
0 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALI 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – COMUNICAÇÃO, TURISMO E 

LAZER (CECIESA CTL) 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU EM TURISMO E 
HOTELARIA - MESTRADO ACADÊMICO EM TURISMO E HOTELARIA 

 
 
 
 
 

CLAUDIA ALESSANDRA POFFO 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEMÓRIA ALIMENTAR TRENTINA NA CIDADE DE RIO DOS  

CEDROS (SC) E A POTENCIALIDADE PARA O TURISMO  
GASTRONÔMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balneário Camboriú (SC) 
2013 



1 

 

 

 

CLAUDIA ALESSANDRA POFFO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMÓRIA ALIMENTAR TRENTINA NA CIDADE DE RIO DOS CEDROS (SC) E A 

POTENCIALIDADE PARA O TURISMO GASTRONÔMICO  
                
            

 
 
 

 
 

Dissertação apresentada como requisito 
parcial para obtenção do Grau de Mestre no 
Programa de Pós-Graduação Stricto sensu 
em Turismo e Hotelaria – Mestrado 
Acadêmico da Universidade do Vale do Itajaí, 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas – 
Comunicação, Turismo e Lazer/CECIESA. 

  
 

Orientadora: Profa. Dra.Yolanda Flores e 
Silva 
 
Linha de Pesquisa (LP1): Planejamento do 
Destino Turístico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balneário Camboriú (SC) 
 2013 

                 
 



2 

 

 

 

 
 
 
 
 



3 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Aos professores do Mestrado acadêmico em Turismo e Hotelaria da UNIVALI 

pelos ensinamentos ao longo destes anos, principalmente à minha orientadora                                                 

Professora Dra. Yolanda Flores e Silva pela maneira que sabiamente conduziu a 

realização deste projeto aliado às minhas atividades na docência e administração do 

Laboratório Escola no Bistrô do Sabor. 

À minha mãe que carinhosamente participou da pesquisa de campo e que, 

devido às suas origens e experiência docente, muito contribuiu para o entendimento 

da adaptação imigrante.  

Às minhas irmãs Carla e Camila que sempre me incentivaram, desde o início 

de minha trajetória na Gastrônomia, acreditando no meu trabalho e compreendendo 

minha ausência em muitos momentos. 

À minha tia Têre pelos preciosos ensinamentos presentes nesse trabalho. 

Ao Bistrô do Sabor que foi minha verdadeira escola de vida e aprendizado 

profissional e docente, graças aos inúmeros alunos que passaram por lá deixando 

sua colaboração diária, enriquecendo o conhecimento de toda nossa equipe. 

Ao corpo administrativo da UNIVALI, minha coordenadora Professora Silvia e 

á Professora Célia, pelo apoio na realização do mestrado e todas as oportunidades 

que me foram confiadas no curso de Gastronomia. 

Às famílias de Rio dos Cedros por me receberem em suas casas e não 

pouparem esforços na contribuição das informações, também aos pesquisadores 

Andrey Taffner e o Sr. Osvaldo Osti, pessoas fundamentais na construção deste 

projeto. Aos órgãos públicos da cidade e à família Pacher pelos deliciosos 

momentos durante a pesquisa. 

Mais uma vez à UNIVALI por ter me proporcionado o que tenho de mais 

importante, meus queridos amigos, que me acompanharam e apoiaram: Gabriela, 

Luciana, Aninha Schwinden, Leila, Rosana, Andréia, Cacilda, Asdrubal, Professor 

Rodolfo, Diogo, Janaina, Nicole e Selma. À Mary pelo seu otimismo e alegria, que 

muito contribuiu para superação dos momentos de dificuldade. 

A Deus por ter me dado saúde ao longo de todas as atividades e etapas 

cumpridas. 



4 

 

 

 

 
POFFO, Claudia Alessandra. Memória alimentar trentina na cidade de Rio dos 
Cedros (SC) e a potencialidade para o turismo gastronômico. 2013. 125 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado e Hotelaria, Universidade do Vale do 
Itajaí, Univali. Balneário Camboriu, 2013. 
 
 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar a memória cultural alimentar trentina 
na cidade de Rio dos Cedros (SC), com vistas à sua apresentação como um 
patrimônio cultural e um produto turístico. Com base na descrição da formação 
cultural gastronômica na região, a partir do fluxo migratório Italiano da Província de 
Trento, apresentamos os produtos culinários e as receitas mais importantes do 
acervo cultural alimentar da região, demonstrando a sua importância para a 
comunidade como uma referência patrimonial e como um potencial atrativo turístico- 
gastronômico. O percurso metodológico adotado teve abordagem qualitativa  e 
compreendeu: coleta documental e bibliográfica, sendo este um trabalho de campo 
realizado por meio de entrevistas informais e formais, além de observação 
participante com pessoas representativas da imigração trentina residente em Rio 
dos Cedros. A análise dos dados foi realizada com adaptações ao Método de 
Discurso do Sujeito Coletivo. Embora fizesse uso de suas figuras de análise, não 
alcançamos ao final um Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), mas, sim, vários 
discursos dos informantes que foram analisados à luz de referenciais pertinentes 
aos temas tratados. Por fim, descrevemos o acervo gastronômico de Rio dos Cedros 
e o seu potencial, enquanto um produto patrimonial cultural para o turismo 
gastronômico. 
 

 

Palavras-chaves: Turismo. Gastronomia. Memória Cultural Alimentar. Patrimônio 
Cultural. Rio dos Cedros. 
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ABSTRACT 

 
This study analyzes the cultural food memory of the Italian province of Trento, in Rio 
dos Cedros, a small town in the state of Santa Catarina, Brazil, in order to present 
them as a cultural heritage and tourism product. Based on a description of the 
region’s cultural and gastronomic history, which involved migratory flow from the 
Trento, we present the most important culinary products and recipes of the town’s 
cultural food archive, demonstrating their importance for the community as a 
patrimonial reference and as a potential tourist and gastronomic attraction. The 
methodological approach adopted for this study was based on a qualitative study that 
include desk and bibliographical research on the literature related to the content of 
this essay; field work carried out in Rio dos Cedros to study the traditional culinary 
preparations and cooking methods; and interviews and informal surveys with 
immigrants from the Italian Province of Trento who now live in Rio dos Cedros. The 
data analysis was performed using the method of Discourse of the Collective Subject 
(DCS), which was applied with adjustments. Although figures were used in the 
analysis, it was not possible to reach a specific DCS but rather, various different 
discourses from the subjects, which were analyzed in light of relevant references. 
Finally, we describe the gastronomic archive of Rio dos Cedros, and its potential as a 
cultural asset for gastronomic tourism.  
 

Keywords: Tourism. Gastronomy. Cultural Food Memory. Cultural Heritage. Rio dos 
Cedros.  
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1 INTRODUÇÃO  
 

A presente dissertação, cujo tema é a “Memória alimentar trentina na cidade 

de Rio dos Cedros (SC) e a potencialidade para o turismo gastronômico”, está 

inserida no escopo de pesquisas do Grupo de Pesquisa Turismo, Espaço e 

Sociedade do programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Turismo e Hotelaria da 

Universidade do Vale do Itajaí. Tem como linha de pesquisa básica o Planejamento 

do Destino Turístico e a linha temática do TES: Gastronomia Étnica. 

A pesquisa se insere na ampla relação entre a gastronomia e a sua 

importância na alimentação humana, considerando o papel que cabe aos sentidos 

na degustação e na preservação das culturas alimentares hoje com forte incentivo e 

demanda turística nos centros urbanos e rurais.  

É importante ressaltar que a gastronomia brasileira vivencia um momento de 

valorização do produto nacional e da cozinha da terra ou de raiz, isto porque a 

matéria prima local precisou ser descoberta, pesquisada e adaptada aos cardápios 

dos chefs internacionais que introduziram as técnicas gastronômicas na gastronomia 

do Brasil. No início dos anos 80, renomados chefs franceses assumiram as cozinhas 

de grandes hotéis do Rio de Janeiro e São Paulo, passando o produto nacional a se 

destacar em relação aos alimentos importados, devido ao sabor, muitas vezes 

exóticos e o fator sazonal e sustentável. O chef francês, Laureant Saudeau (2004, p. 

35), comenta as mudanças na gastronomia frente ao produto nacional: 

 
Na década de 1980, Paul Bocuse se referiu à importância do renascer de 
uma cozinha regional. Alguns interpretaram como uma manobra de 
marketing e nada entenderam sobre esta posição que viria a desencadear a 
grande discussão sobre a produção alimentar dos novos tempos. A cozinha 
regional voltará a criar o que podemos chamar de cordão umbilical alimentar 
de uma aldeia, da sociedade local ou da própria nação. A valorização de 
uma cozinha regional orientaria suas iniciativas contra aqueles que querem 
horizontalizar o conceito de comer, visando apenas aos interesses 
comerciais, que desvinculam o indivíduo de suas origens. 

 

  Atentos a este momento da gastronomia, o interesse desta proposta 

considera “o destaque do produto brasileiro e da gastronomia nacional”, seja no 

Brasil ou em outros países onde a gastronomia se destaca internacionalmente. Tudo 

isto, consequentemente, desperta o interesse dos chefs midiáticos e dos turistas que 

visitam nosso país, absorvendo a cultura local através da alimentação. 
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O tema também desperta nosso interesse também, porque, na condição de 

docente do Curso de Gastronomia, na disciplina de ‘Cozinha Brasileira’, atuante à 

frente do Laboratório Escola Bistrô do Sabor, na responsabilidade de chef de 

cozinha, compreendemos que a pesquisa na área da restauração, voltada aos 

interesses turísticos, ainda ocorre de forma insipiente. Poucas pesquisas de peso 

são relacionadas às questões, inclusive, de interesse regional e nacional. Vale 

lembrar que esta é uma área que requer que se unam várias áreas do 

conhecimento, dada sua natureza multi, inter e transdisciplinar, relacionada às 

investigações acerca deste tema e subtemas correlatos. Não podemos também nos 

esquecer de nossas origens trentinas, a relação que temos com Rio dos Cedros e o 

desejo de realizar uma investigação que reflita a nossa história de vida. 

Nesse sentido, o objetivo geral da pesquisa é analisar a memória cultural 

alimentar Trentina em Rio dos Cedros (SC), visando à sua apresentação como um 

patrimônio cultural e um produto turístico. O percurso metodológico teve abordagem 

qualitativa, compreendendo: coleta documental/bibliográfica e trabalho de campo, 

com entrevistas informais e formais, realizadas com pessoas representativas da 

imigração trentina e a observação participante. Após a coleta das informações, 

foram analisados os dados documentais, as observações e as entrevistas, sendo 

empregado como metodologia de análise e interpretação dos dados o modelo de 

Lefèvre & Lefévre, denominado “Discurso do Sujeito Coletivo” (DSC). A citada 

metodologia implica a utilização de quatro figuras metodológicas: idéia central, 

ancoragem e expressões- chave que possibilitam, ao final, construir uma série de 

DSCs, ou seja, discursos- sínteses (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2003). 

 A análise dos dados foi realizada com adaptações ao Método de Discurso do 

Sujeito Coletivo; utilizando-se suas figuras de análise para obter os discursos  dos 

informantes, respondendo aos objetivos específicos propostos, quais sejam: 

descrever a formação cultural gastronômica riocedrense,  seus produtos culinários e 

a disponibilidade de acervos gastronômicos como produtos turísticos para a região.  

 

1.1 A RELEVÂNCIA DO ESTUDO REALIZADO 

 

O ponto de partida para a pesquisa realizada foi o tema alimentação e a sua 

ligação com as áreas da saúde, antropologia, sociologia, administração e, 
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naturalmente, as subáreas em que a alimentação é estudada enquanto disciplina, 

como a nutrição e a gastronomia e, no caso específico deste estudo, com inserção 

no turismo. A alimentação, acima de tudo, é responsável pela nutrição e saúde do 

homem, contudo os ensinamentos da área de gastronomia estão além da nutrição 

ou de procedimentos culinários. Entre as áreas de conhecimento que fundamentam 

e envolvem a gastronomia, de acordo com Domingues (2008), estão as ciências 

humanas: geografia e história; as ciências sociais: antropologia e sociologia; as 

ciências exatas e da terra: física e química; as ciências sociais aplicadas: 

administração e economia; e a ciência da saúde: nutrição. 

Sobre a gastronomia, é importante destacar que esta exerce influência na 

cultura em diferentes sociedades, como um traço marcante resultante das 

características étnicas, crenças e valores dos muitos grupos humanos. O 

entendimento da gastronomia como parte do ethos1 cultural dos povos, como afirma 

Dentz (2011), demonstra que se trata de uma forma de conhecimento que discute o 

ser humano, as suas formas de cultivo e a seleção alimentar, assim como as 

diferentes formas de preparo e inserção do alimento como “comida” no cotidiano.  

Silva (2003, p. 43) afirma, ainda que em relação aos aspectos culturais, os 

caminhos da alimentação são responsáveis pela construção da identidade cultural 

frente ao mundo e contextualiza sugerindo que: 

 
A cozinha estabelece uma identidade entre nós – como seres humanos, 
(nossa cultura) – e nossa comida (isto é, a natureza). A cozinha é o meio 
universal pela qual a natureza é transformada em cultura. A cozinha é 
também uma linguagem por meio da qual “falamos” sobre nós próprios e 
sobre nossos lugares do mundo. [...] Como organismos biológicos, 
precisamos de comida para sobreviver na natureza, mas nossa 
sobrevivência como seres humanos depende do uso das categorias sociais 
que surgem das classificações culturais que utilizamos para dar sentido á 
natureza. 

 

E é a gastronomia que possibilita que cheguemos ao cotidiano das pessoas 

via cozinha regional, uma riqueza ímpar, por tratar da transcrição da memória 

gustativa, alicerce dos horizontes dos sabores.  Atala e Dória (2008) reforçam essa 

                                                                 
1
 O conceito de logus, ethos e pathos foi introduzido por Aristóteles como características individuais 
que as pessoas desenvolvem a partir de sua cultura. Os conceitos foram concebidos como 
instrumentos argumentativos, utilizados na eficácia do discurso (RODRIGUES, 2005). 
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situação, quando afirma que, para a gastronomia, quanto mais rico for o 

regionalismo, maiores as possibilidades de criação e estabelecimento de “pontes 

gustativas” com uma população. Na opinião de Dentz (2011, p.24): 

 

O resgate da memória é de grande importância para a construção da 
identidade de um determinado povo. Para isso, é preciso sempre relembrar 
e buscar as raízes e as origens. A memória, como descrito anteriormente, 
possui importantes papéis entre eles: o da elevação de uma nação ou de 
um grupo étnico, pois apresenta elementos essenciais para sua 
transformação. Essa construção da identidade vai se moldando, quando um 
determinado grupo se apropria de seus valores e manifestações, 
perpetuando-os na sua história, através de sua transmissão de geração em 
geração. 

 

 No tocante à memória, Romera (2006, p. 27) comenta o papel da alimentação 

nos sentidos humanos, sendo eles o paladar, o olfato, o tato, a visão e a audição.  

 
Sem dúvidas, a memória sensorial é a primeira das memórias, e nela se 
sustenta todo o argumento da vida e a linguagem das emoções [...] Sem 
medo de me equivocar, posso assegurar que não existe nenhuma outra arte 
que seja capaz de integrar os cinco sentidos como a cozinha. 
 

O alimento, por meio de suas preparações, constitui-se em um conjunto 

sensorial capaz de transportar o homem a lugares ou momentos vividos, isto porque 

a memória alimentar foi constituída na infância e pode ser instigada a qualquer 

momento. Lembranças e sensações momentâneas, despertadas por meio da 

gastronomia, destacam a cozinha regional como alicerce da memória cultural.  

 

1.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Considerando o objetivo geral e os específicos desta pesquisa, a abordagem 

adotada foi a qualitativa, que envolve o estudo de uma variedade de materiais 

empíricos relacionados a: experiências pessoais, história de vida, textos e 

produções culturais, textos observacionais, históricos, interativos e visuais. Nesse 

sentido, Denzin e Lincoln (2006) consideram que um percurso metodológico, com 

abordagem qualitativa, é um campo interdisciplinar, no qual são utilizados distintos 

métodos e técnicas, com a finalidade de desenvolver e esclarecer hábitos 

socioculturais de uma determinada região. 
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Na construção de uma pesquisa qualitativa, existem aspectos essenciais para 

o seu desenvolvimento: a escolha correta de métodos e teorias, no reconhecimento 

e na análise de diferentes perspectivas, nas reflexões do pesquisador a respeito de 

sua pesquisa, como parte do processo de produção de conhecimento, e na 

variedade de abordagens e métodos (FLICK, 2005). Conforme Cansoniere (2010), a 

pesquisa qualitativa busca o entendimento do fenômeno, onde ele acontece, dando 

ênfase e intensificando o estudo sobre o mesmo. Portanto, o objetivo é 

compreender, em níveis aprofundados, temas relacionados às pessoas e às suas 

relações com a sociedade. 

 A estratégia de pesquisa adotada foi etnográfica, onde o papel do 

pesquisador é essencial, e este e as suas competências comunicativas constituem o 

“instrumento” de coletas de dados e de cognição. Nestes modelos, é imprescindível 

a postura ativa do pesquisador frente ao campo explorado (FLICK, 2005). Para 

subsidiar a pesquisa, foram utilizados dois instrumentos de coleta de dados no 

trabalho de campo:   

• Observação: Trata-se de uma estratégia de campo, possibilitando a 

obtenção de elementos preciosos, relacionados à dinâmica de uma dada 

comunidade ou organização. É um dos procedimentos mais importantes 

para coleta de dados, no qual o pesquisador entra em contato direto com o 

fenômeno que está pesquisando. A técnica de observação contata o 

pesquisador com objetos, pessoas e situações, utilizando-se de recursos, 

como: fotografias, filmagens e anotações (VICTORA; KNAUTH; HASSEN, 

2000). 

• Entrevista semiestruturada: é realizada através de um roteiro composto por 

um conjunto de questões abertas, elaboradas, conforme os objetivos da 

proposta de pesquisa (ver apêndice B). Em relação à entrevista, vale 

entender que esta consiste em apreender a compreensão do mundo do 

entrevistado e as elaborações que ele utiliza, para fundamentar as suas 

opiniões e crenças. As questões são elaboradas de forma flexível e 

aplicadas de forma oral sobre as situações relativas ao tema de interesse. 

O registro da entrevista pode ser realizado de forma direta, com o auxílio 

audiovisual ou por meio de anotações feitas durante o processo (SILVA; 
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GODOI, DE-MELLO, 2006). Afirma Minayo (2007) que a entrevista 

semiestruturada deve obedecer a um roteiro que é apropriado fisicamente 

ao pesquisador. Com uma sequência clara das questões, a entrevista 

semiaberta facilita a abordagem e assegura aos investigadores que suas 

hipóteses e pressupostos sejam cobertos na conversa.  

O resultado, obtido das entrevistas e observações, resultou na compilação do 

“quadro da síntese das entrevistas” que, no caso, foi uma adaptação do método de 

análise dos dados de Lefévre e Levéfre (2003) e as suas respectivas figuras 

metodológicas:  

• Expressões chave: são constituídas por transcrições literais de partes dos 

depoimentos que permitem o resgate do conteúdo discursivo dos 

segmentos em que se divide o depoimento. Na maioria das vezes é com a 

matéria prima das expressões-chave (ECH) que se constituem os DSCs; 

• Ideias centrais: é um nome ou expressão linguística que revela e descreve, 

de maneira mais sintética, precisa e fidedigna possível, o sentido de cada 

um dos discursos analisados e de cada conjunto homogêneo de ECH, que 

vai dar nascimento, posteriormente, ao DSC. É importante assinalar que a 

IC não é uma interpretação, mas, sim, uma descrição do sentido do 

depoimento ou de um conjunto de depoimentos; 

• Ancoragem: denomina-se ancoragem (AC) a manifestação linguística 

explicita de uma dada teoria ou ideologia ou crença que o autor do discurso 

professa e que, na qualidade de afirmação genérica, está sendo usado 

pelo enunciador, para “enquadrar” uma situação específica; 

Após esta etapa, no método original, ter-se-iam os Discursos do Sujeito 

Coletivo (DSC). Contudo, neste estudo, face aos muitos discursos diferentes, 

optamos por apresentar as falas dos informantes e discuti-las à luz de referencial 

teórico pertinente as mesmas. Não há um DSC neste estudo, mas sim, vários 

discursos que mostram a diversidade de pensamentos dos informantes. 

Abaixo, apresentamos, na Figura 1, o esquema metodológico, utilizado neste 

estudo. 
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Figura 1 – Esquema Metodológico 
 
 

 
Fonte: Adaptado de Uller (2005) 
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2 HISTÓRIA DA ALIMENTAÇÃO  

 

2.1  ALIMENTAÇÃO: UMA CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

A gastronomia induz a fazer do ato de comer uma imensa fonte de satisfação, 

uma experiência sensorial total. Neste sentido, Franco (2004) esclarece que, além 

dos sabores, consistências, texturas e odores, são importantes, o cenário, os sons, 

as cores, a intensidade da luz, as alfaias, o flamejar das velas, o tilintar dos cristais 

e, evidentemente, a interação entre os convivas.  

A alimentação humana aponta que os primeiros feitos gastronômicos têm 

uma intrínseca relação com a evolução da espécie. Boff (2006, p.17) comenta sobre 

esta evolução, tendo como ponto de partida a pré-história:  

 
Há 500 mil anos o ser humano aprendeu a fazer fogo e domesticá-lo. Com o 
fogo, começou a cozinhar os alimentos. O “fogo culinário” é o que diferencia 
o ser humano de outros mamíferos complexos. A passagem do cru ao 
cozido é considerada um dos fatores de passagem do animal ao ser 
civilizado. Com o fogo, surgiu a culinária de cada povo, de cada cultura e de 
cada região.  
 

Aprendendo a cozinhar os alimentos, o que os tornou mais fáceis de mastigar, 

o homem aprofunda as suas diferenças em relação aos animais. Para Franco 

(2004), na evolução natural, houve um menor desenvolvimento dos músculos faciais 

e o maior crescimento da cavidade craniana e do cérebro, decorrentes do menor 

esforço na mastigação.  Sendo assim, praticando o cozimento, o ser humano 

aprendeu a restaurar o calor natural da caça, acrescentando mais sabor e tornando 

a proteína mais digerível. Verificou-se também que as temperaturas elevadas 

liberam sabores e odores e que tal cocção retardava a decomposição dos alimentos, 

prolongando o tempo em que podiam ser consumidos.  

Franco (2004) ainda esclarece que o homem ampliou as suas atividades de 

caçador ao iniciar o cultivo da terra há cerca de dez mil anos, visto que a agricultura 

nasceu quando ele se absteve de consumir parte dos grãos colhidos e os enterrou, 

para que germinassem e se multiplicassem. Começaria também a domesticar alguns 

dos animais que antes caçava. A humanidade tornava-se, portanto, criadora de 

animais e produtora de alimentos, bem como deixava de ser um elemento mais ou 
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menos inofensivo da cadeia ecológica (ou produtiva), à medida que evoluía do ritmo 

meramente biológico para o econômico.  

Ornellas (2003) contextualiza que historiadores consideram que o Rio Nilo, 

em 3200 a.C., tenha originado o mais antigo núcleo de civilização, e a sociologia 

afirma que o crescimento destas civilizações partiu da eficiência do trabalho do 

homem. O antigo Egito representou um cenário de produtividade agrícola em seus 

hábitos, nos quais estavam não somente alimentos do cultivo de trigo e cevada, mas 

também, as criações de animais e, por meio destas produções, foram-se 

profissionalizando. Domingues (2008, p.19) comenta a formação da sociedade por 

meio de suas atividades voltadas à alimentação e propõe que: 

 
Se há sociabilidade, regras, valores, prescrições e proibições sociais, 
também estas são elaboradas de forma a ordenar as relações ali 
construídas, proporcionando ao universo, em que o alimento se insere – o 
espaço social cozinha –, uma possibilidade de interpretação da história.  
 

A Grécia clássica, de acordo com Franco (2004), teve vários autores 

dedicados à gastronomia e, por exemplo, Arkhestrtatus, contemporâneo de 

Aristóteles, escreveu hedyphatheia, um tratado dos prazeres, também denominado 

“gastronomia”, no qual o autor retrata, de forma metódica, as suas experiências e 

descobertas culinárias. A vida, na época helenística, era difícil para os camponeses 

e escravos, pois se alimentavam, basicamente de mingau à base de cevada;  já nos 

costumes da classe dominante, eram servidos suntuosos banquetes. Nas áreas 

férteis cultivavam produtos básicos, como: cevada, trigo, vinho e oliveiras; nos 

pastos, tratavam das cabras, bovinos e, com isso, utilizavam seus derivados como o 

leite e o queijo. Ao contrário dos hebreus e egípcios, os gregos apreciavam a carne 

de porco e a charcuteria. Os romanos aprenderam muito com os gregos das artes 

culinárias. Antes, a cozinha pertencia aos escravos e, em Roma, a habilidade dos 

chefes de cozinha era exibida em banquetes e a presença deste profissional, à 

frente da organização, passou a ser símbolo de ascensão social. Leal (1998, p.24) 

descreve rituais da alimentação da aristocracia: 

 
Os seus jantares eram, às vezes, divididos em duas partes, a primeira era 
dedicada à refeição propriamente dita, sendo feita em mesas retangulares e 
baixas, onde os convivas comiam reclinados e em silêncio. Tudo que havia 
para comer era colocado sobre a mesa, para cada um escolher o que 
quisesse. Os criados estavam ali não para servir às mesas, mas, para 
passar os pratos [...] Terminada a refeição, as mesas eram trocadas por 
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menores e arredondadas e começava a segunda parte do jantar, a que os 
gregos chamavam de simpósio, e os romanos de comessatio.Todos bebiam 
vinho e comiam frutas frescas e secas, nozes e azeitonas. Havia música 
canto e dança, acrobacia, jogos e muita conversa nesses encontros, aos 
quais as mulheres jamais compareciam. 
 

Schluter (2003) afirma que, em decorrência da descoberta de novas técnicas 

empregadas nos alimentos e diferentes maneiras de cocção dos produtos, o homem 

desenvolveu concomitantemente técnicas relacionadas à elaboração de recipientes 

e utensílios de cozinha, necessários para as preparações dos alimentos. Ao longo 

do tempo, experiências gastronômicas, aliadas à tecnologia, traduzem a 

complexidade de utensílios apresentadas ao comensal.  

Nos séculos XIV, XV e XVI, segundo Flandrin e Montanari (1998), a busca 

pelas especiarias e o valor dado a elas no emprego, tanto na medicina como na 

cozinha, lançou os europeus à conquista dos oceanos e de outros continentes. 

Como ressalta Ramos (2004), além das finalidades básicas das especiarias, como 

tempero, tintura e medicamento, estas também tinham o seu grande valor na época, 

principalmente por conservar o pescado e a caça dos odores e sabor desagradável, 

ocorrentes da decomposição natural dos mesmos.   

Fernandez (2004) enfatiza que os alimentos da Idade Média eram frescos e 

produzidos no local e reforça que não é certo pensar que as pessoas, em épocas 

anteriores, não eram competentes no sentido da conservação do alimento, mesmo 

sem a indústria química e a refrigeração. O fato é que as técnicas utilizadas, tais 

como a salga, a salmoura e o congelamento a seco2 conservavam o sabor natural e 

garantiam a segurança alimentar. De qualquer forma, a utilização das especiarias 

era marcada pelo sabor e pela cultura, e uma cozinha rica em especiarias 

expressava riqueza, o que a diferenciava socialmente de outras.  

