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RESUMO 
 

Em Santa Catarina, o município de Águas Mornas possui noventa e três por cento 
(93%) de sua população formada por descendentes de alemães. Os primeiros 
imigrantes trouxeram consigo suas tradições culturais com enfoques patrimoniais 
diversos. As tradições gastronômicas e hábitos alimentares estão elencados como 
parte desse patrimônio, embora adaptados em razão da falta de ingredientes. Por 
fatores relacionados ao clima e, também, à configuração geo-espacial, eles não são 
produzidos na região. Na perspectiva de realizar um inventário antropológico e 
historiográfico sobre o patrimônio gastronômico do município de Águas Mornas, em 
função da pouca divulgação dos pratos locais e do “esquecimento” gradativo das 
receitas é que realizei esta pesquisa. A primeira parte do trabalho, uma pesquisa 
inicial sobre a temática, foi realizada em 20081, juntamente com uma colega da 
instituição. Dei prosseguimento a esse trabalho nos anos de 2010 e 2011, 
desenvolvendo então a segunda etapa. Nesse sentido, o objetivo que norteou a 
primeira etapa e que foi reestruturado para a segunda, foi o de compreender a 
formação gastronômica como manifestação e patrimônio cultural em Águas Mornas 
(SC), com o propósito de apontar perspectivas de fortalecimento do turismo na 
região. O suporte metodológico adotado foi qualitativo de natureza exploratória com 
uso de técnicas e instrumentos da antropologia e história oral para coleta das 
histórias de vida de algumas pessoas que se reconhecem como oriundas dos 
imigrantes alemães que vieram para a região. Ao final, verifiquei na historiografia da 
imigração alemã do município de Águas Mornas em Santa Catarina patrimônios e 
heranças culturais citados como referências da identidade local e com forte relação 
com a gastronomia e os hábitos alimentares sedimentados como “típicos” ou 
próprios dos imigrantes alemães que chegaram ao município. Também foi possível 
relacionar a história da imigração alemã com as formulações culinárias socialmente 
reconhecidas pela herança gastronômica intergeracional; registrar as formulações 
culinárias típicas identificadas e elaborar uma proposta de um roteiro turístico-
gastronômico para o município. 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo Rural; Identidade Gastronômica; História Oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 O estudo que serviu de subsídio para nossa proposta de pesquisa no mestrado foi submetido para análise ética 
no Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 2008 com aprovação para realização 
do estudo em questão e continuidade no caso das autoras considerarem importante e necessário para suas 
atividades de pesquisa na instituição em que atuam como docentes. 



 

ABSTRACT 
 

 Of the population of the town of Águas Mornas, in the state of Santa Catarina, 
ninety-three percent (93%) are descendants of German immigrants. These early 
immigrants brought their cultural traditions and different heritages. The culinary 
traditions and eating habits are part of this heritage, although they have been 
adapted due to a lack of available ingredients, which do not grow in the region due to 
climatic and geospatial factors. This research was carried out with the aim of 
constructing an anthropological and historiographical inventory of the culinary 
heritage of Águas Mornas, due to the lack of divulgation of the local dishes, and the 
fact that the traditional recipes are gradually being “lost” among the local population. 
The first part of the research was carried out in 2008, when together with a co-
worker, I carried out an initial study on the topic. The second part of the study was 
developed in 2010 and 2011. The objective of the first part of the research, which 
was restructured in the second part, was to understand culinary education as a 
manifestation of the cultural heritage in Águas Mornas (Santa Catarina), in order to 
present perspectives for strengthening tourism in the region. The methodological 
approach adopted was qualitative and exploratory, making use of techniques and 
instruments from Anthropology and Oral History to collect life histories from 
individuals who recognize themselves as descendants of German immigrants. At the 
end, based on the Águas Mornas German immigration historiography, it was 
observed that the cultural heritage and inheritance cited as references to the local 
identity are closely related to the traditional culinary and eating habits of the German 
immigrants when they arrived in the town. It was also possible to: relate the history of 
the German immigration to the recipes that are socially recognized as part of the 
inter-generational culinary heritage; to record the recipes identified as tradition; and 
to elaborate a proposal for a touristic and culinary guide for the town.     

Key Words: Rural Tourism; Culinary Identity; Oral History. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gastronomia pode ser compreendida como a ciência que estuda a cultura 

da comida. O termo gastronomia – que etimologicamente significa “lei do ventre” – 

também designa o conjunto de regras utilizadas para escolha e consumo dos 

alimentos satisfatórios ao estômago.  

Parte integrante da cultura nas diferentes sociedades, a gastronomia se torna 

representação e/ou traço cultural marcante enquanto resultado das características 

étnicas, das crenças e valores dos muitos grupos humanos. O entendimento da 

gastronomia como parte do ethos cultural dos povos demonstra que essa é uma 

forma de conhecimento fundamentado em tudo o que se refere ao ser humano, na 

medida em que este se alimenta, tendo como objetivo a sua sobrevivência.  

O interesse pela gastronomia como objeto de estudo científico é relativamente 

recente. Observa-se que esse fato está intimamente relacionado ao crescimento da 

oferta de cursos de bacharelado em Turismo, bem como de cursos técnicos e 

tecnólogos em Gastronomia, ofertados por universidades e centros universitários.   

Nessa direção, verifica-se aumento do interesse por esses cursos nas duas últimas 

décadas do século XX e início do séc. XXI (MEC, 2008). Com isso, é possível 

atualmente encontrar trabalhos de pesquisadores de programas brasileiros de pós-

graduação stricto sensu nos eventos mais importantes da área de turismo (bastante 

relacionado à área de Gastronomia), como o SEMINTUR e o ANPTUR, por 

exemplo2. 