Em 1533, Catarina de Médicis se casou com Henrique II, de família influente 

em cortes europeias, e ditou muito sobre a arte da mesa para o mundo Ocidental. 

Franco (2004, p. 157) relata como a Itália influenciou a luxuosa cozinha francesa: 

 
Catarina de Médicis, educada na corte papal, trouxe para a França, além da 
elegância florentina, cozinheiros italianos. Eram, então, os melhores da 
Europa, e muitas de suas receitas foram integradas ao repertório culinário 
francês. Em poucos anos, tornou-se moda entre as famílias nobres ter um 

                                                                 
2 Técnica conhecida na Antiguidade e utilizada pelos plantadores de batata andinos na Idade Média. 
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cozinheiro italiano. Assim, a cozinha italiana influenciou marcadamente a da 
França renascentista.  
 

No século XIX, além do produto da gastronomia, muita atenção foi dada não 

somente às salas de jantar de mansões burguesas e de grandes hotéis, como 

também à infraestrutura das cozinhas propriamente ditas que, anteriormente, em 

palácios eram locais insípidos e desorganizados, o que não tirou o louvor e o sabor 

das comidas preparadas.  

Ornellas (2003) assevera que, no período, enquanto a realeza banqueteava 

com preciosos quitutes manuais, os pobres passavam fome, e a falta de pão teria 

sido uma das causas da Revolução Francesa. Em meio à gritaria da plebe por pão, 

teria dito Marie-Antoinette: “Clamam por pão, deveriam comer brioches”. Após a 

revolução, houve um aumento da mecanização e o advento da tecnologia, com 

novos rumos à culinária moderna. 

Em 1903, de acordo com James (2008), o cultuado chef Frances Auguste 

Escoffier publicou o seu principal trabalho, Le guide culinaire, cuja obra foi idealizada 

por cerca de 20 anos e acentuou a adequação da cozinha aos tempos modernos. 

Escoffier pregava que o cozinheiro deveria ter o seu espírito em sua época, na qual 

a refeição havia se “desritualizado” frente à indústria e o comércio na rotina dos 

homens. O caminho encontrado foi contribuir, para acelerar o serviço, sem diminuir o 

valor dos alimentos.  

E o autor informa igualmente que o antecessor de Escoffir, o chef Antoine 

Carême, ficou conhecido por sua codificação do estilo de culinária, a houte cuisene.  

A figura do chef, absoluto e imperador da cozinha, tornaram-se obsoletas, bem 

como o seu estilo culinário anacrônico, frente à modernização social, visionada por 

Escoffier. A alta cozinha francesa se manteve ao longo do século XX, graças ao 

léxico de suas obras e ao rigor linguístico em suas definições precisas dos produtos 

culinários.  

Em meados de 1970, chefs renomados da França tomaram procedimentos 

para um melhor resultado na cozinha. Na gastronomia clássica de Carême, por 

exemplo, a “alma da cozinha” era capturada por meio de longas e demoradas 

cocções, ao passo que a nouvelle cuisene reduziu drastricamente o apuro das 

cocções e tratou a refeição de uma forma minimalista. Foi curta a duração da 
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nouvelle cuisine, no entanto impulsionou uma nova geração de chefs a rebuscarem 

o sabor dos alimentos, trazendo de volta a cozinha do terroir de uma forma mais 

sofisticada do que as tradicionais.  

Adriá (1997, p.37), em seu texto Acerca de La Criatividad, faz uma crítica aos 

valores nouvelle cuisine com a cozinha atual, comparando-os: 

 
Sempre  asociamos a nouvelle cuisine com detalhes supérfluos  como a 
escassez  de comida servida. [...] Os conceitos da cozinha da nouvelle 
cuisine vão muito além disso, para citar um exemplo utilizamos os tábus e 
as demoradas cocções dos pescados preconizados pelos livros da  cozinha 
clásica. 
 

O último grande movimento originário da França, de acordo com Atala e Dória 

(2008), foi a aliança proposta pelo físico-químico, Hervés This, em 1990, entre a 

cozinha e a ciência contemporânea. Este feito subsidiou o espanhol Ferran Adriá 

nos trabalhos que realizava sobre desenvolvimento gastronômico e culinário. No 

início do século XXI, a gastronomia ampliou as suas fronteiras, e os chefs 

reconhecem que não se pode mais usar um único país como refêrencia e tampouco 

pode ser caracterizada como um fenômeno tipicamente europeu. Mas foi o 

pioneirismo francês que a elevou, na época globalizada, a um patamar de alta 

cultura – um traço distintivo da civilização moderna.  

Atala e Chagas (2007) mostram que a passagem da cozinha clássica para a 

cozinha contemporânea, na visão “eurocentrista”, foi se modificando. Contudo, no 

entendimento o autor, em se tratando da gastronomia, uma arte nunca pode 

desprezar o clássico na formação de sua contemporaneidade, visto que, na criação, 

se usam bases já estabelecidas. Para surpreender, o criativo apresenta, de forma 

inesperada, algo que já se conhecera a vida inteira. A cozinha contemporânea é 

aliada das tecnologias aplicadas em todas as etapas da restauração e prioriza as 

sensações percebidas nos alimentos por meio dos sentidos (visão, audição, paladar, 

tato e olfato), desenvolvendo e aprimorando a memória sensorial e alimentar.  

Associada a estas questões citadas, muito se fala de cozinha “de vanguarda, 

conceitual, criativa e científica”. Estas são denominações e formas de adjetivar a 

personalidade e filosofia dos chefs de cozinha, como Hervé This e Ferran Adriá. 
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Na Espanha, sites, como o “olabarcelona.com 3” (2002) apontam Adriá como o chef 

mais influente da atualidade. Seu restaurante em Barcelona, o El Bulli, foi premiado 

o melhor do mundo por quatro vezes consecutivas, porém, em junho de 2011, 

fechou as suas portas para o atendimento ao público. Em 2014, o espaço passará a 

ser o El Bulli Foundacion (2012), com projetos sociais. Este chef visionário publicou, 

em 2010, o livro de receitas La comida de la família, uma compilação de receitas 

caseiras e tradicionais, passando a cozinha contemporânea a valorizar ingredientes 

e receitas relacionados ao resgate e, consequentemente, a memória sensorial. 

O autor e chef espanhol, Romera (2006, p.25) descreve, através do processo 

neurológico, o despertar da memória por meio dos sentidos: 

 
Na cozinha, o sensorial adquire dimensões impressionantes e nuances 
inesperadas, constituindo um ato cognitivo complexo. Graças à atividade 
dos nossos sentidos e a informação canalizada, ativamos diferentes partes 
do nosso cérebro, tanto racional como emocional. Uma vez recebida a 
informação dos sentidos, são emitidas uma série de emoções, sentimentos, 
imaginações e motivações que, por sua vez, são vinculas a outras áreas 
pertencentes à memória, aprendizagem e linguagem. 

 

No Brasil, Alex Atala é o mais expressivo e renomado chef da atualidade no 

Brasil e um grande difusor da cultura e gastronomia brasileira. O restaurante D.O.M, 

localizado em São Paulo, foi inaugurado em 1999 e, em 2012, consagrado  pela 

sétima vez consecutiva entre os melhores restaurantes do mundo, pela revista 

inglesa Restaurant4.  

 

2.2 RELAÇÃO DO TURISMO COM A GASTRONOMIA  

 

Segundo Barretto (2006, p. 9), o economista austríaco Hermann Von 

Schullern conceituou o turismo afirmando que: “é o conceito que compreende todos 

os processos, especialmente os econômicos, que se manifestam no começo, na 

permanência e na saída do turista de um determinado município, país e estado”. 

Ainda, conforme a autora (2006, p.15), vários estudiosos analisaram a etimologia da 

palavra e todo o universo que abrange as atividades turísticas. Para a autora, a fim 

de que um recurso natural se transforme em recurso turístico propriamente dito e, 

                                                                 
3 Site relacionado ao turismo na cidade de Barcelona – Espanha. 
4 Dado extraído do San Pellegrino Word’s 50 Best Restaurantes (www.domrestaurante.com.br) 
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consequentemente, em uma atividade econômica, alguns critérios devem ser 

implantados, visando à “indústria turística”: 

 
1) Estrutura de atendimento no local de origem do turista, composta pelas 

agências ou operadoras, guias ou softwares que preparam a viagem; 
2) As transportadoras que viabilizarão o deslocamento, a viagem 

propriamente dita, e  
3) O equipamento receptor no local de destino, os serviços prestados aos 

turistas e toda a trama de relações entre visitantes e residentes do local 
visitado, faceta que se revela atualmente como a que merece mais 
atenção dentro do fenômeno turístico.  

 
 

A gastronomia local, presente em distintas regiões, é a somatória de heranças 

que compõem a cultura popular. Krause (2007) analisa a interlocução entre as áreas 

de atuação do turismo e gastronomia, na qual ressalta que muito já foi escrito sobre 

a importância da gastronomia para o turismo e a hotelaria, porém alerta a 

necessidade de pesquisas quanto à relevância da gastronomia e da restauração na 

determinação da atratividade de uma destinação turística. O autor destaca ainda, em 

seu texto, (2007, p. 14) que: 

 
Na base de dados de universidades de tradição em pesquisa em áreas 
como o turismo, a hotelaria, a nutrição, tais como a UNIVALI – Universidade 
do Vale do Itajaí, a UCS – Universidade de Caxias do Sul, a USP – 
Universidade de São Paulo, a UFSC – Universidade Federal de Santa 
Catarina e a UnB – Universidade de Brasília, não foi encontrado nenhum 
estudo sobre esta questão. Neste sentido, é importante ressaltar que, 
apesar de um significativo número de teses e dissertações sobre turismo 
nos cinco dados de informação, não foi identificado nenhum trabalho que 
relacionasse a alimentação ao turismo sobre o enfoque da atratividade.  
 

Schluter (2003, p.90) comenta a importância da gastronomia dentro do 

universo turístico e do seu desenvolvimento: 

 
Tanto as viagens como os meios de comunicação massivos tornam 
homogêneas as pautas culturais e fazem com que a gastronomia pareça 
pouco diferenciada. No entanto, as diferenças existem, e as possibilidades 
de intercambio se expandem. O conhecimento das pautas culturais, 
associadas à gastronomia, não são apenas importantes para a confecção 
de produtos de turismo cultural, mas também é necessário que sejam 
conhecidas pelos que atuam na indústria da hospitalidade em seu conjunto. 
 

Krause (2007) apresenta resultados de uma enquete realizada pela Folha on 

line – 2004, do jornal Folha de São Paulo, sobre a importância dos fatores de 

influência na escolha de destinações turísticas. Ao leitor foi feito o seguinte 
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questionamento: Qual a primeira coisa que você procura informações antes de fazer 

uma viagem? Gastronomia, museus, compras, história e atrações turísticas foram os 

quesitos abordados e, dentre eles, gastronomia obteve 51% de votos do leitor. 

Segundo o autor, observou-se um expressivo número na escolha de destinação 

turístico, salientando o fato de haver a necessidade de estudos e pesquisas que 

garantam aos gestores um conhecimento maior acerca da alimentação, 

sustentando, assim, as necessidades e os anseios dos clientes que fazem a 

manutenção e, consequentemente, a rentabilidade dos negócios.  

Reforçando a importância do produto gastronômico para o mercado turístico, 

Domingues (2008) cita dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) – 2004. Dos setores que atendem ao segmento turístico, o da alimentação, 

sendo típico ou tradicional, é o que mais contribui para a economia local e nacional. 

Os setores da restauração prestam suportes indispensáveis às atividades 

turísticas quanto à manutenção e ao lazer. Sendo assim, Schluter (2003) afirma que 

a gastronomia está em ascensão tanto para os residentes como para os turistas. O 

alimento nutre o corpo e o espírito humano, além de ser um representante da cultura 

popular da sociedade. Esta mostra de heranças, hábitos e costumes atraem turistas 

em busca de diferentes manifestações culturais, e Antonini (2003, p.34), comenta o 

papel da alimentação na formação cultural dos povos: 

 
A alimentação não reflete somente a satisfação de uma necessidade 
fisiológica, idêntica em todos os seres humanos, mas também, a 
diversidades de cultura e tudo aquilo que contribui para modelar a 
identidade de cada povo: ela depende de técnicas de produção, de suas 
estruturas sociais, de suas representações dietéticas e religiosas e das 
receitas que delas resultam, de sua visão do mundo e do conjunto de 
tradições construídas lentamente no decorrer do século. 

 

Sobre o papel da gastronomia na preservação da cultura em benefício das 

atividades turísticas, Schluter (2003, p.11) afirma que:  

 
A busca das raízes culinárias e a forma de entender a cultura de um lugar 
por meio de sua gastronomia estão adquirindo importância cada vez maior. 
A cozinha tradicional está sendo reconhecida cada vez mais como um 
componente valioso do patrimônio intangível dos povos. [...] Esse interesse 
do turismo pela gastronomia pode ajudar a resgatar antigas tradições que 
estão prestes a desaparecer. 
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O alimento local de uma região e sua matéria prima aliado aos métodos de 

cocção tradicionais, agregam cultura e conhecimento aos visitantes; neste sentido 

Krause (2007) diz que, desta forma, os costumes e os hábitos alimentares devem 

ser preservados e agregados como fonte de enriquecimento cultural e comparativo 

de suas referências, garantindo a manutenção das diferenças culturais perante a 

massificação da globalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

3 TIROL, TRENTO E TRENTINO: LOCALIZAÇÃO, HISTÓRIA E GASTRONOMIA 
LOCAL 

 

O Tirol é uma região implantada no topo dos Alpes Orientais, sendo a sua 

topografia típica, com altas montanhas e estreitos vales. A região limita-se ao Norte 

com a Alemanha, ao Sul, com a Itália, a leste com, a Áustria e a oeste, com a Suíça. 

Aproximadamente dois terços da região tirolesa (Nordtirol, Osttirol e Sudtirol) têm 

uma população de etnia predominantemente germânica, e a parte do extremo Sul de 

Trento tem sua população de etnia italiana (BONATTI; LENZI, 2006). 

Antes de 1918 a região não era dividida, formava um único estado e pertencia 

ao Império Austro-Húngaro, com a sua capital na cidade de Innbruck, atual capital 

do Tirol austríaco. Após a Primeira Guerra Mundial, o Tirol passou a ser dividido em 

quatro regiões. O Trentino é uma das quatro regiões pertencentes ao Tirol, 

localizada no extremo Sul, fazendo fronteira ao norte com Alto-Ádige (Sudtirol) e ao 

sul, com Vêneto e Lombardia.         Abaixo, na Figura 2, mostra-se o mapa da Região 

de Trento. 

 
Figura 2 - Mapa Região de Trento  

 
Fonte: Altmayer (2009) 

 

 Desde 1960, Trentino é uma província autônoma (Província Autônoma de 

Trento), unida à Província autônoma de Bolzano (Sudtirol), formando junto à Região 

Autônoma Trentino-Sudtirol sua gastronomia como uma arte: elaborada com 
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produtos de sua natureza, original, saborosa, genuína e criativa: O italiano é a língua 

oficial do Trentino e Sudtirol (embora predomine o alemão), além do italiano o 

trentino fala também o dialeto tirolês, por ser uma língua de origem existente no 

Tirol. O dialeto trentino é uma evolução do idioma ladino, mas têm influências dos 

dialetos italianos: lombardo e vêneto. Existem também palavras alemãs no dialeto 

trentino, principalmente, o alemão tirolês (CIRCOLO TRENTINO, 2012).  

 Em 1875, quando os trentinos vieram para a América, o território permanecia 

pertencente à Áustria. Apesar de serem italianos, em sua imensa maioria, na raça, 

na língua, na religião e na cultura, na época possuiam seus registros de  

nacionalidade austríaco (LEDRA, 2002).  

Atualmente, a Província Autônoma de Trento é uma das mais prósperas, 

tanto da Itália como da Europa. Cobre uma superfície de 6.212 km² e conta com 

uma população de 532 mil habitantes, a capital da Prôvincia é a então cidade de 

Trento, com uma superfécie de 157, 92 km² e uma população de 118 mil habitantes.  

Sua autonomia garante uma excelente qualidade de vida e a sua posição 

geográfica, um fluxo turístico constante. A população, outrora predominantemente 

rural, ocupa hoje postos nas indústrias e na prestação de serviços. A produção 

agrícola trentina é, portanto, forte e moderna, com destaque para a produção de 

renomados vinhos, queijos, frios, maçãs e diversas frutas de clima temperado. 

 O Trentino figura, com frequência, nos primeiros lugares nas qualificações 

nacionais, por condições de vivificação para renda per capita e visitação turística. A 

região é cercada de vales, montanhas e lagos, e as dolomites, que cobrem grande 

parte da região, foram recentemente declaradas pela UNESCO patrimônio da 

humanidade (CANI, 2011). 

Na época da emigração ao Brasil, 70% da população trentina ocupava-se 

com a agricultura. A maior parte da terra agriculturável era de propriedade dos 

nobres e do clero, e ao agricultor restava a possibilidade de trabalhar nas terras, 

como rendeiro, dividindo os seus lucros com os proprietários. Consta que alguns 

trentinos se tornaram donos das terras, mas foram poucos. A grande maioria tinha 

na agricultura praticamente a atividade de subsistência, já que o valor exigido pelos 

posseiros aos arrendatários era de 50% sobre o produto cultivado (BONATTI; 

LENZI, 2006). 
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Os autores citados ressaltam que eram poucas as terras que possibilitavam a 

agricultura, devido à topografia da região. Mencionam que as questões geográficas 

eram adversas ao cultivo, com vales estreitos, ladeados por íngremes encostas 

rochosas, o que reduzia as áreas produtivas a pequenas propriedades. Pouco mais 

de 20 % das terras eram cultivas ou destinadas às pastagens permanentes (no 

verão e livres de neve). 

O contexto geográfico é definido por Vicenzi (2000) como uma região de 

vegetação típica e própria dos Alpes, cordilheira montanhosa do Norte da Itália. As 

planícies são formadas de cultura de trigo, pomares, vinhedos e pastagens que 

constituem vales profundos, cercados por píncaros inacessíveis de dolomites5. 

Sobre a realidade trentina frente à distribuição espacial da agricultura, Cani 

(2011) retrata que estas terras de montanha sempre ofertaram pouca terra cultivável 

e fértil. Para garantir seu sustento, os moradores contavam com “contribuições 

externas”, oriundas de migrações sazonais, em busca do complemento alimentar. E 

quanto à vida dos moradores, Bonatti e Lenzi (2007) a descrevem comprometedora, 

devido às tarefas diárias no plantio e, posteriormente, à colheita e ao trato dos 

animais. A alimentação do povo trentino é definida pelos autores como frugal e, até 

decênios atrás, como pobre. O camponês plantava um pouco de tudo, mas, sem 

conseguir um rendimento satisfatório. No conjunto, a agricultura trentina não era 

produzida o suficiente para alimentar a sua população.  

O projeto di gemellaggio6 (2009) descreve as possibilidades do plantio no 

norte da Itália, conforme a sazonalidade. No inverno, eram semeados na campanha: 

milho, mais conhecido como grão turco, feijão, ervilhas, repolho, que vinham a ser 

colhidos no outono. Nos jardins, eram plantados verduras e tubérculos, e, na 

primavera, cultivam-se produtos mais resistentes, para colher no verão, tais como: 

cevada, batatas e verduras do cotidiano.  

As pesquisas bibliográficas trazem a polenta, feita com a farinha de milho, 

como a base da alimentação na região. A preparação, realizada em panela de ferro 

e fixada por correntes sobre o fogão à lenha, fazia parte não só da refeição no 

almoço. No desjejum, era consumida com café preto ou na forma de mingau, 

                                                                 
5 Cordilheiras da região de Alto Ádge 
6 Projeto associado entre o Colégio Salesiano de Ascurra e a Escola G. Trentini de Rio dos Cedros 

sobre as tradições trentinas no Brasil. 
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chamada de moza. Além da preparação cozida, a polenta brustolada (frita na 

chapa), acompanhada ou não de queijo, já era, na época, opção para modificar a 

sua textura e sabor. Versátil e de baixo custo, vai à mesa em vários momentos do 

dia, inclusive no jantar, misturada com leite ou café com leite (VICENZI, 2000). O 

consumo excessivo do grão, devido à escassez dos alimentos, provocou, no final do 

século XVIII, uma endemia chamada de pelagra, causada por avitaminose 

(CAPPELLETTI, 2009). 

A polenta é um símbolo não só da gastronomia típica do imigrante trentino, 

mas também de outras regiões italianas, entre elas: Friuli, Veneza e Vêneto. No livro 

de culinária italiana, especializado por regiões, Piras e Medagliani (2000) 

apresentam a preparação para a região de Trento, com algumas variações.  Este 

prato típico da alimentação alpina seria, na verdade, constituído por uma papa de 

cereais. Devido ao fato da farinha de milho ter aparecido na região por volta de 

1650, a polenta era feita com farinha de trigo sarraceno ou cevada, sendo, às vezes, 

adicionadas a ela batatas ou abóbora amarela. Ainda hoje, constam pratos típicos 

trentinos, como a polenta negra, feita de trigo sarraceno e anchovas, remanescentes 

de uma época de adaptação e evolução da cozinha vinculada à agricultura. 

Os autores, citados acima, explicam ainda sobre a introdução da farinha de 

milho na alimentação da região ao longo dos tempos: o milho (Zea mays) é uma das 

plantas mais antigas do mundo e teve sua origem no continente americano; o seu 

cultivo, como comprovado por cientistas, já existia no milênio V a.C., através dos 

povos do vale de Tehuácan no México. Nas civilizações Astecas e Mayas, o milho 

era objeto de culto, e o Deus milho possuía relevância na hierarquia teológica. Com 

o século XV e XVI, vieram as travessias europeias, e novos produtos foram 

introduzidos na dieta, como feijão, milho e as batatas. O milho, então, chega à 

Europa, suprindo várias regiões da fome e miséria; e o grão era conhecido como 

grão turco, pelo fato da maioria dos produtos alimentícios, anteriormente, ter sido 

importado do Oriente.  

A alimentação de Trento, como outras regiões do Norte da Itália, sofreram 

grande influência germânica. Devido às questões geopolíticas, o território fez parte 

da nação áustro-húngara, sucessora do império austríaco, até o final da Segunda 

Guerra Mundial. A região do Tirol Meridional, hoje pertencente à Itália, antigamente 

território austríaco, possuía, desde então, forte expressão cultural de fronteiras. Não 
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só nos hábitos, vestimentas, dialeto, como também, na gastronomia, por isso temos, 

nesta típica comida italiana, os pratos como: krauti (chucrute) e strudel 

(FOLGHERAITER, 2004).  

Na cozinha de montanha, como é chamada pelos autores, percebe-se um 

maior consumo de carne de porco e seus derivados. O porco era abatido nas 

residências da campanha, para depois serem trabalhados os seus embutidos e 

subprodutos. Os tiroleses e os habitantes de Trento apreciam a carne de porco, os 

seus presuntos defumados, as linguiças e a banha, utilizada para assar e fritar.  

Diferente da realidade e alguns costumes dos imigrantes no Brasil, a cozinha 

italiana faz pouco consumo da carne bovina, e o hábito lá permaneceu. O gado das 

pastagens era economicamente utilizado para produção de leite e seus derivados, e 

a carne era consuminada somente em ocasiões muito especiais. O gulasch, de 

influências eslavas, austríacas e húngaras, era praticamente um prato de domingo 

(PIRAS; MEDAGLIANI, 2000). Conforme Bonatti e Lenzi (2006) naquela época, a 

carne mais consumida pelos camponeses era ovina e suína, e o queijo era 

produzido, porém, por se tratar de um artigo caro ficava, às vezes, restrito à mesa.  

Quando abatido o gado, a sua carne permanecia em pipas de madeira com 

salmoura para sua conservação. A própria arquitetura das casas era voltada à 

criação de animais; geralmente, havia dois andares, a fim de acomodar o gado no 

piso inferior. Ainda, no que se refere ao consumo animal, Folgheraiter (2004), em 

seu livro Il figli della terra7, faz referência à expressão “galinha velha’, sendo o seu 

consumo apropriado no momento em que as galinhas não mais forneciam os ovos.  

A carne de coelho também estava inserida na dieta regional, e a caça, 

inclusive de pássaros, era praticada na chegada dos imigrantes ao Brasil. A pesca 

de água doce era inexpressiva, e atualmente o consumo dos peixes desperta maior 

interesse que antigamente. 

Nas bibliografias italianas consultadas, a batata é tratada como a responsável 

por matar a fome e nutrir os povos da montanha. Largamente utilizada pelos 

trentinos, ela se adaptou bem ao clima, e as suas variedades fazem parte de um 

acervo de receitas e preparações italianas. Piras e Medagliani (2000) destacam 

também a produção de maçãs no Tirol Meridional, como sendo um dos maiores 

                                                                 
7 Os filhos da terra 
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produtores da fruta na Itália. As receitas do clássico strudel, mais conhecido na 

culinária alemã, constam nas tipicidades italianas, normalmente recheadas com 

maçãs e, às vezes, com mel. 

A presença do krauti, o chucrute, foi mencionada durante várias entrevistas, 

como um prato típico dos imigrantes e igualmente consta nas bibliografias típicas da 

região de Trento. O repolho, capusi como é chamado em italiano, foi também uma 

importante fonte nutritiva e energética para a população. Prato conhecido também 

nas tradições germânicas, o chucrute é destaque na gastronomia da região. A sua 

preparação consiste em cortar o repolho8, salgar e deixar comprimido em recipientes 

apropriados, para que a fermentação lhe dê a consistência e sabor característico. 

(BONATTI; LENZI, 2006). 

A cevada é cultivada na região antes mesmo que o trigo e aparece em 

receitas culinárias, como minestra d’orzo 9, e, além do Tirol ser considerado a região 

cervejeira da Itália, é também uma região climaticamente propícia para as uvas, 

sendo um dos mais famosos vales o de Ádige que produz vinhos e espumantes. 

Sabe-se inclusive que a plantação de uva tinha um significado especial para o povo, 

que recebia como estímulo à emigração, panfletos que vendiam a ilusão das 

plantações de uva no Brasil (VICENZI, 2000). 

O trigo veio a fazer parte da história e dos costumes do Tirol um pouco mais 

tarde, e hoje a gastronomia local não dispensa a massa e muito menos o pão 

acompanhando todas as refeições. 

Atualmente a produção alimentar da região é muito distinta da época da 

imigração, no século XIX, 70% da população era constituída por camponeses que 

subsistiam com pequenas lavouras, hortas, pomares e alguns animais. As atividades 

camponesas se resumiram ao longo dos anos, passando por um processo evolutivo 

de suas produções de excelência, como de maçãs e uva. O movimento comercial 

destes produtos fortaleceu a indústria, dando a ela impulsos financeiros para 

agregar tecnologia à produção e vigor às associações dos fruticultores. A criação 

doméstica de animais foi potencializada pelos estudos da zootecnia, gerando 

grandes resultados econômicos na produção de carnes e queijos, bem como 

iogurtes (PAOLI, 1989). 

                                                                 
8 Também chamado de “couve branca”. 
9 Sopa de cevada. 
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A culinária das montanhas, como exposto anteriormente, trata-se de uma 

mesa rústica de produção artesanal e pouco variada, devido ao ambiente geográfico 

das regiões que constituíam o Tirol italiano (avesso à fundamental atividade de 

manutenção das famílias) entre outros fatores. Antigamente, a participação da 

mulher aos duros trabalhos no campo não lhe deixavam tempo, para se dedicar aos 

preparos das refeições familiares que, por muitas vezes, se resumia à polenta sobre 

a mesa, com pedaços de queijo ou uma tigela de leite. Os cuidados à mesa 

permaneceram ausentes também na primeira fase industrial, quando as donas de 

casa trabalhavam em longas jornadas nas fábricas e fiações.  

O presidente da Província Autônoma de Trento, Mario Malossini, regente do 

período de 1899 a 1892, apresenta, na obra de Paoli (1989, p.3), Piatti tipici10, a 

evolução da culinária trentina frente aos avanços turísticos:  

 
Entre as várias maneiras de se avaliar a história, aquilo que se põe na 
frente dos comensais todos os dias não é a menos eloquente e significativa 
para avaliar o progresso das condições sociais de um povo. O emigrante 
que conserva a recordação de uma mesa sobre a qual se alternavam os 
habituais três ou quatro pratos: as batatas, o chucrute, as linguiças, as 
sopas de verdura da horta; dificilmente reconheceria os cardápios de hoje 
nos quais irromperam os gêneros alimentares distribuídos nos 
supermercados e os elaborados pratos servidos pela restauração hoteleira 
que, no meio tempo, se aperfeiçoou para satisfazer a freguesia turística 
que invade, verão e inverno, os vales trentinos. 
 

A comuna11 Levico Terme, pertencente à Região Trentino Alto-Adige, 

divulga12 (2009, p.60) a sua gastronomia como uma arte: elaborada com produtos de 

sua natureza, original, saborosa, genuína e criativa: “Natura e arte gastronômica si 

sono fuse dando origene a piatti gustosi e raffinati, ma allo stresso tempo semplici e 

genuini, sapientemente elaborati dall’estro creativo, Che há sempre caratterizzato 

tutte le specialità del luogo”. 

Em tempos antigos, frente ao laborioso trabalho na lavoura e a luta pela 

subsistência, pouco valor era dado ao bem-estar físico e, muito menos, às 

praticamente inexistentes especialidades regionais. Além disso, as modestas casas 

camponesas não permitiam grandes incursões no mundo da culinária. A cozinha da 

região de Trentino Alto-Ádige assenta, em uma tradição de raízes alpinas, 

                                                                 
10 Produtos e pratos típicos 
11 Cidade 
12 Easy Guide-Lévico Terme 
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elementos eslavos, austríacos e húngaros, com alma germânica (PIRAS; 

MEDAGLIANI, 2000). 

 
3.1 PROCESSO IMIGRATÓRIO ÍTALO-TRENTINO NO BRASIL 

 

Os autores Bonatti e Lenzi (2006, p. 13) relatam que, desde a Antiguidade, a 

região foi disputada politicamente pelos países fronteiriços, devido ao complexo 

geográfico da Cordilheira Alpina, onde se localiza a região do Tirol (entre Áustria e 

Itália) que, apesar de ser montanhosa, tratava-se de uma importante passagem, 

interligando o Sul da Germânia ao Norte italiano por entre os vales. 

 
Desde Carlos Magno e o Sacro Império Romano Germânico, o Tirol sempre 
teve importância estratégica, por ser a passagem da Península Itálica para 
acessar a Europa Central. Foi dirigido política e administrativamente pelos 
nobres condes do Tirol, originários do Merano, que dividiam o poder com o 
Principe- bispo de Trento. 
 

No final do século XVIII, várias regiões da Europa sofreram com as invasões 

napoleônicas. Até 1813, a região do Tirol passou pelo domínio de diferentes 

governos imperiais, tendo sucessivamente integrado o Império Austríaco, o Império 

Bávaro e o Reino Itálico (1810-1813). No final de 1813, a região tirolesa passou a 

formar uma só unidade territorial e política, primeiramente, como território austríaco 

e, a partir de 1867, fazendo parte do império Austro-Húngaro denominado “Condado 

de Tirol”. Durante este século, Trento tinha uma representação desproporcional junto 

à Áustria que era muito mais sensível às questões da parte alemã do que da parte 

trentina. Paralelo a isto, crescia um movimento de italianidade e nacionalismo na 

região que abrangia todo plano cultural. Cani (2011) afirma que, no século XIX, a 

região de Trento ainda almejava a libertação da Áustria, a fim de se consolidar 

definitivamente território Italiano. 

Entre 1848 e 1870, o sentimento nacionalista aflorava nas guerras pela 

unificação da Itália. No chamado “movimento irredentista”, cerca de 1.000 trentinos 

combateram sobre as ordens de Giuseppe Garibaldi, conhecido no Brasil por sua 

atuação na guerra Farroupilha no Rio Grande do Sul (1835-1845). Porém, o 

movimento não alcançou os objetivos da doutrina territorial, e o Condado do Tirol 

permaneceu com sua constituição inalterada (BONATTI; LENZI, 2006). 
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O fato de Trento e seus arredores pertencerem à região do Tirol motivou a 

Itália a entrar para a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) contra o Império Austro- 

Húngaro. No final da guerra, a Itália venceu a Áustria (1918) pelo tratado de Saint 

German, conquistando não só o Tirol austríaco de língua italiana ao redor de Trento, 

mas também, o Alto Ádige (Bolsano) de língua alemã, e o objetivo era passar a nova 

fronteira pelo divisor de águas à crista mais alta dos Alpes. A criação da Província 

de Trento ocorre, então, após a vitória Italiana, e, em 1948, passa a ser formada por 

duas Províncias: o Trentino, capital Trento e Alto Ádige ou Tirol, capital Bolzano, que 

mantém, até os dias atuais, as línguas italianas e alemãs como idiomas oficiais.  

(VICENZZI, 2000; SILVA, 2001). 

Durante séculos, a região do Tirol italiano foi palco de guerras consecutivas e 

constantes fragmentações, exaurindo o quadro econômico local, composto por uma 

população de camponeses que tratavam com grandes latifundiários o baixo preço do 

produto de pequenos sítios, tornando insustentável a sobrevivência frente à falta do 

alimento e às pragas, causadas pela fome e miséria (FINARDI, 1976). O autor afirma 

ainda que a atual condição, aliada ao desemprego e aos constantes abalos 

sazonais, tais como chuvas e secas, não deixavam outra solução aos moradores 

senão emigrar do país. 

O êxodo adquire, a partir de então, proporções de massas, devido à 

interferência direta da industrialização sobre a prática agrícola tradicional, causando 

novas necessidades de consumo, impossibilitando a maior parte da população de 

participar do novo renascimento econômico. O espaço geográfico da região dos 

Alpes limitava as práticas de cultivo que tinham os seus preços aviltados pelos 

proprietários dos lotes de terra, visto que a condição dos minifundiários era de 

meeiros que contingenciados acabavam por se desfazer de suas terras 

depauperadas (RUON, 2005; BONATTI; LENZI, 2006). Conclui o autor Cherubim 

(apud NARDELLI, 2000, p.33) que, em tais circunstâncias, os trentinos, tomados 

pelo desespero e sem quaisquer perspectivas de sobrevivência, perfilavam-se nas 

alternativas: 

1) Empregar-se como agregados numa propriedade agrícola maior, onde 
recebiam a metade da produção, conseguida com muito trabalho e 
sacrifício, ficando a outra metade com o dono da terra; 

2) Emigrar para algum país da Europa, como: França, Alemanha, Inglaterra 
ou Suíça, onde os salários eram bem mais elevados, viajando a cada 
ano para visitar a família; 
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3) Emigrar para um país fora da Europa, como: Estados Unidos, Brasil ou 
Argentina.  

 

Conforme Silva (2001) surgia, com vigor, a perspectiva de emigrar para a 

América e realizar o sonho de cultivar a própria terra, e o acesso à apropriação 

privada de um pedaço de terra conferia ao modo de vida camponês uma 

possibilidade de preservação de sua autonomia. A imigração trentina atendia não 

somente às necessidades governamentais com a mão de obra para a cafeicultura de 

São Paulo, e o povoamento dos vazios demográficos da Região Sul, como também 

acolhia aos interesses da Igreja que via, na imigração, um instrumento que facilitaria 

os seus esforços na romanização do catolicismo brasileiro, visando a fortalecer a 

sua hierarquia (POSSAMAI, 2004). 

Existia uma publicidade em torno do que seria o Brasil, a partir da qual se 

criava uma imagem de paraíso: lugar perfeito que, através de trabalho e dedicação, 

seria possível uma pessoa enriquecer ou, pelo menos, tornar-se um pequeno 

proprietário de terras. Um lugar que possui bom solo produz várias colheitas, como o 

feijão, milho, café, arroz, uva, amoreiras para o bicho-da-seda, entre outros, sendo 

que alguns destes produtos chegariam a ser colhidos duas vezes por ano. Existem 

minas de ouro, diamante, prata, cristal, mármore, carvão e uma infinita variedade de 

outros materiais. Os jornais tratavam das experiências alemãs em terras brasileiras, 

visto que ela teria se iniciado há mais de 50 anos, quando os colonizadores se 

instalaram anteriormente no estado da Bahia e, em 1824, migraram para os estados 

do sul, devido ao clima mais favorável (GROSSELLI, 1987).  

O olhar antropológico de Zanini (2007) demostra que, embora o governo 

brasileiro priorizasse imigrantes camponeses, em todas as levas havia também  

indivíduos que possuíam algum conhecimento  mais especializado de outras 

profissões . Foram estes que, em muitas situações, iniciaram o processo industrial 

nas cidades sulistas, sendo o fenômeno imigratório uma alavanca impulsionadora da 

Região Sul.  

Nesse sentido, a emigração da região trentina divide-se em três etapas: a 

primeira, a partir de 1875 até o final do século, com um grande número de 

camponeses endividados ou em situação de extrema dificuldade; a segunda, a partir 

do final do século XIX até 1914, composta por camponeses, artesãos e 
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trabalhadores urbanos, afetados pela crise econômica que atingiu os países 

europeus no período anterior à Primeira Guerra Mundial; e a terceira, no período 

entre as duas Guerras Mundiais, surgiu como opção de fuga aos habitantes dos 

países envolvidos no conflito (GROSSELLI, 1987; RUON, 2005). 

Em 1532, Martim Afonso de Souza trouxe a cana de açúcar da Ilha da 

Madeira e implantou a pecuária no Brasil, tornando-se mais favoráveis as condições 

para a agricultura no país. A falta de mão de obra se agravava, devido ao fato de os 

portugueses não se interessarem pelo trabalho no campo e as características 

silvícolas não se adaptarem aos serviços pesados (DEEKE, 1995). Para suprir a 

falta de mão de obra foi introduzida no país escravos negros, originários de regiões 

tropicais, e, com isso, a agricultura começou a prosperar, principalmente nos 

latifúndios.  Após a proibição do tráfego negreiro em 1830, a vinda de negros 

africanos findava-se aos poucos. A escravidão funcionava como um freio ao 

desenvolvimento do sistema, pois tinha custos mais elevados do que teriam os 

trabalhadores imigrantes e impedia a formação de uma classe de assalariados que 

se tornaria consumidora dos produtos que eram necessários exportar (GROSSELI, 

1987). 

Dessa forma, o Brasil, de acordo com Lickfeld (2000), estimulou a imigração 

europeia, principalmente devido à necessidade de mão de obra para as fazendas de 

café, mas foi no Sul do Brasil que os governos das províncias promoveram a 

colonização, pelo interesse em desbravar as largas faixas de florestas. Santos 

(1999) explica que, em 1829, a primeira leva de imigrantes alemães chegou a Santa 

Catarina e se localizou em São Pedro de Alcântara. E Pellin (2004) informa que, em 

1875 e 1876, aproximadamente 137 famílias emigraram da região de Trento para o 

Vale do Itajaí, recebendo lotes de terra do administrador da colônia, Dr. Hermann 

Bruno Otto Blumenau. Neste período, houve um grande acréscimo no fluxo de 

entrada dos imigrantes, e sob a direção de Dr. Blumenau, a lavoura apresentou bons 

resultados, e surgiram novas edificações públicas, como escolas e igrejas.  

A colonização de Rio dos Cedros, de acordo com Vicenzi (2000), teve início 

com um grupo de 15 famílias, provenientes de Mattarello, que embarcaram no porto 

de Trieste em dezembro de 1874, em um navio a vapor que atracou em Itajaí depois 

de um mês de viagem e dali os imigrantes rumaram à Colônia de Blumenau por via 

fluvial. As organizações e as instituições das famílias eram feitas pela então Colônia 
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de Blumenau, por meio do Comendador Joaquim Caetano Pinto Júnior, encarregado 

da imigração trentina no Vale do Itajaí. Após a chegada, o grupo foi recepcionado no 

centro da Colônia do Doutor Hermann (à qual Rio dos Cedros pertencia na época). 

 De Blumenau, os emigrantes de Matarello subiram o rio Itajaí-Açu até a 

localização de Timbó e caminharam por florestas fechadas até a região da 

Pomerânia13. Os pioneiros imigrantes trentinos chegaram à região de Rio dos 

Cedros em meados do mês de maio, deixando suas famílias e seus pertences 

aguardando em barracões improvisados em Blumenau, até serem construídas as 

suas residências. O início das instalações apresentava extrema dificuldade, devido 

aos lotes serem cobertos por mato e pelo fato de grande parte das promessas, feitas 

pelos responsáveis pela imigração, não terem se concretizado. Contudo, as 

seguintes levas de imigrantes foram se acomodando, e a região tornando-se 

povoada.  

A política da imigração brasileira, conforme Silva (2001) ofereceu vantagens e 

facilidades aos imigrantes italianos, porém a história foi marcada por muitas 

desilusões no momento da chegada. Para os que chegaram ao Vale do Itajaí, a 

situação era ainda pior, pois os lotes de terra ainda não haviam sido demarcados, 

tampouco existiam escolas para os seus filhos e assistência religiosa para as 

famílias. Nesse sentido, Vicenzi (2000) esclare que a floresta de mata fechada 

colocava os imigrantes frente a muitos perigos, como o ataque de animais selvagens 

e o confronto com indígenas que estranhavam a tomada das terras que eles 

habitavam há diversas gerações.  

Muitos emigrantes italianos, alemães e camponeses de outros países, que 

sofriam com as condições da Europa, acreditaram nas imagens vendidas de um 

Brasil perfeito, farto, rico e sem guerras. Como consequência, emigraram para a tão 

sonhada América e, ao chegar às terras brasileiras, os italianos puderam verificar 

que nem tudo o que lhes foi prometido era real. A primeira vista o Brasil era visto 

como o país da cocanha, tendo a política da imigração feito propostas com  

facilidades e apontado vantagens aos imigrantes, ocultando a fase de adaptação 

das colônias.  

                                                                 
13 Nome da região devido a antiga colonização alemã da região da Pomerania no norte da Alemanha. 
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Os imigrantes chegaram à Santa Catarina com a promessa de possuírem 

terras para a prática de seu domínio, a agricultura, e Alvim (1998, p. 101) relata o 

perfil do imigrante no que se refere a este trabalho: 

 
O elemento indispensável e insubstituível na agricultura brasileira e, 
portando, de todo o país, que da agricultura extrai o alimento principal, é o 
homem, o colono, o trabalhador italiano – a máquina mais perfeita e 
robusta, que mais produz e menos consome que não se estraga jamais e 
nem se cansa, que faz cem trabalhos diferentes. E de forma inteligente [...]. 
De fato, nas plantações do Brasil, homem é um instrumento agrícola 
fundamental, ou melhor, o homem e a enxada [...].  

 

 As percepções dos imigrantes camponeses, referentes aos acontecimentos 

vivenciados, segundo Bloemer14 (2000), são ambíguas. Por um lado, é realçado o 

sentimento de abandono da terra natal, do seu mundo social e comunitário, 

constituído ao longo dos anos, e, por outro, as agruras da saga da colonização. O 

autor esclarece que, na verdade, o que se celebra na ideologia do pioneirismo é 

exatamente a vitória nessa luta através da terra, garantindo-lhes um futuro melhor.  

  

3.2 A CIDADE DE RIO DOS CEDROS: O UNIVERSO TRENTINO NO BRASIL 
 

O local escolhido para o desenvolvimento da pesquisa foi o município de Rio 

dos Cedros (Figura 03) na Região Sul do Brasil, Santa Catarina e, de acordo com 

Vicenzi (2000), está inserido na região socioeconômica chamada “Vale do Itajaí”, 

precisamente localizado no Médio Vale, também reconhecido como Vale Europeu, 

devido à grande concentração de imigrantes europeus no local. A Serra do Mar e 

uma imensa região montanhosa fazem o município de Rio dos Cedros se 

assemelhar, em características socioespaciais, com a região de Trento na Itália.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
14  Algumas obras, citadas nesse tópico, são de autoria de personagem histórico de Rio dos Cedros. 

Alguns não possuem formação acadêmica, são autodidatas, pessoas interessadas na preservação 
e recuperação da história da comunidade.  
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Figura 3 – Localização Regional da Cidade 

 

Fonte: Bela Santa Catarina (2012)  

 

Rio dos Cedros possui uma área de 556 km², dos quais 18 km² pertencem à 

área urbana e 538 km² à área rural. Atualmente a cidade desenvolve atividades 

econômicas, como a agrícola, a pecuária e o turismo, principalmente o rural e o 

ecológico. Localiza-se na região fisiográfica da Bacia do rio Itajaí-Açu (Figura 2) e 

faz divisa com os municípios de: Rio Negrinho e Curupá ao Norte, Jaraguá do Sul e 

Pomerode ao Leste, Timbó ao Sul e Benedito Novo ao Oeste (PREFEITURA 

MUNICIPALDE RIO DOS CEDROS, 2010).  

A hidrografia é composta pelo Rio dos Cedros que recebe importantes 

afluentes na região do planalto: Ada, Milanês, Esperança, Palmeiras, Bonito, São 

Bernardo e Cunha. O rio possui, em sua extensão, saltos, corredeiras, lagos, 

barreiras e cachoeiras que, além de fortalecer o potencial turístico da cidade, forma 

o complexo que abastece duas usinas da CELESC (Centrais Elétricas de Santa 

Catarina). Dois grandes lagos são formados pelas barragens do Pinhal, localizada 

no Alto Cedro e Rio Bonito, em Palmeiras (PELLIN, 2004).O município possui uma 

população de 10.170 habitantes15, apresentando um aumento de 13,8% desde o 

último censo demográfico, realizado em 2000, o que equivalente a 0,2% da 

população do estado, como demonstra o Gráfico 1 (SEBRAE, 2010). 

 

 
                                                                 

15 Estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para o ano de 2009. 
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Gráfico 1 - População Total de Rio dos Cedros no Período 1980/2009 

 

 
Fonte: SEBRAE (2010) 
 

O Gráfico 2 apresenta a taxa de crescimento médio anual da população no 

Brasil, Santa Catarina e Rio dos Cedros no período 2000/2009. 

 

Gráfico 2 – Taxa de Crescimento Médio Anual da População no Período 2000/2009 
 

 
 

Fonte: SEBRAE (2010) 
 

O Gráfico 3 apresenta a participação relativa da população por situação do 

domicílio no Brasil, Santa Catarina e Rio dos Cedros (2007). 

 

Gráfico 3  – Participação Relativa da População Por Situação do Domicílio. 

 

 
 

Fonte: SEBRAE (2010) 
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Os primeiros assentamentos humanos foram compostos pelos índios kaigang, 

xoklengs, coroados, como também pelos remanescentes carijós, indígenas de 

regiões litorâneas catarinenses que se alojaram em terras periféricas, devido à 

imposição dos colonizadores açorianos. Quando os primeiros imigrantes chegaram 

em 1875, as terras pertenciam à colônia de Blumenau. O município foi fundado por 

imigrantes italianos e austríacos, vindos principalmente da região de Trento e do 

Tirol meridional que, no ano de 1875, era de propriedade Austro-Húngara. Em 

função das frequentes guerras em busca da unificação da Itália, a região de Trento 

(Figuras 4 e 5) passou por crises econômicas de grande proporção, empobrecendo 

a região e toda uma população sem esperanças futuras em sua pátria. Pellin (2004) 

assinala que a emigração veio como alternativa em busca de um esquema 

socioeconômico vigente, alheio aos díspares na Itália. No ano de 1875 e 1876, mais 

de 137 famílias emigraram para o Vale do Itajaí, recebendo lote de terras do 

administrador da colônia Dr. Blumenau, estabelecendo-se, então, as primeiras 

famílias para o Rio dos Cedros.  

 
Figura 4 – Localização da Itália                                   Figura 5 - Localização de Trento                        

       

Fonte: Wolffenbüttel (2012)                                         Fonte: Estância da Árvore da Vida (2012) 
 

 Em 1916, a região foi elevada à categoria de Distrito de Blumenau, 

denominada “Encruzilhada”. No ano de 1934, foi criado o município de Timbó, 
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desmembrando-se de Blumenau, passando então a região de Rio dos Cedros a 

pertencer a Timbó. Então, o nome, em 1942, passa a ser Arrozeira, devido ao forte 

cultivo de arroz e, finalmente, em 19 de dezembro de 1961, foi criado o município de 

Rio dos Cedros (VICENZI, 2000).   

  A cidade leva este nome, pelo fato de haver uma grande quantidade de 

cedros, madeira preciosa existente na barra de seus rios. Os primeiros imigrantes 

trouxeram consigo apenas alguns materiais, como foice, machado, martelo, algumas 

sementes, poucas roupas e farinha de polenta. As famílias foram se fixando nas 

partes montanhosas e nas planícies e, após a derrubada do mato, os novos 

habitantes iniciaram a construção de suas casas com palmito e calafetadas com 

barro, as quais são conhecidas como guaricanas.  

Vicenzi (2000) explica que, em suas propriedades, os colonos iniciaram as 

suas pequenas atividades agrícolas, herança históricasocial da região do Norte da 

Itália. As planícies rio-cedrenses, às margens do rio, são de composição argilo-

arenosa, com ausência de pedras e, por conseguinte, de fácil arado e próspero 

cultivo, condições ideais para o plantio de produtos, como milho, arroz, fumo, batata, 

banana, entre outros.  

Quanto à cidade, Grosseli (1983) elucida que esta possui uma atividade 

agrícola histórica e se destaca no plantio de arroz irrigado, apresentando a maior 

área plantada e a maior produtividade do médio Vale do Itajaí. Utilizando o sistema 

de sementes pré-geminadas, tecnologia reconhecida por órgãos competentes da 

área, a região, com o apoio de pequenos produtores, foi a pioneira na utilização das 

máquinas colheitadeiras do produto.  

A inserção a este modelo de atividade econômica, oriundo de suas origens e 

aplicado à nova sociedade em formação no campo, é comentada por Silva (2001, 

p.18): 

A característica marcante, neste caso, é a presença de grande maioria de 
imigrantes agricultores, vindos daquelas regiões do norte da Itália que não 
haviam conseguido acompanhar as mudanças exigidas pela introdução das 
relações de produção capitalista no campo. A deterioração das condições 
dos pequenos camponeses da Itália, a partir de 1870, torna disponível para 
a aventura transoceânica um contingente de força de trabalho interno, 
impossibilitando de manter a posse da terra. Não é por acaso que o fluxo 
emigratório desse período concerne essencialmente às zonas em que mais 
vigora o sistema de cultivo direto com pequenos lotes de terra.  
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O texto de Santos (1995, p. 42) expõe a relação entre natureza e atividades 

econômicas: 

Como qualquer meio de produção, como qualquer “condição de 
reprodução”, a natureza social do espaço é determinada pela natureza das 
relações de produção, em particular, das de propriedade. [...] seja o modo 
de produções diferentes um dos outros justamente pela natureza das 
relações de produção, decorrerá a conformação do “arranjo espacial 
econômico”, e, por decorrência, da formação sócio-espacial como um todo. 

 

O autor citado apresenta a natureza como celeiro do homem ainda na fase 

pré-social, sendo que, para o homem se tornar social, é indispensável que ele 

domine a natureza, através do uso consciente dos instrumentos de trabalho. 

Estando a natureza dominada, a atividade social passa a ser uma simbiose entre o 

trabalho do homem e a natureza modificada por este trabalho. 

A relação do quadro natural com o quadro humano justifica a formação 

socioespacial em seus aspectos geográficos, históricos, econômicos, sociais e 

políticos (PEREIRA, 2003). As pequenas produções agrícolas em terras férteis, 

manuseadas pelos imigrantes com as suas heranças de técnicas agrícolas, 

definiram a principal atividade econômica da região. Portanto, ao longo dos anos, as 

famílias se adaptaram à geografia da região e deram sequência às atividades 

agrícolas, praticadas anteriormente em sua terra de origem. Assim como citado por 

Flandrin e Montanari (1998, p. 292).  

 
O comportamento alimentar, certamente, é o primeiro modo de 
comunicação e de diferenciação social.  O lugar que cada um ocupa na 
sociedade e suas opções culturais condicionam a relação com os produtos 
da terra e da floresta, com os recursos das áreas cultivadas ou incultas, 
que, entretanto, constituem como vimos um sistema integrado. 

   

A constituição de uma cozinha em um país colonizado, deriva dos grandes 

deslocamentos populacionais, principalmente após as grandes navegações, que 

naturalmente fizeram com que os imigrados levassem consigo seus hábitos, culturas 

e necessidades, formando um conjunto de práticas culturais alimentares. Como 

aporte nutricional e cultural, as populações trouxeram em suas bagagens, 

elementos, como animais, temperos, plantas e principalmente suas preferências, 

interdições e prescrições, associações e exclusões. Em novas terras, utilizaram 

elementos locais, mesclando e criando conjuntos e sistemas alimentares próprios. 

(CANESQUI; GARCIA, 2002 apud MACIEL, 2005). 
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  Sendo assim, o Circolo Trentino de Rio dos Cedros foi criado em 03 de 

dezembro do ano de 1975, e sua finalidade é manter o intercâmbio social e cultural 

com a região de Trento da Itália, preservar o patrimônio histórico da cidade que 

recebeu a imigração e também promover encontros e festas culturais. No mesmo 

ano da fundação, foi comemorado o Centenário da Imigração Italiana, sendo o 

Circolo Riocedrense, juntamente com os Circolos de Rodeio e Nova Trento, um dos 

primeiros a incentivarem o intercâmbio social e a criação de novas sociedades.  

 

Figura 6 - Festa Trentina 

 
Fonte: Circolo Trentino (2012) 

 

No Estatuto, datado em 1989, constam nove capítulos e trinta e dois artigos 

que abordam as questões de direitos e atribuições que competem aos sócios. O 

artigo primeiro define o Circolo como uma sociedade civil, de direito privado, sem 

fins lucrativos. O corpo administrativo da sociedade é formado por: assembleia geral, 

diretoria, conselho fiscal e departamentos, sendo composta pelas categorias de 

sócios: fundadores, contribuintes (aqueles que pagaram joias e taxas estabelecidas), 

honorários (aqueles que prestaram relevantes serviços) e beneméritos (aqueles que 

fizeram significativas doações). 

Atualmente, o Circolo Trentino de Rio dos Cedros conta com 

aproximadamente 620 associados, e sua sede encontra-se no Complexo Villa 

Nostra, localizado na entrada da cidade. Inaugurado em 14 de novembro de 2008, a 

Villa é composta por três casas típicas com estilo arquitetônico que resgata parte da 

história da cidade e o estilo de casas da região de Trento, chamadas de “baita”; 
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rancho de madeira, destinado ao armazenamento de produtos agrícolas (CIRCOLO 

TRENTINO, 2012). 

Dentre as realizações do Circolo Trentino, a Festa Trentina nasceu de uma 

parceria feita com a Prefeitura Municipal da cidade. O evento acontece toda primeira 

quinzena do mês de setembro e tem como objetivo a preservação da cultura e 

história do povo de Rio dos Cedros. A primeira edição foi no ano de 1989, nas 

dependências da Igreja Matriz, e, em 1991, com a construção do complexo da Festa 

Trentina, o evento passou a ter um espaço próprio, no pavilhão de esportes Walmor 

Busarello. O evento conta com praça de alimentação típica, apresentação folclórica, 

shows, desfiles alegóricos, apresentações culturais, feira regional e outras 

programações, distribuídas em três dias festivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

 

 

4 RIO DOS CEDROS E A CONSTITUIÇÃO DO HÁBITO ALIMENTAR LOCAL 
 

4.1 CAMINHOS ETNOGRÁFICOS POR RIO DOS CEDROS 

 

As entrevistas da pesquisa foram aplicadas na cidade de Rio dos Cedros, 

durante o mês de janeiro. O local foi escolhido para realização do estudo porque a 

grande maioria dos residentes possuem fortes características sociais e 

comportamentais dos italianos imigrantes. Para nos certificar de que a cidade 

possui, no cotidiano de seus habitantes, a cultura de herança trentina preservada, 

fonte do material necessário para cumprir os objetivos da pesquisa, realizamos uma 

visita in loco. Entramos em o contato com a Secretária de Turismo e os integrantes 

da Diretoria do Circolo Trentino, para obter os telefones e os endereços dos 

associados, como também os contatos de pessoas ligadas às histórias, relacionadas 

à imigração e cultura da cidade. Os agendamentos foram feitos por telefones fixos e 

móveis, conforme a disponibilidade de horário dos futuros entrevistados. 

Chegando à cidade, verifica-se uma placa que saúda os visitantes, com os 

seguintes dizeres: Comune gemellato com – ALBIANO – TN – Itália (comunidades 

gêmeas) (Foto 01), demonstrando que Rio dos Cedros pertencente geograficamente 

ao Vale Europeu e recebe os seus visitantes com o mesmo apelo turístico, utilizado 

por cidades vizinhas, como: Blumenau e Pomerode.  

 

Foto 01 - Placa na Entrada da Cidade 

 
Fonte: Fotografado pela autora 

 

As partes importantes da cidade nos foram apresentados por Doralícia Panini, 

Presidente do Circolo Trentino e Secretária de Turismo da Cidade. Foi perceptível, 
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neste primeiro contato, que teríamos o material para subsidiar os objetivos propostos 

na pesquisa, baseados na memória cultural e em seus aspectos, com o intuito de 

delinear a formação da gastronomia do município e também mostrar que as 

estratégias turísticas pouco exploram a gastronomia de herança trentina.  

O acesso ao município de Rio dos Cedros pode ser realizado em uma 

extensa malha viária de Santa Catarina, e nosso itinerário foi pela BR 470, seguindo 

pela cidade de Timbó, através da BR 117. Próximo à cidade, a paisagem vai 

expondo os diferenciais da região, e constata-se que a natureza é poupada, com 

recortes geográficos que formam o vale cercado de planaltos e planícies. 

 

Foto 02 - Vista da Igreja do Morro 

 
Fonte: Fotografado pela autora 

 

O potencial turístico da cidade está concentrado na região serana do 

município, a 40 km do centro da cidade. Seus principais atrativos estão relacionados 

às belezas naturais: lagos, montanhas e cachoeiras presentes entre a da mata 

nativa. A região dos lagos formou-se nos anos 50, quando os rios, Bonito, Palmeiras 

e Cedro, foram represados para abastecer duas usinas de energia elétrica. 

A região dos lagos é formada pelas barragens de Rio Bonito, localizado na 

comunidade de Palmeiras, distante 30 km do centro do município e da barragem 

Pinhal, localizada no Alto Cedro, distante aproximadamente 40 km do centro da 

cidade. As duas represas constituem-se nos principais pontos turísticos explorados 

no município de Rio dos Cedros (PELLIN, 2004). Atualmente, o município conta com 

quatro hotéis no centro da cidade e sete na região serrana e, entre as hospitalidades 

e a restauração, estão: hotéis, pousadas, restaurantes e parques aquáticos. 

A fonte da pesquisa se concentrou no centro e bairros do município, onde 

residem pessoas ligadas ao Circolo Trentino, no qual se fixaram as primeiras 



47 

 

 

 

comunidades formadas pelos imigrantes. O objeto de estudo envolve a gastronomia 

típica da região, isenta de influências decorrentes dos avanços comerciais e 

turísticos, vistos na região serrana. 

Na entrada de acesso ao centro da cidade esta o complexo da Festa 

Trentina16 (Foto 03), onde acontece anualmente o maior manifesto folclórico e 

cultural de Rio dos Cedros. Na sede, além de um centro de eventos, estão três 

pequenas casas em diferentes estilos arquitetônicos de cada época da emigração: A 

casa de madeira17 que atualmente é sede do Circolo, a casa de madeira e 

alvenaria18 destinada ao clube de mães da cidade e a casa de tijolos19  que abriga o 

CDL de Rio dos Cedros  como também é a central de informações turísticas, ambas  

administradas  e mantidas pelo Circolo Trentino. 

 

Foto 03 - Complexo da Festa Trentina                                                                           

     
 

      
 
 
 

                                                                 
16 Inaugurado em 14 de novembro de 2008 
17 Construída no estilo arquitetônico e madeiras de mais de 100 anos 
18 Modelo de casa da colônia que mistura alvenaria e madeira. A parte da frente de madeira abrigava 
os quartos e, a estrutura da cozinha era feita de alvenaria em função da utilização do forno à lenha. 
19 Construção baseada em uma antiga casa existente na comunidade Caravagio há mais de 80 anos. 

A B 

C D
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Foto 03 - Complexo da Festa Trentina                                                                          

     
 

      
 Fonte: Fotografado pela autora 

 
Legenda das fotos: 
A) Vista do Complexo; B) Centro de Eventos; C) Casa de madeira; D) Interior da casa de madeira 
E) Fogão à lenha da casa de madeira; F) Placa do Circolo Trentino; G) Casa de Alvenaria; H) Casa 
de Tijolos 
 
 

As ruas da cidade são largas e arborizadas. Na composição urbana poucos 

prédios despontam na paisagem serena do vale. Por todos os cantos se observa 

casas bem conservadas com amplas portas e janelas. Os jardins são impecáveis. 

Alguns moradores cultivam pomares e hortas bem capinadas. Nelas é cultivado o 

alimento de forma sustentável. Um dos prazeres da dona-de-casa é mostrar, aos 

que a visitam, as hortaliças, os temperos e adubos orgânicos, explicando como fazer 

os canteiros alinhados e de que forma cultivá-los. O zelo pelo lar foi observado 

durante as pesquisas quando fomos recebidos nas salas, varandas e cozinhas das 

casas. Os ambientes extremamente limpos e asseados fazem parte das 

características dos imigrantes que apesar da árdua rotina no plantio e colheita das 

roças, cumpriam com rigor os afazeres domésticos. 

Caminhando pelo centro da cidade igualmente limpo e organizado, 

encontramos uma pequena concentração comercial com: lojas, bancos, hospital, 

prefeitura com suas secretarias e a igreja.  A existência de poucos bares e 
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restaurantes demonstram que os residentes fazem suas refeições em casa e os 

estabelecimentos servem geralmente aos viajantes e representantes. Como toda 

cidade do interior que mantém suas raízes, Rio dos Cedros é uma grande família, 

algumas ainda de pequenas comunidades rurais; todos se conhecem e sabem 

exatamente a linhagem familiar e por esse fato os olhares nas ruas acusam que 

você não pertence à sociedade local.  

 

Foto 04 - Aspectos urbanos de Rio dos Cedros 

    

       

Fonte: Fotografado pela autora 

 

   Legenda das fotos: 
A) Rua da cidade; B) Horta da residência da cidade; c) Centro da cidade; D) Plantação de milho e 

mandioca 
 

Mesmo curiosos pela estranheza os habitantes são muito solícitos, 

interrompem seus afazeres para lhe passar a informação com precisão. Um fato 

chama atenção do pequeno núcleo comercial, apesar de ser uma região 

movimentada por carros e pessoas, existe um silêncio conservador entre os 

corredores deste centro. Um paradoxo da personalidade imigrante que trabalha 

discreta e concentrada e esbanja alegria e espontaneidade em suas festas e 

encontros. 

As situações novas que fogem do tradicional, praticados pelos moradores são 

criteriosamente analisadas. Ao indagar da possibilidade de concessão da entrevista, 

A B

C D
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o primeiro questionamento era: - Como posso te ajudar? Como antigamente, os 

residentes cumprem suas atividades diárias e sazonais com pontualidade; assim 

também são cumpridas as horas das refeições e lazer. As entrevistas eram 

marcadas antecipadamente e não podiam avançar além do previsto, visto que as 

famílias precisavam se preparar para o almoço, assim como ao cair da tarde, 

principalmente as pessoas com idade mais avançada, recolhiam-se para o repouso. 

Antes de iniciar a aplicação das entrevistas estimei um aproveitamento diário 

de 4 a 5 entrevistados por dia; logo nas primeiras visitas percebi que não seria 

possível. Os descendentes italianos são extremamente acolhedores, nos receberam 

em suas casas programados para contribuir com o tempo que fosse necessário 

(Imagem 03).  

 
 

Foto 05 - Cozinha da Casa da Dona Dalila 

 
Fonte: Fotografado pela autora 

 
Como quem recebe um amigo, primeiramente os entrevistados 

compartilhavam detalhes da sua vida: a casa, seu trabalho, a família e toda sua 

história e, muitas vezes chegavam a murmurar assuntos confidenciais relacionados 

ao lar. Entre um questionamento e outro era servido um farto café. A mesa do 

italiano é marcada pela fartura. Era comum da parte dos entrevistados 

demonstrarem o valor à comida à mesa devido às dificuldades sofridas antigamente.  

O dialeto trentino é uma das principais heranças italianas preservadas no 

município. O livro escrito por Mario Lenzi cita que, estudos realizados pelo Pe. Mario 

Bonatti, para a sua tese do doutorado, concluiu que o dialeto trentino trazido pelos 

imigrantes permaneceu intacto ao longo dos anos. Nas entrevistas isto foi 



51 

 

 

 

constatado. O dialeto aparece mesclado com o idioma português, principalmente 

nas pessoas com mais de cinquenta anos e sabe-se que os filhos de imigrantes 

nascidos no Brasil aprendiam antes o dialeto italiano para depois falar o português. 

No caso dos adultos e adolescentes o “sotaque” ainda hoje é muito presente nas 

ruas e escolas. 

As entrevistas foram divididas em grupos de integrantes do Circolo Trentino, 

pesquisadores da cultura e histórias dos imigrantes do município e cozinheiras da 

cidade responsáveis pela comida típica da Festa Trentina. Anteriormente, conforme 

pesquisas, sabia-se que o CircoloTrentino de Rio dos Cedros possuía cerca de 650 

associados, porém na entrevista realizada com Doralícia Pannini, foi esclarecido 

que: O número de sócios confirma a informação, mas, aproximadamente 300 

residem no município, a outra parte é formada por sócios vinculados ao Circolo, 

porém residentes em outras localidades.  

Das entrevistas realizadas com o núcleo associado ao CircoloTrentino de Rio 

dos Cedros, as que mais subsidiaram os questionamentos abordados foram as 

aplicadas aos indivíduos com faixa etária entre 40 a 85 anos. Tomamos o exemplo 

da entrevista concedida pela senhora Miranda Bona Carlini 99 anos, filha de 

imigrante nascido durante a travessia. Poucas informações nos foram passadas 

devido às contínuas falhas de memória. Interessante salientar que suas lembranças 

referentes às adaptações vividas por seus avós em terras brasileiras eram poucas, 

porém quando questionada sobre a comida da infância, suas respostas eram 

detalhadas. Outro caso, referente ao conhecimento dos conteúdos históricos, foi 

percebido em contato com jovens pesquisadoras que estiveram recentemente 

apresentando em Trento na Itália um trabalho desenvolvido na escola, referente à 

gastronomia da cidade. As jovens conheciam os ingredientes e métodos de cocção 

da cozinha riocedrense, como também passaram a conhecer a atual gastronomia da 

região de Trento, contudo se tratando da história da imigração, a lembrança acusa 

poucos detalhes. 

Um dos entrevistados, Sr. Osvaldo Osti é orador da história da colonização, 

foi prefeito da cidade e cofundador do Círcolo Trentino em 1989. Seu relato baseado 

na convivência com imigrantes e suas pesquisas na área, norteiam de maneira clara 

a fase de adaptação dos italianos. É resaltado por ele o intercâmbio das culturas 

promovido pelo Circolo Trentino, através de viagens e festas folclóricas. Como 
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também o sofrimento vivido pelas famílias Italianas e Austro-Húngaras que 

ocasionaram a vinda à América. Foram muitas as dificuldades na chegada dos 

imigrantes, primeiramente a mata virgem que precisava ser derrubada e queimada; 

a presença de indígenas e animais selvagens até então donos da terra. Os lotes 

foram previamente divididos e após a construção das casas se iniciava o plantio de 

subsistência: primeiramente o milho, matéria prima da polenta, base da alimentação 

dos trentinos. Pequenas roças de batata doce, aipim, feijão, café e árvores frutíferas, 

assim como a criação de animais sendo incorporada aos poucos. A uva foi o 

símbolo usado pelos administradores do processo imigratório, quando as roças do 

consumo estavam providenciadas eram cultivadas as cepas para fabricação caseira 

do vinho. Durante o período de adaptação em meio às precariedades ainda não 

existiam as moendas e atafonas20, a necessidade de trabalhar os grãos para o 

consumo faziam os colonos andarem até cidades próximas como Timbó. 

  As pequenas criações de animais garantiam produtos como: ovos, leite, 

banha, nata queijo, carne e embutidos, muitas vezes utilizados na troca de farinhas 

e café nos armazéns. Em relação à conservação das carnes, na época sem 

geladeira, os europeus conheciam e dominavam as técnicas de preservação das 

proteínas e vegetais. Os fornos e fogões evoluíram com o passar dos tempos. No 

início era utilizado um tripé, chamado de sigosta (também chamado pelos 

descendentes de sigostra), onde o parôlo era suspenso por correntes para 

confecção da polenta e minestra. Aos poucos melhora também o acesso à farinha 

de trigo, trazendo à mesa as massas como: taiadele e nhoques de batata doce. O 

entrevistado salienta que os imigrantes não imaginavam a árdua tarefa que teriam 

até se estabelecer, mesmo porque nos contratos da imigração não constavam a real 

situação das terras ainda não povoadas, simplesmente a promessa de terras 

prósperas a serem cultivadas. Porém, com o passar dos tempos os desafios foram 

sendo superados. O imigrante trabalhava na roça sob sol e chuva para garantir o 

alimento, era adepto a festas e encontros, assim como devoto à sua religião e 

criterioso na educação de seus filhos. 

Durante a pesquisa tive a oportunidade de observar os trabalhos na cozinha 

do restaurante típico da cidade: Joana Bella, comandado pela proprietária e 

                                                                 
20 Engenho para moer o milho 
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cozinheira Ademilde Cristeli Mateldi. O restaurante citado pelos entrevistados como 

representante da culinária local serve seu o cardápio típico sobre um fogão à lenha. 

(Imagem 06).  

 

 Foto 06 - Proprietária do Restaurante 

 
 Fonte: Fotografado pela autora 

 
 

A polenta, o maior símbolo da cozinha trentina dos imigrantes, é 

rigorosamente feita, ainda por muitas pessoas, da maneira clássica: Com o parôlo 

sobre o fogão á lenha, mexendo a farinha de milho com água e o auxílio da méscola 

(Foto 07), leva aproximadamente 50 minutos para ficar pronta. Durante uma 

entrevista fomos convidados a degustar a preparação ao estilo imigrante. A mesa foi 

posta, contendo queijo, salame, galinha de panela e sobre um tabiél centenário 

colocamos a polenta pronta. A tradição de herança foi observada desde o produto 

até o serviço, no momento em que a polenta é cortada em fartas fatias com um fio 

preso ao tabiél (Foto 08). 
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Foto 07 - Parôlo com a Méscola              Foto 08 - Tabiél com a Polenta 

        
 Fonte: Fotografado pela autora               Fonte: Fotografado pela autora 

 
 

Antigamente a moagem dos grãos de milho era feito nas atafonas, existentes 

em vários bairros e vilas do município. Como em outras localidades da região os 

pequenos engenhos, serrarias e moendas movidos pela roda d’água ou com tração 

animal, foram desestruturados com o tempo. Estas peças que ao mesmo tempo 

tiveram um significado de evolução na época dos imigrantes, fenômeno que 

revolucionou a economia da sociedade, tornou-se símbolo de trabalho arcaico 

avesso à realidade contemporânea. 

No final de março retornamos à cidade para resgatar materiais localizados por 

alguns entrevistados, que fizeram contato para contribuir com livros e cadernos de 

receitas. Oportunamente foi feito uma nova visita ao Sr. Osvaldo Osti para localizar 

antigas atafonas, mesmo que desativadas, onde tivemos a confirmação também da 

secretária de Cultura, Sra. Doralice Panini que as antigas moendas foram todas 

desconstruídas. No centro da cidade em frente à Catedral de Rio dos Cedros 

encontramos uma homenagem aos agricultores e às engenharias da época. Trata-

se de réplicas de serrarias (IMAGEM 09), ferrarias, engenho de açúcar, farinha de 

mandioca e atafonas, reproduzidas em tamanhos reduzidos, com movimentos fiéis e 

alimentadas por uma roda d’água21. 

 

 

                                                                 
21  JC ARTE E CRIAÇÕES- Pomerode 
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Foto 09 - Maquete da atafona em frente a Igreja 

 
                                      Fonte: Fotografado pela autora                               

 
                                           

O Projetto di Gemellaggio22- 2009 entre as escolas, Escola Básica Professor 

Giovani Trentini (Imagem 23) Rio dos Cedros e o Instituto Salesiano Santa Croce 

(Trento), havia sido fonte de pesquisa da cultura e gastronomia dos imigrantes nas 

etapas da pesquisa. O trabalho realizado por alunos, professores e coordenadores 

do projeto, foi construído com entrevistas, relatórios, receituários e histórias, com o 

objetivo de resgatar as tradições culturais e a culinária italiana; o intercambio visa 

inclusive divulgar esta cultura e promover o turismo pelas belezas naturais do 

município. O trabalho foi apresentado à comunidade escolar, à comitiva italiana, aos 

intercambistas, autoridades, entrevistados e para o contexto internacional foi 

realizado uma visita pelos alunos, à região de Trento. Ao término das etapas seria 

elaborado um livro com a participação de todos os envolvidos no projeto. 

Foi durante as entrevista em janeiro que recebemos a informação que os 

alunos da Escola Básica Giovani Trentini, teriam um trabalho desenvolvido em 2009, 

porém nesta época, mês de janeiro, a escola se encontrava em período de recesso.  

                                                                 
22 Projeto de Geminação 
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Este foi um dos motivos do retorno à cidade em março. Em contato com a 

Professora Eliane, soubemos que o projeto existia e que estava guardado, não em 

formato de publicação, mas como material para eventuais pesquisas. O intercâmbio 

concluiu sua programação, o volume “La Tradizione Alimentare e Culinária 

nell’Emigrazione das Trentino al Brasile”,  publicado em Mezzano di Primiero (TN – 

2009) é fonte de material desta pesquisa e o projeto “A Tradição Culinária Dos 

Imigrantes Italianos Até Os Dias Atuais”, disponível na Escola Básica Professor 

Giovani Trentini, passou a ser  importante fonte dos aspectos culinários da pesquisa 

e aguarda uma possível publicação. 

O conceito de marketing da cidade esta intimamente ligada à cultura e 

tradição herdada do período da colonização, assim como de outros municípios 

catarinenses localizados no Vale Europeu. Todos os recursos voltados à captação 

turística: calendários, folders, sites e indicadores de localização trazem estampados 

as cores, idioma e costumes Italianos. Os questionários aplicados evidenciam que, a 

maioria dos residentes reconhece que a gastronomia típica está inserida no âmbito 

cultural, visto que 70% dos entrevistados citam a culinária como referência na 

primeira questão abordada, que envolve herança e tradição. 

Além da ligação com as ciências da gastronomia e do turismo mantemos 

aspectos em comum com os integrantes do circulo trentino, pelo fato de ter 

descendência por parte paterna. A origem não torna a pesquisa menos curiosa, ao 

contrário, impressiona, pois a exemplo da geração atual, apesar da proximidade com 

a geração dos imigrantes, desconheciamos os detalhes que norteiam a adaptação 

italiana em terras brasileiras.  

  As ligações genealógicas da família Poffo se iniciam em Trento, de onde 

partira em 1877 Hermenegildo Poffo, trazendo consigo seu filho Carlos Poffo 

(presumem os escritos que ele tenha vindo ao Brasil com 15 anos). Nascido na 

província de Levico de Terme em 1852 foi batizado na igreja SS Redentore e 

juntamente com outras famílias trentinas se instalaram na então vila de Ascurra, hoje 

município de Ascurra, localizada às margens do rio Itajaí-Açu, a aproximadamente 

40 km da cidade de Rio dos Cedros. Ambrosio Poffo, meu avô, filho de Carlos Poffo, 

nasceu em Ascurra em 1905. O município de origem foi à primeira vista, o universo 

de pesquisa escolhido. Porém optamos por Rio dos Cedros devido suas condições 
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geográficas estarem mais ligadas às atividades turísticas, como também pela 

referência de seu CircoloTrentino. 

 

4.2 A CULTURA E A GASTRONOMIA DE RIO DOS CEDROS 
 

As pesquisas bibliográficas e documentais, aliadas aos relatos e às 

entrevistas, concedidas pelos representantes do Circulo Trentino e às pessoas 

ligadas à preservação da cultura na cidade, permitiram o entendimento da formação 

gastronômica da cidade de Rio dos Cedros. Outro fator que possibilitou a 

compreensão das entrelinhas nos hábitos alimentares dos descendentes dos 

imigrantes italianos, instalados na Região do Médio Vale do Itajaí, vindos dos 

arredores Trentinos, foi o estudo realizado, com vistas ao universo espacial, 

econômico, social e alimentar da Região Trentino-Alto Ádige (Itália). 

A base dos relatos contou com trinta e três entrevistas, das quais 17 foram 

concedidas por homens e 16 por mulheres, no mês de janeiro de 2013, residentes 

em Rio dos Cedros ou em outras localidades a exemplo dos representantes e 

participantes do Circolo Trentino, que colaboram com as pesquisas voltadas à 

história do município.  

Os encontros foram previamente agendados e ocorreram nas respectivas 

residências. As entrevistas são compostas por questionamentos (APÊNDICE B), 

voltados à memória e herança italiana: produtos, receitas e matéria prima, 

formadores da gastronomia de Rio dos Cedros, assim como a disponibilidade e os 

acervos destes alimentos. Os relatos foram gravados e transcritos na íntegra, e o 

conjunto de informação resultou em um quadro de expressões chave e ideias 

centrais, possibilitando, em segundo momento, a compilação geral da síntese das 

entrevistas (APÊNDICE C), conforme estabelecido na metodologia. 

As informações, provenientes das entrevistas, à luz do referencial teórico de 

inúmeras pesquisas, a convivência no campo e o contato com os moradores, o fato 

de as entrevistas terem acontecido em meio ao cotidiano das famílias e todas as 

fontes que identificam a cultura imigrante, são partes de uma ideia comum, objetivo 

desta pesquisa, que é o entendimento do hábito alimentar no que se refere às 

adaptações nela realizadas pelos imigrantes na região. Ao longo deste capítulo, 
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expomos as falas dos informantes, com o intuito de salientar os discursos 

identificados nas pesquisas, os quais respondem aos objetivos propostos. 

A cultura preservada, em seus costumes, foi um dos motivos determinantes 

do campo de pesquisa; e a memória da cozinha dos imigrantes está retratada na 

mesa dos riocedrenses, assim como nos cardápios das festas folclóricas da cidade. 

As pesquisas e as entrevistas revelaram que, neste cardápio típico de italianos, ou 

seja, a grande maioria dos colonizadores da cidade, há fortes traços da cozinha 

típica da imigração alemã, consequência não somente do contato entre os 

imigrantes na época, mas também da herança germânica no então território 

austríaco, de onde vieram os imigrantes da região de Trento. 

A gastronomia da cidade de Rio dos Cedros é autêntica e rica em seus 

aspectos sensoriais, e o produto representa e demonstra a história da imigração. Os 

integrantes do Circolo Trentino e os demais residentes da cidade reconhecem o 

valor de sua comida típica e a necessidade de se preservar seus acervos, porém o 

material de pesquisa está disponível apenas nos sites da prefeitura e do Circolo 

Trentino. Apesar da realização da Festa Trentina, que ocorre anualmente no mês de 

setembro, percebe-se que as riquezas gastronômicas estão sendo pouco exploradas 

pelo turismo da cidade, que concentra a sua divulgação nas belezas naturais da 

Região do Paraíso dos Lagos. Em cumprimento a um dos objetivos deste trabalho, 

traremos propostas de ações, que visam à inclusão dos produtos gastronômicos de 

origem dos colonizadores italianos, como atrativo turístico da cidade de Rio dos 

Cedros. 

 

4.3 MEMÓRIAS DAS HERANÇAS DA CULTURA ITALIANA NA REGIÃO 
 

Em meio às heranças italianas e às dificuldades do processo de adaptação na 

memória dos filhos, netos e bisnetos dos imigrantes, se destacam a fé e a religião 

como o alicerce familiar (01). Granzonotto (2007) sugere que o apego dos imigrantes 

aos rituais religiosos sustentavam as dificuldades enfrentadas, garantindo-lhes força 

e esperança para superar os obstáculos dos novos desafios. A emigração dos 

italianos para a América partiu de um sonho induzido pelas péssimas condições 

vividas pelo camponês, decorrentes do desenvolvimento do capitalismo. 
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Consequências estas que não estavam presentes apenas no espaço econômico, 

mas também, nos seus valores e crenças (ZANINI, 2007).  

 
(1) Acho que a religião é a questão mais forte dos italianos; éramos oito 
irmãos em casa, e a gente chegava a ficar com os joelhos esfolados de 
tanto rezar o terço todas as noites [...]; a missa aos domingos era sagrado, 
e o terços todas as noites [...] 

 

A presente pesquisa abrange o universo das ciências gastronômicas e as 

suas vertentes sensoriais, voltadas aos interesses turísticos, no entanto, ao indagar 

a memória dos descendentes de imigrantes quanto ao assunto, percebemos a forte 

presença religiosa. O que não quer dizer que a alimentação não esteja presente na 

memória do núcleo analisado, apenas observamos que a fé impulsionava 

dominantemente as razões do sacrificado ofício até a recompensada colheita, como 

também o temor à miséria (02). 

 
(02) Se antigamente não passaram fome, nem sei por que, porque aqui não 
tinha nada, só mato! [...]; todo alimento vinha da colheita, aí, depois de 
plantar, tinha que esperar a época [...]; éramos colonos naquela época, era 
muito difícil [...]; na realidade, a comida era uma preocupação grande na 
época, porque não tinha! 
 

 
No final do século XIX, a vida dos católicos era regida pelo sentido da fé 

cristã, e a religião dos imigrantes italianos é também uma religião de caráter cultural, 

com evidente cunho agrário, cujos valores religiosos e sua normativa tendem a 

identificar-se com os da sociedade. Na chegada ao Brasil, o sentimento era de 

perda, inclusive a cultural. As adaptações espontâneas tiveram referências 

fundamentalmente agrárias, de onde proviam e sempre guiadas pela fé (SILVA, 

2010). 

Os trabalhos voltados à agricultura e construção das casas, exigiam que os 

povos trabalhassem em sistemas cooperativistas (3), e a solidariedade entre os 

colonos contribuía para que, juntos, vencessem a sua maior e diária preocupação: 

ter a comida à mesa (04). O alimento tinha a sua origem nas lavouras, e, justamente 

por isso, alimentar a família demandava muito trabalho dos pais e dos filhos criados 

sobre rigor da instituição familiar (05). Ruon (2005) comenta que, entre as famílias 

de agricultores, o trabalho sempre fez parte do cotidiano desde a infância, e Vicenzi 

(2000) salienta que a autoridade paterna era respeitada a qualquer preço pelos 
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filhos que o amavam, e as suas mulheres, cheias de bondade, intermediavam as 

relações. 

(03) Nas lembranças da minha infância, está muito aquele espírito de união, 
de ajudar um ao outro [...]. A família italiana sempre estava reunida, 
trabalhando em mutirão [...]. A vida era quase toda na roça, depois a gente 
se reunia para debulhar o milho e ter a farinha do pão. 
(04) Sempre se comentou de toda a dificuldade de ter o que comer, hoje 
damos muito valor à comida [...]. A comida era uma  preocupação para o  
imigrante, as famílias tinham vários filhos, e a lavoura precisava alimentar 
todos eles [...]. Sempre se deu muito valor a comida, quando tinha né! Não 
se comia muito e se trabalhava muito [...]. 
(05) A vida de toda minha família era na roça, sempre com muito respeito 
aos pais, porque toda a comida vinha da plantação [...].  
 

O dialeto italiano é referenciado nas entrevistas como símbolo cultural da 

cidade e facilmente percebido já nos primeiros instantes das conversas (06). 

Conforme Altmayer (2009), o dialeto trentino é uma “evolução” do idioma ladino, sob 

influência dos dialetos italianos: lombardo e vêneto, ainda com um grande número 

de palavras de origem alemã (principalmente do alemão tirolês). Na pesquisa de 

Busarello (2009), a autora aborda que o dialeto trentino, expressado no município de 

Rio dos Cedros, não pôde ser usado em público por alguns anos durante as políticas 

de nacionalização (1937-1945). As escolas ensinavam o italiano ou o alemão ao 

lado do português que, após a Primeira Guerra, passou a ser priorizado pelos 

governos municipais e estaduais. Porém, o dialeto trentino permaneceu vivo no seio 

familiar, e atualmente é empreendida uma série de políticas públicas de incentivo à 

preservação deste patrimônio cultural, que seria a língua italiana ou, no caso, o 

dialeto trentino. 

(06) Em casa, só se falava o dialeto italiano, se guardava muitas 
lembranças deles: fotografias e documentos [...]. As famílias mais antigas 
ainda falam o dialeto [...]. 
  

Assinala-se ainda que a vocação musical sempre foi uma marca talentosa dos 

descendentes da região europeia em estudo, desde os antepassados (Cani, 2011). 

A arte musical, em Rio dos Cedros, sempre foi a nota característica do seu povo. 

Desde os tempos da colonização e dos primeiros imigrantes, notou-se grande 

interesse por este ramo artístico, visto que vários instrumentos foram trazidos por 

eles, em baús, da terra natal (VICENZI, 2000). 
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A colocação dos autores justifica as fortes raízes musicais na memória do 

grupo de entrevistados, e ainda, segundo Andrey e Renan Taffner23, o folclore da 

canção italiana não morreu, sobrevive nos seus descendentes (06). O costume de 

cantar em Rio dos Cedros é notório: cantam os velhos, cantam as crianças e canta a 

juventude (07). Na rotina laboriosa da lavoura, os imigrantes buscavam alegria e 

descontração na música: nos caminhos da lavoura (08), nas procissões de fé (09) 

aos domingos e durante a sagrada missa, assim como nas festas ao final da colheita 

e nas religiosas, tais como La Sagra e Santa Notte24.  

 
(06) Minha família é uma família de músicos, desde criança a gente tinha 
muita música em casa, todos cantavam, tocavam gaita [...]. 
(07) O Circolo Trentino já viajou para vários países, mostrando suas 
tradições, como o canto e os seus grupos musicais 25[...].    
(08) Cantavam muito, porque não tinha nem rádio e nem televisão, as 
famílias faziam coros indo para as roças e andando e cantando iam para a 
igreja também [...]. Minha avó voltava da roça cantando músicas italianas, 
principalmente, a canção América 26 [...]. 
(09) As lembranças que marcaram e que ainda são mantidas é a missa aos 
domingos em família, participar das procissões de Fé (antigamente á pé e 
em grupos cantando) [...]. 

 

Seguindo a linha da memória dos descendentes de imigrantes, atingimos a 

culinária que, durante o caminho das entrevistas, foi sempre mencionada com 

saudosismo e cercada pelos símbolos culturais relatados. A comida desperta certas 

emoções relacionadas à memória, pelo fato de alguns alimentos poderem nos fazer 

lembrar alguém ou um lugar, através da dimensão afetiva e prazerosa a ela ligada 

pelas lembranças (SILVA, 2003). Nesta conjugação, Zanini e Santos (2011) 

ressaltam o quanto a comida está envolvida com emoção, além de “trabalhar com a 

memória e com sentimentos” e também com os pertencimentos. Assim, nessas inter-

relações, não se pode perder de vista o peso das subjetividades, bem como o das 

forças sociais e de suas negociações. 

                                                                 
23  Disponível em: Circolo Trentino di Rio dos Cedros (www.circolotrentino.com.br). 
24 O folclore da Santa Notte foi trazido pelos imigrantes trentinos. Trata-se de uma tradição natalina, 

na qual um grupo de pessoas passava de casa em casa, levando consigo um presépio, que era 
carregado no pescoço de um dos membros, bem como a Estrela de David. O grupo pedia 
permissão ao dono para entrar e contava, em forma de música-jogral, toda a história dos reis 
magos. 

25  Destaque para o grupo Folclórico Colibri, existente desde 1989 com a realização da 1ª Festa 
Trentina. 

26 Considerado um dos hinos da imigração: LA MERICA 
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Como já mencionado, alguns dos entrevistados nesta pesquisa, devido à 

idade avançada, apresentavam lapsos na memória em relação a datas e 

acontecimentos históricos. Entretanto, quando o assunto era a mesa das refeições, 

as informações eram precisas e cheias de lembranças ligadas à família, com 

emoção (10). O sentimento trazido pela culinária é extensivo abrangendo, toda a 

história de uma vida. Em relação a estas amplitudes relatadas pelo grupo, quando 

questionados acerca da alimentação, Ruon (2005) afirma que os hábitos culinários 

de uma nação não decorrem somente de um mero instinto de sobrevivência e da 

necessidade de o homem se alimentar. São expressões de sua história, geografia, 

clima, organização social e crença religiosa.  

 
(10) Sempre me lembro da minha mãe fazendo a polenta no parolo [...]. A 
hora de comer era a hora de dividir e ter toda a família reunida.  
 

Quanto à cozinha típica dos imigrantes, através das narrativas, extraímos um 

acervo de receitas tradicionais que serão descritos posteriormente. Em sua 

totalidade, quando abordado o tema “herança culinária”, as respostas são unânimes, 

e a referência alimentar de antigamente, como nos dias atuais, é a polenta (11). 

 
(11) A polenta se comia o dia inteiro, era a principal comida da época [...]. 
É difícil uma família que até hoje não faça a polenta pelo menos uma vez 
por semana [...]. Na minha casa, tinha a polenta três vezes por dia: no café 
da manhã, almoço e janta [...]. Não tinha o que escolher para comer, a 
polenta era o que se tinha [...] Fomos criados comendo polenta, eu comi 
polenta a minha vida toda [...]. A mãe fazia o prato na mesa, éramos em 
treze, e ela dividia a polenta e servia com um pedaço de queijo. 
 

O cardápio dos imigrantes é composto por alimentos de origem animal e de 

seus derivados, bem como tubérculos, frutas e hortaliças. Mas a base de sustento 

das famílias, durante o processo de adaptação na região, foram as roças de milho, 

pelo fato de o grão ser acessível, de baixo custo e de ter uma boa adaptação ao 

ambiente (BONATTI; LENZI, 2006) . No Brasil, os colonos tiveram a possibilidade de 

mesclar ingredientes em sua dieta diária, garantindo um melhor índice de nutrientes. 

Segundo Folgheraiter (2004), no período  que antecedeu a migração, a preparação 

da polenta chegou a ser chamada de “Il veneno nel paiolo27”, devido ao consumo 

                                                                 
27  O veneno no caldeirão. 
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quase que exclusivo do grão nas regiões, provocando a endemia chamada de 

“pelagra’, ocasionada por avitaminose (PELLIN, 2004) 

Como já mencionado no subtítulo 3.4 deste relato, as primeiras famílias 

italianas começaram a chegar à região de Rio dos Cedros no ano de 1874. Em meio 

a muitas dificuldades, resultado dos espaços destinados aos lotes serem cobertos 

pela mata, deram início ao processo de instalação. Com o auxílio de poucas 

ferramentas, era necessário, primeiramente, descerrar os espaços para, 

posteriormente, constituir os abrigos familiares e iniciar, então, a cultura de 

agroalimentação (12). 

 
(12) Quando chegaram aqui, era tudo muito difícil, é incrível pensar como 
sobreviveram. Tinha os animais selvagens e principalmente os ataques dos 
índios [...]. O que eles diziam é que aqui era só mato, então coletavam 
aquilo que encontravam nas matas [...]. Não tinha nada além do mato, e, 
para poder comer, precisava plantar e depois colher. 

 

  Os esforços eram imensos, e a consciência da posse da terra impulsionava 

os imigrantes a vencerem, visto a realidade que os havia retirado de sua terra de 

origem (VICENZI, 2000). Conforme Feder (2005), o fenômeno que leva o ser 

humano a abandonar tudo o que representa a sua identidade em busca de melhores 

condições de vida tem a natureza econômica como principal fator. Ainda, sobre o 

sentimento de superação do imigrante frente à inesperada realidade, Maestrini Filho 

(apud CASAGRANDE, 2006) expõe que o trabalhador se dirigia para o Novo Mundo, 

para melhorar seu nível de vida e fugir da miséria que a Europa lhe oferecia. 

Dificilmente aceitaria um ritmo de trabalho superior ou mesmo igual ao que tinha 

abandonado, pois aqui tinha a alternativa de viver como produtor independente na 

periferia da sociedade colonial (13). 

  
(13) Quando meus avós e tataravós saíram de lá, eles saíram por causa da 
fome mesmo, as doenças e as guerras. Foram verdadeiros heróis mesmo, 
ou morriam lá ou talvez na viagem![...] Lá eles eram muito pobres e 
chegaram aqui com a promessa de ganhar terra e melhorar de vida [...]. 
Lembro das histórias contadas pelos antigos das dificuldades vividas em 
Trento: eles emprestavam ossos de sopa entre si para poderem reutilizar na 
alimentação. 

 

Os escritores Bonatti e Lenzi demonstram, na obra As Primeiras Famílias 

Trentinas de Rio dos Cedros, que a comida era abundante na mesa do imigrante, 

devido à caça, às produções agrícolas, seguidas da criação animal. E isto acarretou 
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uma melhoria no quadro de saúde em relação aos trentinos da Itália: “[...] os 

camponeses dispunham agora de comida farta e variada”.   

Durante o relato das entrevistas, percebemos que a farta mesa do imigrante 

veio após um longo período de adaptação e do cumprimento das etapas do plantio 

de subsistência. Muitos alimentos ainda precisavam ser processados para o 

consumo e, no início da colonização, o município ainda não contava com os 

engenhos e os moinhos. As colônias mais desenvolvidas, como Blumenau e Timbó, 

não somente contribuíram com as suas estruturas e atafonas, como também 

forneceram sementes e a possibilidade de adquirir ferramentas e utensílios.  Aos 

poucos, as condições de vida foram melhorando para os colonizadores. No início, 

construíam as suas casas com palmito e depois com madeira. Salienta-se também 

que a chegada dos engenhos na cidade e as suas implantações nas próprias 

residências foram, na época, uma verdadeira evolução. Além disso, a lavoura e os 

subprodutos da criação animal começaram a fornecer bens, para custear a compra 

ou a troca de mantimentos (14). 

 
(14) O início foi muito difícil, não tinha nada aqui, era só mato, não tinha 
estradas, e se precisava de alguma coisa tinha que ir a Blumenau a pé, 
imagina o sofrimento! [...]. As dificuldades eram grandes, de início, eles 
praticavam as culturas conhecidas na Europa, utilizavam sementes trazidas 
de Trento e tiveram as sementes concedidas por Dr. Blumenau [...]. Quando 
chegaram aqui, eram povos separados, digamos não amistosos, a 
necessidade fez com que se tornassem amigos, e passaram a trocar 
informação e produtos [...].  Quando os italianos chegaram, os alemães já 
tinha uma certa estrutura, então muitos produtos já estavam na colônia, eles 
só precisavam de tempo para ter o material de troca [...]. O italiano era 
inteligente e teve que fazer tudo: as casas, a plantação e cuidar de muitos 
filhos; isso tudo com poucas ferramentas e poucos recursos [...]. E venceu! 
[...]. E aqui, depois de fazerem as primeiras roças, eles tinham o que comer 
[...], assim como melhorou a vida, porque daí já tinha muita fartura. 
 

A seguir, apresenta-se um resumo das produções ítalo-brasileiras no 

Município de Rio dos Cedros.  

 

4.4 SÍNTESE DAS PRODUÇÕES ÍTALO-BRASILEIRAS EM RIO DOS CEDROS  

  

A gastronomia de Rio dos Cedros teve a sua formação a partir dos hábitos e 

costumes de seus colonizadores trentinos. Desde então, conhecedores das técnicas 

de cultivo e preservação alimentar, aliaram a matéria prima ao terroir da região, 
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constituindo, assim, a gastronomia riocedrense. Mesmo sendo o continente europeu 

distante, com agentes endógenos particulares, possibilitou aos indivíduos terem o 

alimento reconhecido por suas culturas sociais de origem (DA MATTA,1986). 

De acordo com levantamentos documentais e metodológicos, percebemos 

que a culinária imigrante é rústica, com um cardápio de ingredientes sazonais e que 

ainda é indiscutível a influência germânica do Tirol italiano. O produto artesanal é 

elaborado com técnicas de origem, todavia os resultados diferem na qualidade, 

possivelmente pela substituição de ingredientes e diferentes aspectos geológicos 

(15). É interessante ressaltar que as receitas e os modos de preparo não estão 

registrados pelas famílias, as quais relatam ter herdado a forma familiar de se 

preparar determinadas comidas (16). 

 

(15) A fabricação de alimentos, como o queijo, não tinha a mesma 
qualidade que a dos italianos, porque o que eles tinham aqui eram materiais 
que não tinham a mesma qualidade, era uma coisa mais bruta. E o vinho 
também eles não conseguiam aquele resultado, porque o clima era 
diferente, aí a qualidade decaia. 
(16) Minha mãe herdou da minha avó as receitas e a maneira de fazer a 
comida [...]. Muitas coisas mudaram, mas aqui ainda se faz como 
antigamente. 
 

As primeiras roças implantadas foram de milho, grão da polenta, seguido por 

batata doce e aipim. Juntamente com as plantações, as famílias criavam animais 

que, apesar da baixa ingesta proteica, garantiam subprodutos, os quais, muitas 

vezes, eram trocados por outros insumos. Estes produtos, como também as carnes, 

foram trabalhados a partir dos clássicos processos e técnicas de conservação 

utilizadas na Europa. Ressalta-se ainda que a alimentação era composta também de 

frutas e hortaliças cultivadas nos quintais, e a mesa do imigrante tinha poucas 

opções de doces, sendo estes servidos normalmente nas festas e comemorações. A 

base da gastronomia é a polenta, assim como era antigamente na região Trentina e 

arredores italianos. O modo de fazê-la, ou seja, os seus rituais, mantêm-se até hoje, 

e as famílias conservam os “segredos” do que chamam de “uma boa polenta”. Os 

instrumentos e os utensílios eram precários e exigia-se dos colonos criatividade e 

superação para vencer os afazeres diários. A cocção dos alimentos também era 

rudimentar até chegarem os fogões à lenha, e a falta de refrigeradores  demandava 

improvisos e recursos para conservar e gelar os alimentos.  
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• Produtos do Cultivo Familiar 
 

Para melhor expor os produtos e as técnicas gastronômicas de produção e 

conservação dos alimentos, utilizadas antigamente, propomos o desenvolvimento de 

quadros, com as informações a partir da memória dos descendentes de imigrantes, 

analisadas à luz do referencial teórico sobre o tema em comento (Figura 8). 

A cultura do milho era prática conhecida dos agricultores do Norte da Itália. 

De lá, partiram, e também, no Médio Vale, foram distribuídos os grãos do cereal 

para o devido plantio (1). As lavouras não somente garantiram a autossuficiência 

alimentar das famílias, como também possibilitaram aos colonos a comercialização 

dos seus excedentes (BONATTI; LENZI, 2006). A farinha de trigo foi substituída pela 

de milho na confecção do pão, em função de seu alto custo e indisponibilidade (2) 

(RUON, 2005). O pão dos imigrantes, conhecido como prôt, tinha como base o fubá 

com tubérculos (3), e os produtos do milho estavam presentes na mesa da colônia 

em todos os momentos da alimentação: no desjejum, era servida a moza, mingau de 

fubá com leite, e a polenta era a base da refeição;  no jantar comia-se a polenta do 

almoço em fatias, brustolada28 sobre a chapa do fogão à lenha (4). 

 

(1) As primeiras roças foram as de milho, para fazer a polenta [...]. 
(2) Em algumas casas, tinha pão uma vez por semana e em outra uma vez 
por ano ou em festas religiosas [...]. 
(3) Do milho se fazia também o fubá para o pão (prôt), O pão prôt, era feito 
de fubá e uma mistura de batata doce, inhame e cará [...].  
(4) Era polenta o dia inteiro, no café da manhã, e, na janta também, a 
polenta com leite e polenta com café com leite [...]. No café da manhã, a 
mãe servia moza: farinha de fubá com leite [...].Tinha também a polenta 
brustolada, que era a polenta assada na chapa do fogão à lenha [...]. 

                                                                 

 

28 Queimada. 
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Figura 7 – Organograma dos Produtos e Receitas Derivados do Milho  

 
Fonte: Dados de Pesquisa (2013)  
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A polenta é relatada como o principal alimento na mesa das famílias 

descendentes, considerada o símbolo da cozinha imigrante. As casas mantêm os 

segredos da polenta em relação ao seu preparo e à utilização dos utensílios de 

heranças trentinas (5). 

 
(5) A polenta se faz no parôlo sobre o fogão à lenha [...]. O segredo da 
polenta é a méscola de madeira para mexer [...]. Minha mãe me deu de 
presente um tabiéi de mais de cem anos [...]. Nós cortamos a polenta com 
um fio, como era na Itália [...]. 

 

Anteriormente à construção dos fogões à lenha, a polenta era cozida com o 

auxílio de um istrumento denominado “sigosta” 29, um tripé de ferro, que mantinha o 

parôlo sobre o fogo feito no chão (BONATTI; LENZI, 2007). Mais tarde, o mesmo 

instrumento passou a ter as correntes presas aos caibros das casas, que 

suspendiam o tacho da polenta, também chamado de “parôlo”, o qual ficava sobre o 

fogão à lenha. 

O milho era guardado em ranchos ainda com a palha para a sua preservação, 

e quando consumido, era debulhado e levado para as atafonas (6). Nos primeiros 

anos, as colônias não possuíam as atafonas, e o milho era moído em casa 

(VICENZI, 2000). Igualmente, conforme Bonatti e Lenzi (2006), os trentinos das 

diversas valadas precisavam se deslocar até Timbó (cerca de oito km), para trocar 

os grãos pela farinha de polenta. Constam nos relatos que a moagem nas atafonas 

eram pagas com partes dos próprios grãos (7), e, após serem triturados, e, de 

acordo com sua granulometria, se transformavam em diferentes produtos utilizados 

em específicas preparações. A quirera é citada pelos informantes como não 

adequada para preparações, devido ao tempo que demanda a cocção dos seus 

grãos e, em função disso, seria mais adequada, para alimentar as galinhas, ou 

poderia retornar para as atafonas, com o intuito de tornar a farinha mais fina. 

 
(6) O milho era colhido e, à noite, toda família se reunia para tirar a palha e 
debulhar as espigas [...]. 
(7) As sacas de grão iam para as atafonas: de sete kg 1,5 ficavam como 
pagamento para a moagem [...]. 
 

                                                                 
29 Na Itália, a chamada “segosta” ficava dentro das próprias cozinhas, e o fogo era aceso sobre 

pedras (FOLGHERAITER, 2004).  
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Se não fosse a resposta generosa das terras férteis, todo o projeto de 

colonização proposto teria sucumbido, tamanha a imensidão do vale, as dificuldades 

de transporte, escassez e raridade de produtos. No entanto, a obstinação de muitos 

no trabalho incansável de transformação da terra, em pouco tempo, fez gerar uma 

região pródiga, riquíssima. Assim, a desolação e a miséria deram lugar aos cilos 

abarrotados e aos campos cobertos pelas mais variadas culturas (CURTIPASSI, 

2004). 

 

Figura 08 – Organograma de Produtos da Roça dos Colonos 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

De maneira simples e rústica, os produtos da lavoura eram transformados em 

produções culinárias. Os emigrantes adaptavam as receitas originais aos produtos 

da região e, sabiamente, conservavam os alimentos sazonais, para consumi-los aos 

poucos. O crautí30, conhecido como chucrute para os descendentes alemães, era 

feito com repolho cortado e deixado fermentar (8). O repolho, comida de montanha, 

                                                                 
30 Adaptado ao idioma alemão: krauti. 
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foi muito consumido pelos tiroleses nos períodos de miséria, sendo adotadas as 

técnicas culinárias, para garantir um produto rico em nutrientes pelo máximo de 

tempo possível (FOLGHERAITER, 2004). 

 

 (8) Todos se reuniam, para cortar o repolho e depois era deixado fermentar 
o tempo que fosse necessário [...]. O crautí é coisa de trentino [...]. 

 

Os nhoques31 são produtos de herança trentina, e na Itália, eram feitos de 

batatas cultivadas em grande escala nos Alpes (PIRAS, 2000). Já aqui, os 

imigrantes da região utilizaram a batata doce na confecção do nhoque, por ser a 

batata que mais se adaptou às características geográficas, sendo um dos produtos 

culinários mais citados pelos entrevistados como integrante da cozinha riocedrense 

(9). 

(9) A batata do nhoque era a doce, as outras batatas não existiam aqui na 
nossa região [...]. Nas montanhas, eles comiam muita batata, mas aqui só a 
doce [...].  

  

 Os pomares eram estrategicamente cultivados de forma que pudessem 

fornecer os frutos em diferentes épocas do ano e, para evitar o desperdício, 

mantinha-se um número pequeno de cada espécie (VICENZI, 2000). O manejo dos 

produtos orgânicos rendiam frutas da estação que eram transformadas em um doce, 

conhecido pelos trentinos como mus, apreciado com queijos e pães (10). Era um 

dos poucos doces disponíveis na mesa que não fossem os específicos das datas 

comemorativas, graças ao tratamento dado aos pomares. O mus era preparado com 

frutas e com a garapa da cana de açúcar que, após ser fervida, atingia a cor e a 

consistência do melado. Com a mudança de país e de solo, além do contato com 

outras culturas, os descendentes de italianos incorporaram à sua alimentação 

alguns produtos e tipos de comida de outras origens, como o muss, doce de frutas 

da culinária alemã de maior consistência que a geleia (SEYFERTH, 1990). 

 

 (10) Mus de laranja tinha todos os dias, porque a gente colhia na época, 
fazia e guardava em latas [...]. Mus de banana, carambola ou a fruta da 
estação [...]. 

                                                                 
31 Grafia adotada da obra: Cozinha dos imigrantes (HECK, 1998). 
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 Marzano (apud FEDER, 2005) afirma que as sementes de radichio foram 

trazidas, e o plantio foi primoroso, já que os italianos não dispensavam a hortaliça no 

acompanhamento das refeições. O pesquisador Andrey Taffner relatou em 

entrevista que os italianos que visitam a região de Rio dos Cedros estranham o 

sabor do radichio da colônia e afirmam ser uma espécie diferente da conhecida na 

Itália (11). Realmente, consultando obras clássicas da cozinha italiana32, 

observamos ter os radichios diferentes espécies, cores e sabores.  

 

(11) O radicchi deles era diferente do nosso aqui [...]. 
 

 A minestra, como é conhecida na região, trata-se de uma sopa feita com 

macarrão, legumes e feijão, e na Itália, é chamada de minestron. Conforme Heck 

(1998) compõe-se também de ingredientes sazonais e disponíveis, como cenoura, 

repolho, batata, abobrinha. A receita clássica da minestra na culinária riocedrense 

leva o clássico macarrão com feijão e ainda pedaços de costelinha de porco. É 

temperada com o brobrusa33, e costumava ser servida na janta (12). Em obras 

italianas, como Prodotti e Piatti Tipici, encontramos a denominação minestra para 

várias sopas, inclusive aquelas que não levam o feijão: minestra de abobrinha, 

espinafre, aspargos e outras. 

 

 (12) Faço a minestra como minha mãe me ensinou [...]. Além da minestra 
com feijão e macarrão, a gente tomava sopa de galinha na janta [...]. 
 

 O café era outro produto do plantio das colônias, e todo o processo de plantio, 

colheita, torra e moagem era feito pelos agricultores para o próprio consumo. Depois 

de seco, era descascado na pila, com o pilot e torrado com um utensílio cilíndrico e 

alongado, feito com folhas de flandres (brustolin) que, com apoio nas duas 

extremidades, era colocado sobre um fogo intenso e girado manualmente para torrar 

os grãos (13) (BONATTI; LENZI, 2006).  

 

(13) Eles tinham plantação de café para o consumo próprio [...], plantavam, 
colhiam e torravam em casa [...]. 

                                                                 
32 Culinária Itália – Especialidades italianas – Piras, 2001. 

33 Espessante feito com nata queimada e farinha de trigo, adicionado à sopa. 
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 A mandioca, distinta na região como aipim, foi um dos principais tubérculos 

que vieram, a principio, substituir as batatas das montanhas para os trentinos. 

Produto da terra brasileira de norte a sul (CASCUDO, 1983), era desconhecido pelo 

europeu que logo se acostumou ao seu sabor, caracterizando-o como produto da 

mesa da colônia italiana. Na chegada ao Brasil, nos barracões improvisados de 

Itajaí, os imigrantes receberam uma preparação à base de farinha de mandioca e 

rejeitaram-na, pedindo polenta. A farinha foi chamada de “farinha de pau” (VICENZI, 

2000) e, segundo Feder (2005), ao vê-la pensaram ser queijo ralado e, ao levar o 

alimento à boca, demonstraram estranheza. A farinha de mandioca também está 

presente, sem dúvida, na mesa dos imigrantes, porém, em nenhum depoimento, foi 

ressaltado o seu uso ou alguma preparação a partir dela e, sim, o consumo 

praticamente diário do aipim cozido. 

 A cultura do arroz irrigado é destaque no site da cidade como a maior área de 

plantio do Vale do Itajaí e igualmente por possuir a maior produtividade. Os 

processos evoluíram muito e hoje é uma das principais fontes de renda dos 

agricultores do município. No entanto, o plantio do arroz foi feito pelos agricultores 

em um segundo momento, não sendo considerado produto de subsistência pelos 

autores. Além disso, esse alimento não é mencionado pelos entrevistados como 

prato típico da cozinha dos imigrantes. 

 Quanto à cana de açúcar, ela está na história do Brasil desde a época do 

país, como colônia portuguesa. Trazida da Ilha da Madeira, adaptou-se  rapidamente 

ao clima tropical e compôs um forte ciclo cultural e de desenvolvimento econômico 

no país. (FERNANDEZ, 2004). Considerada iguaria na Europa e extremamente 

cara, era comercializada pelos venezianos em forma de melaço e açúcar mascavo 

(FLANDRIN; MONTANARI, 1998).  
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Figura 9 – Organograma de Produtos da Cana de Açúcar  

 
Fonte: Dados de Pesquisa (2013) 

 
 Garapa é o nome dado ao produto da extração mecânica ou manual da cana 

de açúcar (14). Trata-se de uma bebida não alcoólica, muito apreciada no Brasil. A 

partir dela se faz o melado, o açúcar mascavo e a rapadura. Derivações artesanais 

da cana de açúcar são fabricadas, através da evaporação da água e da 

consequente concentração do caldo. O melado é definido como líquido xaroposo, 

obtido pela evaporação do caldo da cana; já a rapadura é o xarope da cana, 

altamente concentrado e solidificado em blocos (SILVA, 2012).  

 

(14) “A garapa é um suco gostoso, e as crianças recebiam pedaços da cana 
para mastigar [...]”.  
 

Produto genuinamente brasileiro, nascida com os primeiros engenhos de 

açúcar do país, acredita-se que a cachaça foi inventada no litoral paulista na terceira 

década no século XVI. É o resultado da fermentação alcoólica do caldo que, após 

ser processado, fez surgir o vinho da cana de açúcar. Em seguida, é levado à 

fervura em alambiques, transformando-se em vapor, e a condensação ou 

resfriamento resulta no produto final, a cachaça (15) (CÂMARA, 2004). 

 

(15) Com a chegada da cana de açúcar, começaram a fazer a cachaça [...]. 
A cachaça diminuiu o consumo do vinho [...]. O italiano gostou muito da 
cachaça [...]. A cachaça era utilizada como relaxante no final do dia [...]. Era 
também desinfetante para os ferimentos e picadas de mosquitos, aranhas e 
cobras [...]. Substituía o leite do café e esquentava nos dias frios [...]. 
 



74 

 

 

 

As condições subtropicais do Médio Vale do Itajaí também favoreceram as 

lavouras que se estenderam rapidamente. Embora usando processos rudimentares, 

a partir da cana de açúcar se produzia o melado e o açúcar mascavo (16). A 

fabricação da cachaça nos engenhos veio consequentemente diminuir o hábito do 

consumo do vinho pelos italianos que passaram a apreciar a aguardente. A cana era 

colhida e levada aos engenhos, e não tardaram a aparecer as primeiras moendas, 

movidas por roda d’água (engenhos hidráulicos) e, mais comumente, pela força dos 

cavalos. (BONATTI; LENZI, 2006).  

 

(16) “Nas comunidades tinha os engenhos para a produção de açúcar 
mascavo [...]”. 
 

Os descendentes trentinos que se instalaram na região relatam que a farinha 

de trigo era rara, difícil de adquirir e um produto de alto custo (17). No projeto de 

intercambio, As tradições culinárias dos Ingredientes Italianos até os dias atuais 34, 

consta que  o pão de trigo era dado somente aos doentes, devido ao valor agregado 

da importação e aos riscos do acondicionamento do produto. Conforme Flandrin e 

Montanari (1998), em alguns lugares dos Alpes, não se fazia pão mais de duas 

vezes por ano, e os lavradores costumavam misturar tubérculos em sua 

composição. O centeio era o cereal mais usado para sua fabricação, pois não exigia 

tantos cuidados, nem terrenos tão férteis e bem adubados, quanto o frumento.  

 

 (17) “A farinha branca, a de trigo, era muito cara [...]”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
34  Projeto desenvolvido pelos alunos e professores da Escola Básica Professor Giovani Trentini, em 

parceria com o Circolo Tentino de Rio dos Cedros – 2009. 
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Figura 10 – Organograma de Produtos da Farinha de Trigo 

 
Fonte: Dados de Pesquisa (2013) 
 

Com o melhoramento dos transportes, o trigo foi ficando acessível à colônia e 

possibilitando a confecção das preparações costumeiras da região de Trento. O 

taiadele, do italiano tagliateli (BARGHINI, 1998), trata-se de uma massa caseira de 

tiras largas, típica da cozinha riocedrense, apreciado pelos entrevistados, com a 

nata brustolada (18). As informações sobre o seu feitio e consumo demonstram que 

a indisponibilidade do trigo e o tempo que demandava a sua produção restringiam a 

preparação para os finais de semana, festas e datas comemorativas. A polenta era a 

comida do dia a dia dos imigrantes, e massa caseira, feita pelas mulheres aos 

sábados, quando não estavam envolvidas com as tarefas da lavoura.  

 
(18) “Minha mãe fazia o taiadele e colocava para secar sobre os lençóis [...]. 
Taiadele se come com nata brustolada [...]”. 
 

Produtos da culinária italiana do século XII, como os nhoques, eram 

enriquecidos com batatas que brotavam do cultivo das montanhas 

(FOLGHERAITER, 2004) e desempenham um papel importante nas receitas. Como 

já mencionado, nesta cozinha da região, a batata doce veio substituir, de início, as 

europeias, sendo introduzida à receita da gastronomia local. Na confecção dos 

nhoques da cozinha italiana, a massa é moldada e cortada, já no modo de preparo 

do nhoque de batata doce, disponível no site da cidade, a preparação é rústica. Ao 
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invés de cortados em pequenos pedaços, a massa é retirada com uma colher e 

levada à panela para cozinhar, e o resultado é uma massa maior e mais pesada que 

os nhoques tradicionais. Igualmente saborosos, porém, com métodos de preparos 

diferentes, o nhoque dos imigrantes leva menos tempo para ser preparado, 

possivelmente devido ao número de afazeres relativos às responsabilidades com as 

famílias. 

No que tange à preparação bro’brusa’, ela é citada pelos entrevistados como 

um simples caldo encorpado por banha queimada e farinha de trigo (19). Em livros 

da cozinha trentina, encontramos a preparação bro’brusa’ como sopa de feijão 

(PAOLI, 1989) e, para os imigrantes, a minestra. Este nome não é somente dado ao 

alimento em si, mas também à preparação, que é mencionada por Folgheraiter 

(2004). Ou seja, o bro’ brusa’ é farinha de trigo tostada na gordura para ir aos caldos 

vegetais ou ao leite. Na enciclopédia Larousse Gastronomique, AVEC (2002), a 

preparação roux, mistura de gordura (manteiga) e farinha de trigo, resulta em um 

espessante para molhos e caldos. Conclui-se que o bro’brusa’ não se trata apenas 

de uma preparação culinária e sim, de um agente espessante e tempero para os 

alimentos.  

 
(19) “O brobrusa era uma sopa de banha queimada e farinha de trigo [...]”.  
 

Com base nos relatos, verificamos que as massas de tradição italiana, como 

o caso da pizza, não configuraram no quadro da formação gastronômica da região. 

Todavia, os entrevistados afirmam que uma massa rústica de trigo era disposta na 

chapa do fogão à lenha para assar, semelhante à massa da pizza, mas sem 

recheios (20). Cani (2011) afirma que um dos primeiros pratos à base massa entre 

os imigrantes, foi provavelmente la pinza – uma espécie de pizza rudimentar, 

grosseira, que era enrolada em folhas de bananeira e posta sobre as cinzas para ser 

servida no desjejum pela manhã (prima colazione).  

 
(20) “A pizza não se conhecia aqui [...]. Minha mãe fazia na chapa do fogão 
uma massa parecida com a da pizza, mas não tinha recheio [...]”. 
 

Os doces derivados do trigo eram raros na mesa imigrante e, assim como o 

pão branco, em muitas casas, estes faziam parte apenas das festas natalinas (21). 

Possivelmente dentre os doces, o docinho de natal, dolzi del bambinel (CANI, 2011) 
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tem maior importância sentimental para os descendentes, por estar ligado aos cultos 

religiosos e familiares. Antigamente, usava-se latas de querosene, para confeccionar 

as forminhas dos doces, e, independente das razões econômicas, o docinho de 

natal não faltava nas casas para as celebrações natalinas (22).  

 

 (21) Parece que o italiano não tinha muitas receitas de doces [...]. Doce era 
mais consumido no fim de ano [...]. 
(22) Meu pai fazia as forminhas de doce de Natal com lata de querose [...], a 
mãe fazia os doces na mesa de madeira grande da cozinha e depois 
decorava [...]. 
 
 

A cuca do italiano, como o caso do mus, tem sua origem ortográfica do 

alemão kuchen que significa bolo (23). Na doceria riocedrense, destaca-se a cuca 

de farofa, que, conforme Cani (2011), também foi chamada de fugazze, em 

português “fugaça”. Para Hazan (2009), o pão já existia antes da invenção dos 

fornos e eles eram assados na lareira sobre pedras e cobertos com cinzas – panis 

foccius. As cucas são consideradas tanto doces da cozinha trentina como da 

cozinha alemã, recebendo posteriormente recheios de banana. 

 
 (23) Cuca de italiano é a de farofa [...]. Cuca de fermento de pão, e sempre 
se guardava um pouquinho de fermento para usar de novo [...]. [...] de 
doces tinha também a fogaccia [...].  
 

Preparação original da região trentina, o grostói35ou também cróstoli36, é um 

doce típico da cozinha riocedrense, com o nome de grostoli, conhecido em outras 

regiões, como orelha de gato e cueca virada. Outro doce típico da culinária é o 

pinzotti, disponível no site da cidade e denominado também “bolinho de chuva” (24).  

Na obra Do Pampa à Serra (LESSA, 2002, p. 82), o termo tortei também é utilizado 

pelos imigrante, e este é um exemplo de adaptação de receitas e ingredientes no 

processo de imigração, pois consiste, para imigrantes italianos de outras regiões, de 

uma massa  recheada com abóbora e molho de tomates (25). 

 
 (24) “Lembro da minha mãe fazendo o pinzoti, é um bolinho de chuva [...]”. 
(25) “O tortei aqui era feito de trigo, ovos, leite e frito na banha [...]”.  
 

                                                                 
35

 Ortografia retirada do livro Prodottii e Piatti Tipiti – Provincia Automa Di Trento (1989). 

36 O grande livro da cozinha italiana (BARGUINI, 1998). 
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Da mesma forma que o chucrute é divulgado e conhecido como comida típica 

alemã, isto também acontece com o doce recheado, strudel (26). Consta, em Piras 

(2001), como parte da doceria de Trento-Alto Ádige, que notoriamente sofreu 

influências fronteiriças e também da região do Vale de Itajaí, onde os imigrantes 

alemães e italianos viviam intercambiando produtos e costumes. AVEC (2002), 

afirma-se que a receita origina-se da pâtisserie venesiana, território de fronteiras 

com a região de Trento. De acordo com Schreiber (2006), esta receita foi trazida por 

imigrantes que a adaptaram a outros sabores regionais, como o strudel de banana, 

sendo a preparação de origem austríaca, mais precisamente de territórios 

pertencentes ao antigo império austro-húngaro. 

 
 (26) “O strudel era recheado de banana, não tinha maçã naquela época 
aqui [...]”. 

 

• Derivados e Subprodutos de Origem Animal 
 

Ao abordarmos a utilização das proteínas e as suas origens na culinária 

imigrante, não podemos deixar de citar a caça como a primeira fonte proteica na 

época. As florestas eram majestosas e ricas em caça (VICENZI, 2000), e, das 

janelas das casas, podiam ser abatidos animais, como: araquãs, inhambus, 

macucos, jacus, tucanos e outros pássaros. Animais de boa carne, como porcos do 

mato, veados, tatus e outros, podiam ser caçados com certa facilidade, usando-se 

espingardas e armadilhas espalhadas pela mata (27). Como enfatiza Ruon (2005), 

quando chegaram os italianos à colônia, havia muitas rãs nos ribeirões e, na Itália, o 

consumo da carne do animal já era apreciado. De início, os imigrantes estenderam o 

hábito alimentar que, posteriormente, foi suspenso, tendo em vista o preconceito de 

outros povos (28). Nas publicações referentes à alimentação do município, consta o 

consumo dos peixes de rios, contudo, nos relatos, a utilização dos pescados 

aparece como um complemento alimentar e não, como representante da formação 

gastronômica da região (29).  

Herdado dos antigos costumes italianos, o hábito de consumir carne de aves 

e pássaros era, na ocasião, uma necessidade frente às dificuldades vividas pelos 

trentinos (FOLGHEITER, 2004). Conforme Feder (2005), na região de Vêneto, divisa 

com o Trentino-Alto Ádige, a preparação clássica da “polenta e usei” – polenta com 
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passarinhos era muito apreciada e pode ter sido inspiração para a combinação: 

polenta frita com frango a passarinhos, no Sul do Brasil.  

 
(27) Meu pai caçava com ajuda de cachorros [...]. 
(28) Eles comiam pouca carne de rã, e olha que tinha muita por aqui nos 
rios [...]. 
(29) O peixe se pegava com os balaios [...], mas era só mais um 
complementozinho [...]. 
 

Figura 11 – Organograma de Derivados e Subprodutos Suínos  

 
Fonte: Dados de Pesquisa (2013) 
 

 

Criados em grandes quantidades nas aldeias, os porcos ocupavam um lugar 

de destaque na alimentação do Egito antigo, e, possivelmente, esta carne só seria 

proibida nas oferendas ritualísticas. No século XIII, em algumas partes da Europa, o 

porco era a principal proteína durante o ano e, em certos inventários, encontram-se 

salgadeiras transbordando de carne de porco e, pendentes das vigas, grande 

quantidade de presuntos, tiras de toucinho defumado, chouriços ou salsinhas de 

carne. Salienta-se igualmente que, nas montanhas, se comia carne de cabra 

salgada (FLANDRIN; MONTANARI, 1998). No norte italiano existia o natural hábito 

de poupar o rebanho bovino, com o intuito de alimentar-se com os seus produtos. 

Destaca-se ainda que as regiões montanhosas não eram propícias para a criação do 

gado (BARGHINI, 1998). A carne de porco, assim como o seu abate e a produção 

de seus subprodutos, eram técnicas conhecidas pelos antigos tentinos 

(CAPPELLETTI, 2009). 
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O consumo da carne de porco é relatado como um hábito alimentar 

consciente entre os imigrantes e Flandrin e Montanari (1998) faz menção ao animal 

de fácil criação, devido à sua alimentação. Nota-se nas entrevistas que, além do 

apreço, devido à memória gustativa, predomina o consumo do porco, por ser um 

animal, cujos derivados dependem do seu abate, diferente dos derivados dos 

bovinos. Da Matta (1986, p. 62), nesse sentido assevera que “temos, então, uma 

culinária relacional que expressa de modo privilegiado uma sociedade igualmente 

relacional”. 

 Os embutidos estão, portanto, na mesa dos imigrantes desde a formação de 

sua gastronomia, demonstrando uma forma apropriada de se alimentar, voltada às 

exigências e ao manejo dos produtos. O animal era abatido nas residências pelas 

próprias famílias que trabalhava a produção de seus derivados. Praticamente tudo 

no animal era aproveitado (30). As carnes eram salgadas ou cozidas e conservadas 

dentro de recipientes com a banha do animal, do sangue se faziam as morcilhas 

(chouriço), e a carne com gordura era utilizada para rechear os embutidos (31). A 

banha de porco sempre foi ingrediente indispensável nas cozinhas da colônia.  

Praticamente todos os alimentos eram cozidos com a gordura que, além de 

possibilitar a conservação dos alimentos, era posta na mesa em combinações, como 

o pão com banha e açúcar (32).  Do toucinho, fazia-se o torresmo, e a defumação 

era utilizada para conservar e perfumar os alimentos. Salienta-se ainda que os seus 

subprodutos rendiam componentes para se fabricar o sabão (33) (BAGHINI, 1998; 

CAPPELLETI, 2009; FOLGHEITER, 2004). 

 
(30) Trabalhavam em sistema cooperativista, abatiam os animais em casa e 
dividiam a carne [...]. 
(31) As carnes eram cortadas e salgadas para serem usadas aos poucos 
[...]. Uma boa parte das carnes era usada para fazer linguiças [...]. Os 
intestinos eram cortados em pedaços, virados do avesso e lavados no rio 
para fazer as linguiças [...]. 
(32) Tudo se cozinhava com banha [...]. Se comia muito pão com banha e 
açúcar [...].  
(33) As partes descartadas eram agregadas à cebo e soda cáustica para 
virar sabão [...]. Era o único sabão que tinha em casa [...].  

 

Segundo as fontes gregas e latinas, durante os períodos arcaicos, em 

determinados sistemas econômicos e alimentares, os animais domésticos não eram 

criados por sua carne. Assim, enquanto o porco é o único animal destinado ao 
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consumo, o boi e o carneiro não poderiam ser mortos, principalmente por ser o boi 

companheiro de trabalho do homem. É evidente que o carneiro foi criado em função 

de sua lã, assim como a vaca, considerada pelos egípcios do século V como um 

animal sagrado que jamais poderia ser sacrificado (FLANDRIN; MONTANARI, 1998)  

O autor cita ainda que a massa camponesa no século XVII e XVIII sofria de 

grandes carências alimentares. As carnes, as aves e os gansos eram destinas à 

venda, e a eles restava a possibilidade de consumir a carne de porco salgada, tendo 

visto que, em determinadas classes sociais, o consumo proteico era praticamente 

inexistente. 

 

Figura 12 – Organograma dos Derivados e Subprodutos Bovinos  

 
Fonte: Dados de Pesquisa (2013) 

 
Piras (2001) comenta que, na alimentação do Trentino, os camponeses 

tiveram que lutar arduamente pela sua sobrevivência, extraindo laboriosamente de 

um solo pobre os seus meios de sobrevivência. Os animais eram poucos e 

poupados, em função da necessidade que se fazia de seus derivados. Foi exposto 

pelos entrevistados da pesquisa que os imigrantes italianos tinham pouco o hábito 

do consumo da carne e que, após o estabelecimento da colônia, assim como os 

produtos agrícolas, a carne também passou a fazer parte da alimentação, com maior 

frequência. O autor Vicenzi (2000) afirma que a criação de gado, principalmente a 
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vaca leiteira e o porco enriqueceram várias famílias, cujo produto era parte 

exportada e parte consumida no próprio município. Pelos relatos, percebemos que a 

carne não era um item comum no cardápio das famílias imigrantes e, no início, era 

racionada ou considerada ingrediente das refeições dos domingos, sendo que, para 

as famílias mais pobres, esta condição permaneceu por muito tempo (34). 

Fonte única para os derivados, como nata, manteiga e queijo (35), 

importantes para a comercialização de insumos (36), as vacas eram abatidas se não 

houvesse a possibilidade de fornecer o leite que, por muitas vezes, era essencial no 

consumo familiar (37). Assinala-se também que o animal era indispensável nos 

trabalhos da lavoura, e, eventualmente, eram abatidos o vitelo ou bezerro para o 

consumo. A rotina diária era cronologicamente determinada através das atividades 

agrícolas; e antigamente os colonos não dispunham de relógios, mas de berrantes, 

feitos com o chifre bovino, para alertavar sobre a hora de voltar para casa na hora 

do almoço (38). O subproduto animal, isto é, os excrementos bovinos eram de suma 

importancia na fertilização das lavouras (39). 

    
(34) A carne tinha às vezes um pedacinho, mas não todos os dias [...]. 
(35) Quando tinha a vaca, tinha também o leite, manteiga e nata [...]; 
(36) Quando não precisava trocar por alguma coisa, a gente comia o queijo 
[...].   
(37) Os bebês eram criados com leite, porque a mãe desmamava logo, 
sendo que outro bebê estava a caminho [...].  
(38) Com o chifre, se fazia um instrumento semelhante ao berrante, para 
avisar aquelas que estavam na roça que era hora do almoço [...].  
(39) O adubo animal era imprescindível na horta e lavouras [...]. 

 

Os queijos europeus devem muito ao conhecimento dos gregos e, depois dos 

romanos, que se basearam nesse conhecimento e levaram as suas receitas de 

queijaria para a Europa, para alimentar as suas legiões, conforme o império se 

estendia (HARBUTT, 2010). Ruon (2005, p.76) comenta o aproveitamento dos 

produtos derivados das vacas na colônia: “O leite era desnatado para se fazer 

queijo, manteiga e outros derivados”. 

Conforme Cappelletti (2009), as produções caseiras eram importantes na 

economia caseira dos vales italianos, e o leite era deixado em repouso em locais 

frescos para que a nata imergisse. Com um instrumento chamado de “batilàt”, era 

feita a manteiga a partir da nata. Para a produção do queijo o leite era deixado em 
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repouso e adicionado a ele um agente coagulente de origem animal, visando a 

formar o coalho e, sucessivamente, o queijo. 

A matéria exibida pela revista Blumenau em Cadernos, disponível nos 

acervos da cidade de Rio dos Cedros; para se obter o agente coagulante,  o 

tradicional imigrante italiano abatia um bezerro de oito dias, a fim de lhe retirar o 

esôfago. Após, era feita a salga, e o órgão permanecia pendurado sobre o fogão à 

lenha por 15 a 20 dias. Estando bem seco, era feita a salga novamente e então 

levado a um pilão para transformá-lo em pó.  

De acordo com as entrevistas, tinha-se acesso à carne de galinha com maior 

facilidade, por se tratar de um animal de criação doméstica em maior quantidade 

(40). Mesmo assim, existia o cuidado em se abater aquelas aves consideradas 

“menos poedeiras” ou, como mencionado por Folgheraiter (2004), anteriormente, 

consumir a carne das aves que não produziam mais os ovos (Figura 14). Neste 

caso, conforme o autor, o surgimento da preparação da galinha velha acabara por 

cair no gosto popular, devido a tal maneja alimentar. 

 
(40) Toda família tinha pelo menos umas vinte galinhas, algumas ficavam 
no puleiro e outras, soltas perto de casa [...]. Quando chegava umas nove 
horas, minha mãe ia no quintal e puxava uma galinha pelo pescoço, para 
fazer o almoço [...]. 

 

Figura 13 – Organograma dos Derivados e Subprodutos de Aves  

 
Fonte: Dados de Pesquisa (2013) 
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A galinha de panela é prato típico da Festa Trentina37, como 

acompanhamento quase obrigatório da polenta. O frango recheado e assado, 

segundo os informantes desta pesquisa, era considerado um prato de festa ou dos 

finais de semana (41). Consta em Piras (2001) ainda que o frango assado era uma 

clássica preparação das regiões trentinas: pollo ripieni Allá trentina. A fortai, uma 

omelete de ovos, acrescida ou não de linguiças ou outros temperos, é outra 

preparação riocedrense de origem trentina (42). 

 

(41) “O frango assado era comida de festa ou de final de ano [...]”. (42) “A 
fortai é prato típico e, quando tinha os ovos, a gente gostava muito com 
linguiça também [...]”. 
 

Além de base para as massas e os doces, é relatada, na cozinha do 

imigrante, a utilização de ovos na preparação frigulote, que é, para Ruon (2005), 

uma sopa, na qual se adicionava a mistura de ovos e farinha. Apesar de constar nas 

entrevistas como uma sopa de ovos, o ingrediente que é adicionado não é 

propriamente o ovo, ma, sim, uma massa rústica de ovo e farinha, cujo glúten não 

tenha sido trabalhado. O próprio termo “frigulote”, no dialeto trentino, deriva da 

expressão fregandosi38, que significa esfregar uma mão na outra, ou seja, sendo 

este produto o que resulta do resíduo de massa deste movimento. A massa é 

adicionada à sopa, em porções pequenas, e mexida na panela com um garfo, para 

se desfazer. O formato que a massa adquire na preparação justifica o nome 

adotado, por lembrar o então frigulote. A mesma preparação é citada por Paoli 

(1989), como zanzarèle no livro de preparações da região de Trento. 

Costumes herdados dos povos de origem, nas comemorações da Páscoa se 

coloriam os ovos cozidos de galinha com corantes para seguir os rituais cristãos (43) 

(BONNATI; LENZI, 2006). 

 

 (43) “Não tinha chocolate na Páscoa, a mãe coloria os ovos de galinha com 
corantes naturais [...]”. 
 

                                                                 
37 Disponível no site do Circolo Trentino da cidade de Rio dos Cedros. 

38 Dicionário Aurélio – Italiano/Português.  



85 

 

 

 

Na pesquisa, além dos ovos coloridos, encontramos a preparação mandolate 

que, de acordo com o entrevistado, seria o doce de amendoim com açúcar, para se 

colocar dentro das casquinhas de ovos, visto que, na época, não havia chocolates 

(44).  

(44) “Na Páscoa, não tinha chocolate, a mãe recheava as casquinhas de 
ovos com doce de amendoim [...]”. 

  

• Produções e Bebidas Artesanais 
 

Um dos processos da fabricação da cachaça, como citado anteriormente é o 

mesmo do qual se fabrica o vinho, a fermentação. Como explica Silva (2000), a 

fermentação dos alimentos é um processo que utiliza o crescimento controlado de 

microrganismos selecionados, capaz de modificar não somente a sua estrutura, 

sabor e aroma, como também, as suas propriedades nutricionais. É um processo 

bioquímico em que os microrganismos retiram do meio em que vivem o material 

nutritivo de que necessitam, e, ao mesmo tempo em que, sob ação catalítica de 

suas próprias enzimas, elaboram substâncias, como ácidos e álcool. 

 
Figura 14 – Organograma das Produções de Bebidas Artesanais  

 
Fonte: Dados de Pesquisa (2013) 
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Conforme Flandrin e Montanari (1998), após a colheita das uvas pretas e a 

pisa, guardava-se o vinho em ânforas de cerâmica, cuja porosidade era diminuída 

com a aplicação de um revestimento de resina, e eram lacradas com argila. Sobre a 

ânfora, indicavam-se, como nos rótulos atuais, a procedência e o ano da colheita. 

Os egípcios bebiam também vinhos de tâmara, de figo – com alto teor alcoólico – e 

de romã, como também importavam o vinho da Síria. Desde o terceiro milênio, 

existiam lagares de uva em Ugarit, e os textos administrativos do século XIV e XIII 

a.C. falam de grandes vinhas, cultivadas em terraços, que garantiam aos depósitos 

reais uma abundante provisão do vinho. 

A região de Trento possui uma exploração vinícola significativa, e, 

possivelmente, a vinha teria sido introduzida pelos etruscos, mesmo antes dos 

tempos romanos. Hoje, Trento é considerada a capital nacional do espumante na 

Itália e, a partir de 1993, pode ostentar a denominação DOC Trento, para os vinhos 

elaborados com as uvas chardonnay e pinot, originárias da região. 

A arte e a ciência de se elaborar o vinho são antigas nas origens dos 

imigrantes italianos que, ao se instalarem nas colônias e após vencerem as suas 

roças de subsistência, trataram de cultivar a vinha para fabricação do vinho caseiro 

(45). É um produto obtido exclusivamente pela fermentação alcoólica, total ou 

parcial, de uvas frescas, esmagadas ou não, ou de mostos de uvas (PIRES, 1993). 

 
(45) Depois das primeiras roças de subsistência, eles fizeram os parreirais 
para o vinho caseiro [...]. Além do vinho artesanal de uva, eles faziam vinho 
de laranja e licor de jabuticaba [...]. A uva era colocada em tanques de 
madeira, e as crianças pisavam para tirar o suco [...]. 
 

Outra preparação caseira dos imigrantes é a birra dolce e, conforme registros 

presentes no site da cidade, trata-se de uma bebida não alcoólica, que era 

armazenada embaixo das casas de antigamente, em função da temperatura. 

 
(46) A birra dolçe ficava guardada embaixo das casas e saia gelada como 
se estivesse na geladeira [...].  Quando estourava uma garrafa de birra 
dolçe, era uma festa, porque daí a gente podia tomar [...]. Era uma cerveja 
com gosto de espumante, com pouco gás [...]. 
 

 Muller (2002, p. 46) descreve, em sua obra, uma preparação muito 

semelhante à receita riocedrense:  
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Cerveja de gengibre (Spritzbier, Gingerirra ou Ingwerbier), esta bebida 
espumante, com o nome de cerveja, pertence à tradição da culinária 
colonial dos gaúchos, trazida pelos imigrantes alemães e italianos. Possui 
alta pressão, sendo, por isso, necessário acondicioná-la em garrafas 
reforçadas com rolhas atadas com arame. Assemelha-se aos espumantes e 
causa grande alegria o estrondo provocado no momento de sua abertura 
nas festas do interior. 
 

Os licores, a partir das frutas disponíveis, é uma bebida servida até os dias 

atuais, como forma cordial do imigrante recepcionar seu visitante.  É uma bebida 

alcoólica, feita geralmente com infusão de ervas ou frutas, em aguardentes, com 

adição de açúcar (FORNARI, 2004). Nesta classificação, se enquadra o clássico 

bonikam, bebida típica da cultura e gastronomia trentina de Rio dos Cedros (47).  

 
(47) “O bonikam é daqui da região [...]. Fazemos o bonikam até hoje [...]. 
Minha mulher faz o melhor bonikam de Rio dos Cedros e vende também 
[...]”. 
 

• Métodos de Conservação 
 

A ação de agentes microrgânicos e de determinadas enzimas incide 

diretamente sobre os caracteres organolépticos dos alimentos, modificando-os 

desfavoravelmente. Em particular, pela ação de microrganismos, verificam-se 

pequenas e grandes alterações manifestadas no desvirtuamento das características 

normais do seu aspecto, cor, sabor e consistência (Figura 15). Nesse sentido, 

enfatiza-se que os meios caseiros, utilizados antigamente, na ausência da 

refrigeração, preservavam com segurança a normalidade dos caracteres 

organolépticos dos alimentos (48) (EVANGELISTA, 2005).  

 
(48) “Antigamente não tinha geladeira [...]. As primeiras geladeiras 
funcionavam com querosene [...]”. 
 

O processo consiste em impedir o acesso de qualquer fator causador de 

alteração, inibindo a ação de fatores de deteriorantes. Um dos métodos para a 

conservação dos alimentos era a imersão de carnes, previamente cozidas em 

recipientes cobertas com banha de porco (49). Conforme Silva (2000) incide, neste 

alimento, dois métodos de conservação: o primeiro é o tratamento térmico dado às 

proteínas, que, além de destruir microrganismos, previnem o desenvolvimento 

daqueles que conseguiram sobreviver; e o segundo trata-se da eliminação do 
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oxigênio dos espaços de armazenamento, impedindo, por conseguinte, a ação de 

microrganismos aeróbicos. 

 
 (49) “A carne era cozida e guardada na banha durante meses [...]. As 
carnes eram guardadas em potes de barro ou latas [...]”. 

 

Figura 15 – Organograma dos Métodos de Conservação 

 
Dados de Pesquisa (2013) 

 
Os toucinhos e os embutidos eram colocados em defumadores das 

residências ou permaneciam por vários dias sobre o calor da chapa do fogão à lenha 

(50). A defumação é um processo de aplicação da fumaça aos produtos 

alimentícios, produzida pela combustão incompleta de algumas madeiras; e os 

defumados são aqueles produtos que, após o processo de salga e cura, são 

submetidos à defumação, para conferir-lhe aroma e sabor característicos, além de 

maior tempo de conservação (51) (EVENGELISTA, 2005). 
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(50) “Os embutidos ficavam pendurados, secando sobre a chapa do fogão à 
lenha [...]”. (51) “Os embutidos defumavam em defumadores feitos de tijolos 
[...]”. 
 

A produção do charque das carnes bovinas era feita, dispondo camadas de 

sal sobre as peças de carne, com a gordura voltada para baixo. Após um período de 

geralmente 24 horas, as camadas eram invertidas e, assim sucessivamente, até 

alcançar a cura desejada. Logo após a etapa da salga, as mantas eram lavadas e 

postas para secar ao sol. Para os peixes, foram relatadas duas formas de 

conservação: a salga seca e úmida e, neste caso, eles eram mergulhados em 

barricas de salmoura e depois expostos ao sol. 

Quanto à conservação das frutas sazonais dos pomares, esta ocorria por 

meio da adição de açúcar. Para Silva (2000), quando o açúcar é aliado a um 

tratamento térmico, se torna um bom agente de conservação para diversos 

alimentos, principalmente os derivados de frutas. A presença do açúcar aumenta a 

pressão osmótica do meio, criando assim, condições desfavoráveis para o 

crescimento da maioria dos microrganismos. 

  Curtipassi (2004) constata que as produções da colônia eram de excelente 

qualidade: manteiga, conservas, carnes defumadas, embutidos, geleias e compotas.  

Produzidas com rigor e cuidados, deram origem a uma saborosa cozinha colonial, 

com temperos e aromas da velha pátria.  

  
4.5 PRESERVAÇÃO DA CULTURA E MEMÓRIA ALIMENTAR ATRAVÉS DA 

IDENTIDADE IMIGRANTE 
 
 A preservação da identidade étnica tem como objetivo evitar o rompimento do 

elo com a história dos imigrantes, na reconstituição do passado ou na recuperação 

da identidade local ameaçada. Em tempos de cultura globalizada, em que as 

especificidades culturais se misturam, é imprescindível a continuidade de projetos 

que tenham como objetivo a recuperação de identidades, com bases históricas, 

tanto para a comunidade local como para o turista (FEDER, 2005), visto que a 

preservação das características do ambiente natural que lhe serve de base é o fator 

a que deveria estar subordinado qualquer plano de exploração de suas 

possibilidades turísticas (BOULLÓN, 2002 apud STHEKER, 2010). 
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 A comunidade da pesquisa composta por descendentes de imigrantes, 

ligadas às atividades do Circolo Trentino, distingue, de forma unânime, o valor 

potencializado na preservação das culturas imigrantes, demonstrando preocupação 

na extensão desta identidade no que diz respeito à sua manutenção como potencial 

turístico.  Os sentimentos de gratidão aos antepassados, perante os sacrifícios no 

processo de adaptação dos colonizadores, vão além das cadeias econômicas. É 

percebido que o maior receio dos entrevistados é que não se perpetue, ao longo das 

gerações, o reconhecimento à luta na saga da imigração (52).  

 
(52) “A cultura daqueles que lutaram para fazer Rio dos Cedros e SC está 
se perdendo [...]”. 
 

O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado, herdeiro de 

um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e as experiências 

adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. Mesmo tendo uma 

participação limitada em sua cultura, pois nenhuma pessoa é capaz de participar de 

todos os elementos que a norteiam (LARAIA, 2003 apud RUON, 2005), os 

descendentes de imigrantes levam consigo partes da cultura das heranças 

familiares, cuja preservação assume alicerces da continuidade cultural da 

sociedade. Krause (2007) esclarece que atualmente busca-se o resgate dessas 

identidades, e o aspecto da cultura tem sido valorizado como forma de contrapor à 

globalização. A importância da cultura local na manutenção da identidade de um 

grupo social é, de certa forma, um contraponto à homogeneização, decorrente dos 

processos da atualidade. 

  E, nas entrevistas, verifica-se a consciência por parte da comunidade das 

dificuldades públicas e privadas, para que sejam mantidas a cultura e a identidade 

de seus antepassados (53) ou até mesmo que não sofram deturpações ao longo do 

tempo. Cuche (1999) demonstra de que forma estas mudanças podem acontecer no 

meio universal pré-disposto a diferentes influências. Não se pode confundir cultura 

com identidade cultural, mesmo que as duas tenham grande ligação entre si. Em 

última instância, a cultura pode existir sem consciência de identidade, ao passo que 

as estratégias de identidade podem manipular e até modificar uma cultura que não 

terá, então, quase nada em comum com o que ela era anteriormente.  
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(53) “Hoje em dia, os jovens não se interessam mais sobre as histórias de 
antigamente [...]. Os candidatos falam muito em cultura, mas, na hora de 
fazer, ela é pouco lucrativa [...]”. 

   

Nessa perspectiva, a identidade está intimamente ligada à memória. Entende-

se por identidade os aspectos peculiares de um determinado povo, com suas 

crenças, ritos e experiências comuns. Já a memória, por sua vez, pode ser 

entendida como a capacidade de relacionar um evento atual a um acontecimento 

passado do mesmo tipo, portanto é a capacidade de evocar o passado através do 

presente (DENTZ, 2011). Assinala-se que a memória coletiva é a base para a 

construção da identidade e da cidadania, visto que a cultura é expressão de pensar, 

sentir, agir ou reagir dos membros de uma sociedade (STHEKER, 2010).  

  Para a manutenção desta identidade, segundo Dentz (2011), o resgate da 

memória é de grande importância para a construção da identidade de um 

determinado povo. Para isso, é preciso sempre relembrar e buscar as raízes e as 

origens do povo. Assim, a memória desempenha papéis importantes, entre eles, o 

da elevação de um povo ou de um grupo étnico, eis que apresenta elementos 

essenciais para a sua transformação. Essa construção da identidade vai se 

moldando, quando um determinado grupo se apropria de seus valores e 

manifestações, perpetuando-os em sua história, através de sua transmissão de 

geraçãoa geração.  

Nas entrevistas, são comentadas as receitas caseiras, porém a maior parte 

do acervo mantém-se eternizado pelos laços maternos (54). Os hábitos alimentares 

remetem às raízes, entretanto as heranças são trazidas de forma oral, havendo 

escassos registros e impressos. Em relação à preservação da culinária, é comum a 

preocupação dos residentes, principalmente no sentido de se manter viva a cultura 

da cozinha trentina por meio das gerações (55). 

 
(54) Nem o Círcolo Trentino e nem a Prefeitura têm as receitas [...]. As 
receitas estão mesmo é no modo de cada família fazer a comida [...]. Foram 
passadas de mãe para filha [...]. 
 
(55) É muito importante preservar, porque a gastronomia faz parte da 
história dos imigrantes [...]. Não só a comida, mas toda a cultura deve ser 
preservada [...]. É fundamental preservar, senão a cidade perde seu traço 
cultural [...]. 
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Percebemos então, que a memória preservada garante a identidade social, 

possibilitando, consequentemente, a extensão da cultura. Conforme Antonini (2003, 

p.18), os critérios para a existência cultural de uma sociedade dependem do meio no 

qual ela esta envolvida: 

 
Para que haja cultura, é necessário existir um ambiente que determine e 
influencie, e que as relações entre o homem e o meio ambiente e os seus 
resultados formem uma espécie de ecossistema cultural. Os fatores que 
originam a cultura de um povo vão desde o seu posicionamento geográfico, 
o seu lugar na história, a época e as condições do encontro com outras 
culturas, até as organizações culturais previamente existentes. 

 

O antropólogo Lévi-Strauss, sugere a cozinha como meio universal pela qual 

a natureza é transformada em cultura, assim como a linguagem que utilizamos para 

falar de nossos lugares no mundo, na medida em que aquilo que comemos e de que 

forma nos alimentamos demonstram muito sobre nós e nossas culturas. Na análise 

do antropólogo, o ato de cozinhar representa a típica transformação da natureza em 

cultura e, com bases nesses argumentos, ele analisou as estruturas subjacentes dos 

mitos e dos sistemas de crença, argumentando que eles se expressam por meio 

daquilo que o autor chama de “triângulo culinário”. O alimento cozido é aquele 

alimento cru que foi transformado por meios culturais, e o alimento podre é o cru que 

foi transformado por meios naturais (SILVA, 2004). 

A antropologia aponta a alimentação como um identificador de costumes, 

hábitos, cultura e sociedade, e Da Matta (1986, p. 47), nesse sentido, complementa 

que a “[...] comida não é apenas uma substância alimentar, mas também, um modo, 

um estilo e um jeito de alimenta-se. E o jeito de comer define não só aquilo que é 

ingerido, como também, aquele que o ingere”.   

Dos pressupostos da antropologia, concluímos haver na gastronomia fontes 

profundas, para serem compactuadas com a preservação ideológica do povo, 

através das memórias, a partir dos hábitos alimentares consolidados pelos 

imigrantes italianos (56). Golveia (2001) afirma que os hábitos alimentares são 

formados a partir de caracteres formadores de uma sociedade, tais como: fatores 

culturais, econômicos, sociais e psicológicos. Não se restringem apenas ao sensorial 

e sim, à frequência do consumo de certos alimentos desde os primeiros anos de 

vida, formando uma “personalidade” dos sentidos, envolvida também por 

contingentes regionais, religiosos, afetivos e familiares.  
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(54) “Deveria ser desenvolvido um trabalho, junto a comunidade, de resgate 
com as nonas e posteriormente uma publicação [...]. Mais que preservar, é 
importante ensinar as pessoas a fazer [...]”. 

 

Os registros e os acervos de receitas típicas são praticamente inexistentes, 

salvo o material desenvolvido pelo pesquisador Andrey Tafner39 que traz os 

principais pratos dos costumes dos imigrantes (material exclusivo para consultas e 

pesquisas da gastronomia riocedrense). Com base neste acervo e no projeto 

desenvolvido pela Escola Básica Professor Giovani Trentini – Rio dos Cedros, em 

parceria com o Instituto Salesiano Santa Croce – Itália, material de posse da escola 

ainda não publicado, elaboramos um receituário, com o intuito não apenas de sanar 

as ausências de registros, como também da possivel utilização deste nas ações 

voltadas ao turismo. 

As receitas e os produtos disponíveis permanecem na íntegra, e a sua 

originalidade é constatada, através desta pesquisa, direcionada ao entendimento da 

formação cultural alimentar da comunidade. No entanto, os receituários são 

disponibilisados com um formato histórico de difícil aplicação culinária, como no 

exemplo da carne de porco com couve: “Ingredientes: carne de porco, couve picada, 

sal, tempero verde, limão. Modo de preparo: temperava-se a carne de porco, depois, 

ela era cozida, colhia-se a couve, que era picada e colocada com a carne. 

Misturava-se tudo e deixava-se ficar bem cozida a carne”. 

Desta forma, selecionamos vinte registros, com base em três requisitos: a 

importância das receitas na memória do imigrante, a possibilidade de serem 

reproduzidas por meio da consulta do acervo e a disponibilidade de seus 

ingredientes. Aos registros foi implantado um formato acadêmico, voltado à 

apresentação das receitas, os porcionamentos, as temperaturas e o tempo de 

preparo, assim como um adequado entendimento do modo de preparo dos 

alimentos. Torna-se, assim, para pesquisas, um material de fácil compreensão e 

aceito pela aplicabilidade, sem corromper os sabores formados através das 

adaptações imigrantes. 

A preservação dos patrimônios está relacionada ao fato de serem mantidas 

as características de uma sociedade, mantendo as suas condições de vida, o seu 

                                                                 
39 Disponível do site da cidade e no Círcolo Trentino. 
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saber e seu meio ambiente. O futuro existirá, se, no presente, soubermos preservá-

lo, respeitando e aprendendo com o passado, preservando-se, portanto, a 

identidade cultural. (STECHER, 2010) A cozinha típica ou tradicional representa a 

aliança cultural de formação, colonização ou da própria evolução de vários grupos 

de pessoas em uma dada região. São cozinhas que perpetuam a influência da 

cultura gastronômica na vida social e nos costumes que estão associados a povos 

particulares, constituindo aspectos da identidade e sendo a chave simbólica dos 

costumes (DENTZ, 2011). Franco (2004) conclui, em relação à importância da 

gastronomia para com a cultura das comunidades, que “a humanidade é mais 

conservadora com sua cozinha do que em qualquer outra manifestação cultural [...]”. 

 
4.6 APLICABILIDADE DE ACERVOS GASTRONÔMICOS COMO POTÊNCIAL 

TURISTICO 
 

Localizado em uma das regiões mais desenvolvidas do Estado de Santa 

Catarina, o município apresenta inúmeros recursos naturais e artificiais que 

poderiam justificar a implantação de políticas públicas, eficiêntes para o 

desenvolvimento das atividades turísticas, principalmente, partindo da inclusão 

efetiva dos recursos culturais. Uma exploração adequada destes recursos poderia 

gerar novas fontes de renda para a população autóctone, inclusive aos pequenos 

agricultores e comerciantes. A revitalização dos espaços locais, por meio das 

atividades turísticas, pode se constituir em uma forma de promover um 

desenvolvimento local e, consequentemente, proporcionar uma melhoria na 

qualidade de vida da população envolvida (PELLIN, 2004). Segundo Ruschmann 

(1997), o turismo pode ser uma opção ao desenvolvimento das comunidades e das 

pessoas. No entanto, é necessário um planejamento rigoroso, contando com a 

participação da comunidade envolvida, para que possa ser bem sucedido. 

  Durante as visitas, ficou clara a falta de estrutura nos segmentos da 

restauração, até mesmo, quando procuramos restaurantes típicos na cidade. Em 

todas as entrevistas, é indicado o Restaurante Joana Bella para degustação dos 

pratos típicos. Dona Edemilde, proprietária e cozinheira, comenta que o restaurante 

existe há quatorze anos, e a sua instalação encontra-se anexa ao hotel de 

propriedade da família. Ela ressalta ainda que começou a sua trajetória servindo 
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refeições aos viajantes. Tivemos a oportunidade de entrevistar, almoçar e fotografar, 

por várias vezes, o estabelecimento que, indiscutivelmente, retrata de forma fiel a 

gastronomia herdada dos imigrantes italianos (ANEXO A). No que tange ao 

aproveitamento deste potencial, constatamos que incentivos públicos poderiam 

aumentar a oferta turística, sendo que o buffet de comidas típicas é servido somente 

às quintas feiras. Conforme indicação da Secretária de Turismo da cidade, nenhum 

outro estabelecimento oferece ou explora a típica cozinha de Rio dos Cedros, 

mesmo com estatísticas apontadas pela proprietária do Restaurante Joana Bella 

que, nas quintas feiras, chega a quadriplicar o número de atendimentos.  

Outro fato que chama a atenção é que a cidade estabelece a sua divulgação 

a partir das heranças imigrantes: A Festa Trentina e todas as demostrações que 

norteiam a cultura da cidade, como o dialeto trentino presente na vida dos 

descendentes, a música, os corais e a sua religiosodade. Analisando os aspectos 

culturais que podem valorizar a oferta turística, constatamos que os meios de 

publicidade do município não exploram, de maneira eficiente, um símbolo de 

evidente importância para o turismo, a sua gastronomia. As entrevistas comprovam 

o deconhecimento da população quanto à utilização dos produtos gastronômicos 

nos programas turísticos estabelecidos pela cidade; e a própria Secretária de 

Turismo afirma que a gastronomia rio-cedrense não está inserida nas propostas 

turísticas da cidade, sendo priorizada, nas campanhas, a região serrana e as suas 

belezas naturais. 

Conscientes da representação do turismo para a economia e constante 

desenvolvimento da região, salienta-se que, nas entrevistas, muito se relatou da 

importância da preservação da cultura e gastronomia da região, e a comunidade não 

estabelece, na pesquisa, a ligação entre a cultura preservada e a sua importância 

para o turismo. Ou seja, a comunidade reconhece a importância de seus patrimônios 

culturais, mas o olhar a partir destes produtos, não está voltado aos benefícios 

proporcionados pela passagem do turista.  

Schlüter (2003) explica que o uso que o turismo faz do patrimônio cultural 

determina que a gastronomia adquira cada vez mais importância, para promover um 

destino e captar correntes turísticas. A patrimonialização dos alimentos e das 

culturas disponíveis é testemunho de uma identidade cultural. De acordo com Silva 

(2006), a culinária é muito mais que uma simples arte, assume-se como importante 
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veículo da cultura popular e, ao mesmo tempo, possibilita uma percepção acerca da 

forma como vivem os habitantes do local em uma dada época.  

O autor Pellin (2004, p. 96), em análise ao Plano de Desenvolvimento 

Turístico de Rio dos Cedros (1998), apontou falhas no sistema turístico, proposto ao 

município, tais como: 

• Falta de apoio do Poder Público local em relação à organização da 

atividade turística; 

• A precariedade na infraestrutura básica; 

• A precariedade na especialização da mão de obra local; 

• A precariedade das vias de acesso aos principais pontos turísticos do 

município; 

• A instabilidade do nível das águas das duas represas, administradas pela 

CELESC que, na época de estiagem, impede a prática de esportes 

aquáticos nas represas; 

•  Pouca divulgação do potêncial turístico no município e a falta de um 

roteiro turístico, para ser oferecidos ao turista. 

Durante a pesquisa de campo, pecebemos que as questões, apontadas pelo 

autor, mostram esta continua deficiência no município.  Acreditamos que o apoio do 

Poder Público ainda é insuficiente para as questões turísticas, visto que as carências 

nos setores básicos persistem no campo turístico do município: inoperância da 

telefonia móvel, ausência de centrais de informação, insuficiência de placas no 

trajeto à serra, falta de banheiros públicos e poucos segmentos de alimentação no 

percurso. 

Como já mencionado, todo o potencial turístico está concentrado na Região 

dos Lagos, passível de questões sazonais em relação ao volume das águas. Para 

tanto, é necessário o aproveitamento das belezas no entorno das represas, bem 

como as reformas nas organizações turísticas, visando promover a preservação do 

patrimônio histórico-cultural. Segundo Silva (2006), além dos atrativos naturais de 

determinadas regiões, que geram naturalmente um fluxo turístico, a oferta de bens e 

serviços turísticos contribui para atrair turistas em variadas épocas do ano.  

Nesse sentido, o bom aproveitamento da gastronomia tende a ser um agente 

motivador, principalmente de um deslocamento turístico. Incluir os sabores às rotas 
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temáticas culturais permite integrar, em um produto, os elementos que 

individualmente não possuem força de atração ou comercialização. Possibilita o 

desenvolvimento de um produto turístico final de maior valor, originado a partir da 

soma das partes e a incrementação dos seus benefícios econômicos e sociais. As 

rotas podem ser organizadas em função de um produto ou de um traço cultural 

característico e apresentam o intuito de promover o desenvolvimento regional. As 

rotas gastronômicas, em função da cultura, têm por objetivo mostrar os valores 

culturais de determinadas localidades, possuindo como foco os pratos típicos da 

região (SILVA, 2006). 

O município, segundo o site da prefeitura, e conforme fora visto, possui 

propostas de rotas turísticas, como: religiosa e rural, no entanto são pouco 

divulgadas e difundidas e, consequentemente, apresenta-se com um potencial 

turístico de baixa atratividade. O autor comenta igualmente acerca das formas de 

incrementos ao produto turístico final, e concluímos que a inclusão da culinária e os 

seus sabores à comunidade local, mediante incentivos públicos, sejam eles 

pequenos produtores rurais ou comerciantes, certamente contribuiria no sentido de 

aumentar o valor agregado à proposta turística, aumentando assim a sua captação.  

Krause (2007), nesse sentido, destaca que a instalação de setores da 

alimentação, quando bem geridos, passa a ser uma fonte de receitas financeiras 

locais e um fator de atrações diferenciadas. 

Para consolidar a herança e os hábitos alimentares da região, é necessária a 

disponibilidade de acervos gastronômicos acessíveis aos turistas, agregando-lhe 

valor, elementos de seu enriquecimento cultural e de comparação às suas 

referências. Coube ao objetivo desta pesquisa a compilação de um receituário de 

produtos culinários típicos da região, bem como assinalar a sua importância e os 

indicativos de aplicabilidade para os interesses turísticos gastronômicos em Rio dos 

Cedros. A coleta de informações, a partir de relatos orais e dos fundamentos 

teóricos, apontaram principalmente no sentido de se preservar a originalidade das 

receitas de herança dos processos de adaptação imigrante. Afirma Krause (2007) 

que “É de interesse do turista conhecer as matérias primas e os processos de 

preparação locais, utilizados na preparação dos alimentos, suas pecularidades e 

curiosidades”. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa que ora concluímos foi importante no sentido de mostrar a ampla 

relação entre a gastronomia e a preservação das culturas alimentares. Também 

trouxe, para reflexão, a possibilidade de formação de arranjos produtivos que unam 

as culturas alimentares com o turismo, considerando a demanda turística com este 

enfoque nos centros urbanos e rurais.  

Com uma abordagem qualitativa e natureza etnográfica, durante quase um 

ano saímos em busca de informações que tornassem possível a análise da memória 

cultural alimentar dos imigrantes da região de Trento (Itália) em Rio dos Cedros (SC-

Brasil), com vistas à sua apresentação como um patrimônio cultural e 

consequentemente um produto turístico. O local escolhido para análise e 

desenvolvimento da pesquisa, o município de Rio dos Cedros é um dos municípios 

de Santa Catarina colonizado por imigrantes italianos e austríacos vindos 

principalmente da região de Trento e do Tirol Meridional. 

Em janeiro do corrente ano realizamos as entrevistas da pesquisa com trinta e 

três representantes do Circolo Trentino. As respostas destes informantes aliadas às 

discussões encontradas nas bibliografias e documentos sobre o tema tornaram 

possível o atendimento dos objetivos propostos.  A análise dos dados realizada com 

adaptações do Método de Análise de Discurso do Sujeito Coletivo etnografia 

mostraram histórias, lembranças, receitas e a marca identitária de um povo. Ao 

mesmo tempo, nos fez ver o quanto essa perspectiva é pouco explorada para atrair 

visitantes ao município.  Embora a memória sensorial dos alimentos da cultura 

local nos faça ver a importância desta alimentação nas questões identitárias e 

sociais, esse patrimônio é pouco utilizado como atrativo turístico.   

Dentre os objetivos específicos que nortearam a pesquisa está a descrição da 

formação cultural gastronômica rio-cedrense que conseguimos realizar mostrando 

que a alimentação de Trento, como a de outras regiões do norte da Itália, sofreu 

grande influência germânica, devido às questões geopolíticas. A região, antigo 

território austríaco, possuía desde então forte expressão cultural de fronteiras e por 

estas razões temos nesta típica comida italiana alguns pratos germânicos como o 

Krauti (chucrute) e o Strudel.  
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Aquela interação entre cultura germânica e italiana chega a Rio dos Cedros 

adaptada à realidade da terra, do clima e das dificuldades econômicas dos 

imigrantes que passaram a viver nesse território. Quando chegaram ao Brasil, 

algumas sementes para o plantio vieram com as famílias e outras foram cedidas 

pelo governo local. Alguns autores citam a mesa do imigrante como rica e farta, 

porém as entrevistas com aqueles que relembraram conosco a história de seus 

familiares mostram que o alimento à mesa era a grande preocupação e não era tão 

farta e nem tão acessível quanto se escreveu, face ao desconhecimento com 

relação à terra, ao clima e a quê e em que época do ano poderia ser cultivado.    

Algumas receitas sofreram adaptações, como também matérias primas do 

terroir nacional foram introduzidas às preparações trentinas. O produto artesanal foi 

desenvolvido com técnicas de origem europeia, porém a qualidade de alguns decaia 

em função da falta de alguns ingredientes. O cardápio imigrante se compôs menos 

frugal que o da região italiana, pelo fato dos elementos geográficos das terras 

colonizadas serem mais propícios ao cultivo de outros elementos que não eram 

conhecidos pelos imigrantes. Conforme relatos dos informantes que visitaram a 

região de Trento, na Itália, em intercâmbios culturais promovidos pelo Circolo 

Trentino, a tradição da cozinha típica trentina é mais conservada na região de Rio 

dos Cedros, do que em Trento, onde se originou.  

Seguindo este pensamento e as discussões realizadas com alguns 

informantes, concluímos com eles, que as receitas obtidas e que fazem parte do 

cardápio cultural de Rio dos Cedros são mais originais do que aquelas encontradas 

na Itália. No entanto, esse acervo é mais conhecido entre as pessoas com mais de 

50 anos. Graças ao Circolo Trentino esse acervo é divulgado no site da cidade via 

projetos desenvolvidos em comunhão com regiões da Itália. 

Por fim analisamos a disponibilidade dos acervos gastronômicos como 

produtos turísticos da região. As entrevistas demonstram que os descendentes de 

imigrantes reconhecem o valor da preservação das culturas e sua gastronomia 

típica, porém, admitem que por falta de incentivos e ações sócio/político/culturais, 

esse acervo não vem sendo repassado às novas gerações. A cidade promove 

anualmente, no mês de setembro, a Festa Trentina, mas constatamos que nenhum 

acervo culinário é suficientemente disponibilizado aos turistas ou está catalogado 

para sua utilização como recurso turístico. 
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A nosso ver Rio dos Cedros possui uma cozinha típica preservada em suas 

raízes imigrantes, um patrimônio a ser divulgado entre os mais jovens e visitantes.  

Embora o município esteja em uma rota de visitas e moradias secundárias com 

diversos visitantes hospedados na região dos lagos, outras regiões do município não 

são visitadas, o que faz com que não haja integração entre a comunidade local e os 

visitantes. Ao final, como resultado a região permanece isolada de rotas turísticas 

mais constantes tornando pouco lucrativo investir em uma boa estrutura hoteleira, 

restauração e outros atrativos do legado cultural imigratório. 

Finalmente, consideramos a importância da realização deste estudo, pelos 

caminhos percorridos do ponto de vista acadêmico e pessoal. Ao tratarmos da 

cultura alimentar de Rio dos Cedros, fizemos também um caminho de volta às 

nossas origens, aos nossos hábitos alimentares, entendendo a relação entre estes 

elementos e os fatores sociais, econômicos, geográficos e culturais estabelecidos a 

partir do patrimônio agroalimentar. Também foi possível entender que um patrimônio 

pode ou não se tornar um arranjo produtivo poderoso se tiver sentido para a 

população, particularmente a mais jovem, visto que esta é, na atualidade, 

responsável pelos caminhos que levam ao desenvolvimento e à construção de 

empreendimentos de base cultural e étnica.  

Esperamos que este resgate cultural, bem como o entendimento da cultura 

alimentar riocedrense e seus registros, passem a ser um incentivo aos 

descendentes trentinos, no sentido á valorizar esta riqueza para a divulgação do 

município; A criação de arranjos produtivos capazes de favorecer a eles próprios no 

universo da culinária regional voltado a captação turística e aos benefícios 

comunitários trazidos por ele.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS: COMUNICAÇÃO, TURISMO E 

LAZER – CECIESA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TURISMO E 

HOTELARIA – MESTRADO ACADÊMICO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Prezado (a) Sr (a), 
Neste momento, estamos convidando o senhor (a) a participar, como informante  
voluntário, da  pesquisa: MEMÓRIA ALIMENTAR TRENTINA NA CIDADE DE  RIO 
DOS CEDROS (SC) E A POTENCIALIDADE PARA O TURISMO 
GASTRONÔMICO.  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.  
Sobre a pesquisa: 

� O objetivo geral da pesquisa é analisar a memória cultural alimentar 
Trentina em Rio dos Cedros (SC) e a sua inserção como produto 
turístico gastronômico; 

� Nesta etapa do estudo, a sua participação consistirá em responder e discutir 
com os pesquisadores questões sobre o objetivo acima. Os procedimentos, 
adotados para obtermos os dados necessários, serão: observação da 
comunidade, entrevistas e análises; 

� Os riscos relacionados com a sua participação são nulos do ponto de vista 
físico, já que não faremos qualquer procedimento que envolva coleta de 
dados desta natureza; 

� Os benefícios: participação em uma pesquisa de mapeamento e resgate em 
que o senhor ou a senhora são os atores sociais ativos; envolvimento 
emocional e solidário com pesquisadores (orientador) na reflexão de ideias 
que são importantes, enquanto aprendizado para nós na universidade e sua 
comunidade; 

� As informações por escrito dessa pesquisa poderão ser sigilosas, caso essa 
seja a sua vontade. Embora divulguemos os dados nos meios acadêmicos 
através de publicação e apresentação em eventos nacionais e internacionais, 
seu nome e outros dados que o (a) identifiquem serão protegidos; 
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� Na elaboração do texto final, caso queira participar com mais informações ou 
auxiliar no fechamento do relatório e outros documentos relativos à pesquisa, 
você terá seu nome divulgado como co-autor dos mesmos. 

 
Você receberá uma cópia deste termo em que constam meu telefone e endereço 
eletrônico para quaisquer dúvidas que venha a ter sobre a pesquisa e a sua 
participação, agora ou em qualquer momento.  Claudia Alessandra Poffo – 
Pesquisadora do Mestrado em Turismo e Hotelaria – claudia_poffo@hotmail.com  / 
Fone: 047- 96581329 

 
Declaro que entendi a proposta e os objetivos de minha participação nessa 

pesquisa e concordo em participar. Meu 

nome:__________________________________________, CPF 

____________________________; RG 

____________________________________. 

 
 
 

                                                  _______________________________ 
Informante da Pesquisa 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS: COMUNICAÇÃO, TURISMO E 

LAZER – CECIESA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TURISMO E 

HOTELARIA – MESTRADO ACADÊMICO 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 
 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

• Nome: 
• Idade: 
• Local de nascimento: 
• A quanto tempo reside em Rio dos Cedros: 
• Descendência: 
• Local e função de trabalho: 

 
2. DADOS ESPECÍFICOS 

 

• A herança culinária italiana está presente na gastronomia de Rio dos 
Cedros? 

• Do processo migratório às adaptações em Rio dos Cedros, quais as 
principais mudanças nos hábitos alimentares? 

• Que tipo de transformações os alimentos ou as receitas sofreram durante 
esta adaptação? (em relação aos métodos de cocção e matéria prima).  

• Quais são os alimentos mais representativos na gastronomia de Rio dos 
Cedros? 

• Destes alimentos, quais são de origem italiana, mais precisamente da 
região de sua origem?  

• Em sua memória alimentar, qual receita mais se identifica com as origens 
italianas? 

• Em sua opinião, a preservação da cultura alimentar de Rio dos Cedros é 
importante? 

• Rio dos Cedros possui um acervo alimentar? 
• A cidade preserva este acervo?  Ou é necessário que se faça um resgate 

das origens para a preservação da cultura alimentar? 
• É possível encontrar receitas tradicionais em estabelecimentos comerciais 

de restauração? 
• Quais restaurantes da cidade possuem esta gastronomia dos imigrantes? 
• A cidade oferece este acervo alimentar em comemorações festivas? 
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• As tradições alimentares fazem parte do material de divulgação da 
cidade? 

• A cidade explora a gastronomia local como instrumento para a atividade 
turística? 

• Em que momento poderia ser ofertada a gastronomia tradicional da cidade 
como produto turístico? 
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APÊNDICE C – QUADRO DA SÍNTE DAS ENTREVISTAS 
 

 
EXPRESSÕES CHAVE 

 
IDEIAS CENTRAIS 

 
3. Receitas e Produtos 
 
- As receitas não foram guardadas; 
-As receitas estão na maneira de se 
fazer a comida; 
-As receitas passaram de mãe para filha; 
-Eu faço a comida como minha mãe me 
ensinou; 
-O modo de fazer a comida eles 
trouxeram de lá; 
-Se substituía um ingrediente e outro, e 
o nome permanecia original; 
-Eles nem poderiam ter guardado, teria 
sido queimado, não podia nem falar 
outra língua aqui; 
-Existe muito intercâmbio de italiano e 
alemão na comida, devido à proximidade 
das colônias; 
-Pouco a pouco, foi se criando a 
gastronomia rio-cedrebsse. 
-Polenta tinha todo dia, fomos criados 
comendo polenta; 
-A polenta veio de lá, e aqui era a base 
da alimentação, porque era barata e fácil 
de fazer; 
-No navio, eles comiam polenta; 
-Era polenta o dia inteiro: no café e na 
janta: polenta com lait, polenta com café 
com leite; 
-Minha mãe agregava polvilho para 
deixar a polenta mais macia; 
-No café da manhã, a mãe fazia a moza 
(farinha de fubá com leite); 
-Todo dia tinha também a polenta 
brustolada na chapa do fogão; 

 
A gastronomia rio-cedrensse foi se 
formando aos poucos, e o acervo das 
receitas não está catalogado, ma, sim, 
presente nos costumes e nas 
heranças dos imigrantes. A base da 
gastronomia é a polenta, e a cultura 
italiana adaptada, complementada 
pela influência alemã e o terroir da 
região. A comida típica é rústica, e o 
cardápio sazonal, à mesa do 
imigrante, tem poucas opções de 
doces que servidos normalmente nas 
festas e comemorações. O 
ingrediente artesanal é elaborado com 
técnicas de origem, porém o produto 
difere na qualidade, possivelmente 
pela substituição de ingredientes e 
diferença da geografia da região. 
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-O pão tinha uma vez por semana, nas 
festas religiosas, em algumas casas uma 
vez por ano. 
-O pão era feito de fubá de polenta, com 
a mistura de batata doce, cará e inhame 
(prôt); 
-A farinha de trigo era cara; 
-Minha mãe fazia o taiadeli e esticava 
em cima da cama, sobre os lençóis; 
-Taiadeli com nata queimada; 
-Depois eles começaram a fazer outras 
massa; 
-Eles não conheciam a pizza aqui; 
-Minha mãe fazia uma massa parecida 
com a pizza na chapa do fogão, mas, 
sem o recheio; 
-Nhoque de batata doce, as outras 
batatas não são da nossa região; 
-Faço a minestra como minha mãe me 
ensinou; 
-Além da minestra com feijão e 
macarrão, a gente tomava sopa de 
galinha na janta; 
-Aproveitamos, muitas vezes, os ossos 
de uma sopa para fazer outra; 
-Brobrusa era a sopa de banha 
queimada e farinha de trigo; 
-Fregoloti sopa de ovos; 
-O queijo e o vinho não tinha a mesma 
qualidade, faltava um produto ou outro; 
-Além do vinho artesanal de uva, eles 
faziam vinho de laranja e licor de 
jabuticaba; 
-Quando estourava uma garrafa de bira 
dolça, era uma festa; 
-A gente faz até hoje o bonicampo; 
-Quando chegou a cana de açúcar, se 
fazia também a cachaça; 
-Carne tinha às vezes um pedacinho; 
-Eles caçavam animais, quando 
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chegaram; 
-Tudo se cozinhava com banha; 
-Se tinha a vaca, tinha também o leite, 
manteiga e a nata; 
-Quando não precisava trocar por outra 
coisa, a gente comia o queijo com 
polenta; 
- A gente se reunia para cortar o repolho 
e fazer o chucrute (krouti); 
-Fortaia, às vezes, com um pouquinho 
de linguiça ou salame; 
-Chucrute e strudel é comida de trentino; 
-Frango e carne de panela; 
- Parece que o italiano não tinha muitas 
receitas de doce; 
-Doce era mais no Natal e final de ano; 
-Mus de laranja tinha todos os dias; 
-Mus de banana, carambola, tangerina, 
a gente fazia da fruta da estação; 
-Da extração da garapa, tinha o melado 
e a rapadura; 
-Lembro da minha nona fazendo pinzoti; 
-Doce de Natal decorado; 
-Não tinha chocolate na Páscoa, a mãe 
fazia mandolate e recheava as 
casquinhas; 
-Os ovos de galinha eram coloridos na 
Páscoa com ervas e corantes naturais.  
-Sobremesa de sagu com vinho; 
-A cuca do italiano é a de farofa; 
- Cuca de fermento de pão, e a gente 
guardava um pouquinho do fermento 
para usar de novo; 
-Se comia pão com banha e açucar; 
-De doce tinha também a fogaccia; 
-O strudel era recheado com bananas; 
- Tortei: feito de ovos, trigo, leite e frito 
na banha; 
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APÊNDICE D – RECEITAS RIO-CEDRENSES 
 

Bonican – Bonikamp  

Quantidades: Ingredientes: 

5 Kg 
13 l 
13 l 
Q.B.40 

Açúcar mascavo 
Cachaça 
Água 
Ervas: hortelã, erva-doce, erva-menta, erva-perseghuina 
erva luiza, erva santa, amargosa (pouca, para não 
amargar), cana de cheiro, sete sangrias, sálvia, confrei, 
cana do brejo (pouca), gengibre (pouca), folhas de goiaba 
(pouca), folhas de canela, folhas de amora branca e 
vermelha, folhas de pêssego, folhas de figo, folhas de 
abacate, folhas de laranja, folhas de tangerina, folhas de 
limão. 

Modo de preparo: 
1. Em uma panela: Separar ¾ das ervas. 
2. Lavar e acrescentar na panela com toda 

água. 
3. Ferver. Se a panela esvaziar (devido à 

evaporação), acrescentar água, para que, 
no final da fervura, continue restando 13 
litros de água.  

4. Depois de pronto, reservar. 
5. Em outra panela: Acrescentar o restante 

das ervas, com 3 kg de açúcar mascavo. 
Esquentar no fogão, sempre mexer, para 
não queimar. Deixar no fogo até que o 
açúcar ganhe um aspecto escuro. 

6. Acrescentar essa mistura com a anterior. 
7. Em uma terceira panela: Esquentar o 

restante do açúcar e caramelizar por 3 
minutos. Quando estiver com coloração, 
acrescentar todas as preparações na 
primeira panela. 

8. Para finalizar: Agregar as produções com a 
cachaça e deixar repousar até  esfriar. 
Coar e reservar. 
 

 
 
 
 
 

 

                                                                 
40 Quanto Basta 
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Carne de Porco com Couve 

Quantidades: 
500 gr 
1 maço  
Q.B42 
Q.B. 
1 und 

Ingredientes: 
Carne de porco 
Couve picada 
Sal 
Tempero verde 
Limão 

Modo de preparo: 
1. Temperar a carne de porco 
2. Cozinhar a carne e acrescentar a couve picada. 
3. Misturar os demais ingredientes e deixar 

cozinhar até estar macia.  

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                 
41 Quanto basta 

42 Quanto basta 

 
Banana frita                                           

                                                                                                            
Quantidades: Ingredientes: 
6 und Banana 
200 gr Açúcar 
Q.B.41 Canela 
Q.B. Óleo 

Modo de preparo: 
1. Esquentar o óleo na frigideira e fritar as bananas 

(se preferir, passar as bananas no trigo antes de 
fritar).  

2. Colocar as bananas fritas em uma travessa e 
adicionar açúcar e canela.  
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Carne de panela 

Quantidades: 
½ Kg 
1 und 
4 dentes 
3 und 
½ xícara  
Q.B.43 
Q.B. 
Q.B. 

ingredientes: 
Carne bovina  
Cebola 
Alho 
Tomate 
Azeite 
Salsa 
Cebolinha  
Sal 

Modo de preparo: 
 1. Fritar a carne.  

2. Quando estiver dourada, acrescentar os demais 
ingredients e cozinhar com água, deixar ferver 
até que a carne fique macia. 

  

 

 
 

 
Crauti – do alemão kraut (Chucrute) 

Quantidades: Ingredientes: 

10 und 
Q.B.44 

Repolho (ou a quantidade desejada) 
Sal 

Modo de preparo: 
1. Utilizar um pote de barro esmaltado, com 

tampa.  
2. Ralar o repolho e temperar a gosto. 
3. Colocar o repolho no recipiente de uma forma 

que fique bem pressionado.  
4. Cobrir a preparação com folhas inteiras de 

repolho, para manter submerso (na própria 
água liberada pela preparação).  

5. Colocar um peso sobre as folhas, para que a 
preparação fique submersa.  

6. Tampar o recipiente. 
7. Deixar repousar por oito dias. 
8. Depois, retirar o repolho – Crauti. 

  
 
 

 

                                                                 
43 Quanto basta 

Quanto basta 
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Cuca de farofa 

Quantidades: Ingredientes: 
3 und 
2 xícaras 
½ tablete 
2 ½ xícara 
Q.B. 
Q.B. 
Q.B. 
Farofa: 
1 xícara 
1 xícara 
1 xícara  

Ovo 
Açúcar 
Manteiga 
Trigo 
Canela 
Noz moscada 
Baunilha 
 
Azeite 
Trigo 
Açúcar 

Modo de preparo: 
1. Separar as claras e bater em neve.  
2. Em outro recipiente, colocar manteiga, açúcar, 

canela, baunilha, noz noscada,  gemas e levar a 
batedeira.  

3. Acrescentar o leite e o trigo, bater bem.  
4. Misturar a clara em neve na massa e o fermento.  
5. Untar a forma com azeite e trigo, colocar a 

massa na forma e a farofa em cima.  
6. Levar ao forno a 200ºC, quando estiver dourada. 

 

 

 
 

Doce de Natal 

Quantidades: Ingredientes: 

12 und 
1 xícara 
1 xícara  
4 und 
2 colheres 
3 gotas 
1 pitada  
1,2 Kg  

Ovo  
Manteiga 
Açúcar 
Tomate 
Leite 
Essência de baunilha 
Canela em pó 
Trigo 

Modo de preparo: 
1. Bater os ovos. 
2. Acrescentar os demais ingredientes e a farinha de 

trigo até dar ponto.  
3. Abrir a massa e, com um aro, cortar do formato 

desejado. 
4. Levar ao forno para assar. 
5. Quando estiver pronto e já frio, fazer a pintura das 

mesmas. 
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Fortaia  

Quantidade: 
200 gr 
6 und 
Q.B.45 

Ingredientes: 
Queijo 
Ovos 
Óleo  

Modo de preparo: 
1. Esquentar o óleo em uma frigideira. 
2. Colocar o queijo e deixar fritar. 3. Por último, 

acrescentar os ovos, fritar mais um pouco até 
que o mesmo junte-se ao queijo. 

 

 
 

 
Frango de panela 

 
Quantidades: Ingredientes: 
2 Kg 
2 und 
4 und 
½ xícara  
2 dentes 
Q.B. 
Q.B. 
Q.B. 

Coxa e sobrecoxa de frango 
Cebola média 
Tomate 
Azeite 
Alho 
Salsa 
Cebolinha  
Sal 

Modo de preparo: 
1. Temperar o frango com alho, sal, limão e pimenta.  
2. Em um panela de ferro aquecer o azeite e dourar o 

frango. 3. Cortar as cebolas, o alho e os tomates 
(sem pele e sem semente). 

3. Acrescentar os ingredients cortados na panela, 
juntamente com o frango, e cozinhar até que 
esteja macio. 
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Grostoli (Orelha de Gato) 

 
Quantidades: Ingredientes: 
2 und 
½ colher 
½ colher 
4 colheres 
1 pitada 
2 colher de sopa 
Q.B. 
Q.B. 
Q.B. 
Q.B. 

Ovo 
Nata 
Margarina 
Açúcar 
Sal 
Fermento 
Canela 
Noz moscada 
Baunilha 
Trigo 

Modo de preparo: 
1. Bater os ovos, acrescentar a nata, margarina, 

açúcar, sal, fermento, canela, noz moscada e 
baunilha.  

2. Acrescentar, aos poucos, o trigo e permanecer 
batendo.  

3. Depois de pronta a massa, esticar com auxílio de 
um rolo. 

4. Cortar a massa em tiras finas e, em seguida, fatiar 
as tiras ao tamanho de aproximadamente uma 
polegada.  

5. Dobrar essas fatias em forma de laço.  
6. Fritar em óleo quente até dourar.  
7. Depois de pronto, acrescentar açúcar e canela a 

gosto.  
 

 
 

 

Minestra – no dialeto menèstra 

Quantidades: 
1 Kg  
500 gr 
1 Kg 
1 und 
4 dentes 

Ingredientes: 
Feijão 
Macarrão 
Costelinha de porco 
Cebola 
Alho 

Modo de preparo: 
1. Cozinhar o feijão. 
2. Fatiar a costelinha de porco e passar em água 

fervente. 
3. Em uma panela, suar o alho e a cebola, 

acrescentar o feijão e a costelinha. 
4. Adicionar água até cobrir os ingredients e cozinhar 

até que a costelinha esteja macia e o feijão 
desmanchando. 

5. Adicionar a massa e cozinhar até que fique pronta. 
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Mus de laranja 

Quantidades: Ingredientes: 

3 Kg Laranja 

6 L Caldo de cana de açúcar 

Modo de preparo: 
1. Descascar e cortar as laranjas. 
2. Em uma panela com fogo brando, adicionar a 

laranja e o caldo de cana de     açúcar. 
3. Deixar ferver por aproximadamente 2 horas, 

mexendo constantemente. 

 

 
 

Nhoque 
Quantidades: Ingredientes: 
3 und 
1 colher 
¼ xícara 
2 colheres 
Q.B.46 

Ovo 
Sal 
Água 
Farinha de rosca 
Trigo 

Modo de preparo: 
1. Bater os ovos com água. 
2. Acrescentar a farinha de rosca e o sal.  
3. Mexer bem e acrescentar, aos poucos, o trigo até 

a massa ficar firme.  
4. Em uma panela, aquecer a água até ferver. 5. 

Pegar a massa com uma colher e despejar na 
água fervente. 

5. Quando a massa submergir, retirar e colocar em 
um refratário. 

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
46 Quanto basta 



121 

 

 

 

 
Pinzotti 

 
Quantidades: Ingredientes: 
3 und 
4 colheres sopa 
3 colheres sopa 
1 copo 
Q.B. 

Ovo 
Açúcar 
Trigo 
Leite 
Sal 

Modo de preparo: 
1. Colocar as gemas em um recipiente com o açúcar e 

mexer bem.  
2. Bater as claras em neve e acrescentar à 

preparação.  
3. Adicionar o trigo, o leite e o fermento.  
4. Em uma frigideira, acrescentar 50 ml de óleo e fritar 

até dourar. 5. Se preferir dar um toque especial, 
após a fritura, levar os pinzotti à um prato com  
açúcar e canela. 

  

 
 

 
Polenta  

Quantidades: 

1 Kg  
1 l 
Q.B. 
 

Ingredientes: 

Fubá grosso (farinha de polenta) 
Água 
Sal 

Modo de preparo: 
1. Ferver a água, adicionar sal, colocar devagar o 

fubá, sempre mexer. 
2. Cozinhar por aproximadamente uma hora (ou 

quando formar a casquinha ao redor da panela). 
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Polenta Recheada  

Quantidades: 
1 Kg  
1 Kg 
1 Kg 
1 ½ L 
200 gr 
100 gr 
3 dentes 
5 colher de sopa 
Q.B. 

Ingredientes: 
Carne moída 
Fubá grosso (farinha de polenta) 
Queijo caseiro ralado 
Água 
Mussarela 
Parmesão ralado 
Alho 
Azeite 
Cheiro verde 

Modo de prepare do Molho: 
1. Em uma frigideira, fritar a carne.  
2. Acrescentar a cebola e o alho, mexer bem. 
3. Acrescenr o tomate picado (ou molho de tomate), 

o cheiro verde e deixar fritar por aproximadamente 
cinco minutes – reservar. 

Polenta: 
1. Ferver a água, adicionar sal, colocar devagar o 

fubá, sempre mexer. 
2. Cozinhar por aproximadamente uma hora (ou 

quando formar a casquinha ao redor da panela). 
Montagem: 
1. Untar uma forma refrataria com mateiga. 
2. Intercalar camadas de polenta e de carne. 
3. Finalizar com uma fina camada de polenta e 

polvilhar queijo colonial ralado. 
 

 
 
 
 

 
 

Prot (Pão de fubá) 

Quantidades: 
1 und 
1 und 
1 und 
4 x. 
4 colher de sopa 
3 Kg 
Q.B. 

Ingredientes: 
Batata taiá (ralada) 
Batata doce 
Chuchu 
Água quente 
Fermento biológico 
Fubá 
Sal 

Modo de preparo: 
1. Cozinhar os tubérculos, descascar e  misturar. 
2. Dissolver o fermento na água e acrescentar aos 

tubérculos.  
3. Aos poucos, acrescentar o fubá e sovar a 

massa de pão até que esteja lisa  e 
homogênea. 

4. Deixar descansar por aproximadamente 2 
horas.  

5. Em uma forma, colocar o pão e deixar repousar 
por mais 1 hora 

6. Levar para assar à 180ºC por aproximadamente 
45 min. 
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Sopa de Frigulote 

Quantidades: 
2 und 
100 gr 
1l 

Ingredientes: 
Ovo 
Trigo 
Caldo de frango 

Modo de preparo: 
1. Bater os ovos. 
2. Acrescentar o trigo até a massa ficar bem grossa. 
3. Em uma panela, levar o caldo de frango à fervura. 
4. Com uma colher, adicionar a massa aos poucos e, 

ao mesmo tempo, mexer com um garfo e fazer 
movimentos circulares, para a massa formar 
grumos.  

 

 
 

Taiadele 
Quantidades: 
 

Ingredientes: 

3 und 
1 colher 
20ml 
300 g 

Ovo 
Sal 
Água 
Trigo 

Modo de preparo: 
1. Bater os ovos. 
2. Adicionar água e sal.  
3. Mexer e, ao mesmo tempo, adicionar o trigo, até 

que a massa fique consistente.  
4. Alisar bem a massa e deixar repousar. 
5. Abrir a massa e cortar em tiras largas. 6. Em uma 

panela, ferver a água com um pouco de sal e 
colocar o macarrão.  

6. Cozinhar por aproximadamente 7 minutos. 
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Strùdel  

Quantidades: Ingredientes: 
6 und 
2 und 
500 gr 
2 colheres 
1 pitada 
300 ml 
Q.b. 
Q.b. 
1 ½ xícara 
Q.B. 

Maçã fatiada 
Ovo 
Trigo 
Azeite 
Sal 
Água 
Canela 
Margarina 
Açúcar 
Limão 

Modo de preparo: 
1. Em uma tigela, colocar o trigo, azeite, açúcar, água 

e os ovos. 
2. Mexer até formar uma massa macia e consistente.  
3. Deixar essa massa em repouso por uma hora.  
4. Abrir a massa até que fique bem fina, adicionar 

margarina derretida e  maçãs fatiadas. 5. Polvilhar 
com açúcar, canela e suco de limão a gosto.  

5. Fechar (enrolar) e levar ao forno por 180ºC por 
aproximadamente.  

 

 
 

 
 

Zabaione (Receita com Vinho Doce)  

Quantidades: Ingredientes: 

80 gr 

80 gr 

200 gr 

Q.b. 

Gema 
Açúcar 
Marsala (Porto, shery, Vino Santo ou mostaco) 
Raspa de limão 

Modo de preparo: 
1. Bater todos os ingredients em banho-maria por 

aproximadamente 4 minutos. 
2. Não pode ferver, a massa deve ficar bem espumosa. 
3. Depois do banho-maria, bater por 1 minuto e colocar 

imediatamente em copos de vidro. 4. Levar para gelar 
ou servir com frutas. 
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ANEXO A – CARDÁPIO JOANA BELLA 
 

Buffet sobre o fogão à lenha: 

• Carne de panela 
• Frango de panela 

• Moela ensopada 

• Polenta 

• Taiadele 
• Pinsoti 

• Aipim cozido 

• Fortaia 

• Farofa 
• Nhoque 

• Crauti 

• Arroz branco 
 

Buffet frio: 

• Linguiça e queijo de colono 

• Chuchu 

• Tomate com cebola 

• Beterraba cozida 

• Repolho 

 