No que tange a este estudo, realizamos uma investigação antropológica e 

historiográfica sobre a gastronomia e os hábitos alimentares dos descendentes de 

imigrantes alemães residentes no município de Águas Mornas (SC), localizado na 

região da Grande Florianópolis. A motivação para a realização de um estudo dessa 

natureza está relacionada à minha3 formação acadêmica em Turismo e 

                                                           

2 O SEMINTUR – Seminário Internacional de Turismo do MERCOSUL – é realizado a cada dois anos pela 
Universidade de Caxias do Sul, Mestrado Acadêmico em Turismo. A ANPTUR – Reunião Anual dos Programas 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Turismo – é realizada pela Associação Nacional de Programas de Pós-
Graduação e Pesquisa em Turismo em uma das universidades sedes dos Programas stricto sensu em Turismo 
do país.  
3 É importante destacar que, apesar de ter utilizado a primeira pessoa do singular no que tange à minha 
experiência acadêmica e profissional, a redação do texto deste trabalho seguirá as premissas da pesquisa 
qualitativa quanto ao uso da primeira pessoa do plural para designação do que o pesquisador, orientador e 
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Gastronomia, somada aos estudos desenvolvidos na instituição em que atuo como 

docente4. Outra importante motivação para a realização deste estudo se refere ao 

fato de o Estado de Santa Catarina e o Município de Águas Mornas – local este 

escolhido para a coleta de dados – possuírem evidentes marcas da imigração 

alemã.  

A esse respeito, Santa Catarina é considerada o estado “mais alemão” do 

Brasil, ou seja, 35% de sua população é constituída por descendentes de alemães, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com destaque para 

o Município de Águas Mornas, local onde a cultura alemã se destaca, uma vez que 

sua população é formada por 93% de descendentes de alemães. 

O fato de os costumes e tradições alemãs serem mantidos até a atualidade 

pelos descendentes dos imigrantes faz com que esse município seja reconhecido 

em todo o Estado de Santa Catarina. Apesar dessa importante característica de 

Águas Mornas, sua fama se deve, principalmente, à existência de águas termais 

nessa região, fator destacado em campanhas de divulgação do município. Os 

aspectos gastronômicos, por sua vez, são pouco explorados – apesar de seu 

elevado potencial turístico. Apesar de rica pelos hábitos da população, a 

gastronomia local não representa um atrativo, faltando incentivos que fomentem a 

inclusão desse patrimônio cultural nas opções turísticas oferecidas pelo município.  

Embora a história evidencie que os descendentes de imigrantes alemães 

nascidos no Brasil mantiveram alguns laços culturais com a Alemanha natal – como 

a língua (na maioria das vezes reproduzida por dialetos locais) e a alimentação 

(representada por ingredientes e costumes germânicos) –, nem todos os hábitos 

trazidos pelos primeiros imigrantes puderam ser reproduzidos aqui, principalmente 

os relacionados à gastronomia. Nesse aspecto, é importante destacar que os 

ingredientes originais faltaram num primeiro momento, mas que, aos poucos, as 

colônias foram se abastecendo, cultivando produtos e criando meios de reproduzir 

em solo brasileiro suas receitas com maior originalidade. Na ausência dos 

ingredientes originais da culinária germânica, os imigrantes que aqui chegaram 

valeram-se das adaptações possíveis e do manejo “germanizado” da culinária do 

país que os recebeu (SILVA, 2007). 
                                                                                                                                                                                     

informantes construíram de forma coletiva enquanto resultado, discussão e reflexão da temática em estudo 
(MINAYO, 2007). 
4 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC. 
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A situação descrita ilustra que a gastronomia vive um processo contínuo de 

mudanças e transformações quanto às fórmulas usuais da técnica culinária. Na 

cozinha tradicional existe a combinação de elementos e técnicas antigos em nova 

proporção, dando origem a uma gastronomia típica, onde se criam novas receitas 

através da combinação de matérias-primas clássicas, com hábitos locais, vivências 

históricas e heranças culturais (BARRETTO, 2001).  

Quando falamos em gastronomia tradicional, faz-se necessária a reflexão 

sobre o próprio termo “tradição”, que, para Bornheim (1997), é o conjunto de valores 

dentro dos quais os indivíduos se estabelecem. Dessa forma, a tradição, mesmo 

apresentando uma sensação de constância e permanência, também sofre 

alterações compatíveis com as dinâmicas culturais dos grupos aos quais pertence. 

Nessa mesma direção, segundo Franco e Guzzatti (2001), as elaborações 

tradicionais são aquelas que vêm sendo transmitidas de geração a geração como 

valor de cultura, hábitos, usos e costumes.  

Assim, a gastronomia tradicional revela-se como um saber-fazer transmitido 

entre gerações, cujos significados, dentro da própria lógica da dinâmica cultural, 

podem ser alterados ou adaptados, sem que sejam perdidos. Por outro lado, é 

preciso haver determinadas características e conteúdos que garantam seu 

reconhecimento.  

Também transmitida pela família, a cozinha étnica nos oportuniza degustar e 

conhecer os sabores e os pratos que recordam e representam determinado país. De 

acordo com Heck (1999), o sabor de certos alimentos e a singularidade de certos 

temperos representa um testemunho do passado, que não se perdeu, apesar de 

transcorridos os anos, visto que ele sobrevive, por exemplo, na maneira de assar o 

pão ou no odor forte de ingredientes que, não sendo encontrados no novo país, são 

preparados em casa, impregnando os quartos e corredores da memória.  

Já a cozinha típica, por sua vez, pode ser compreendida como o conjunto dos 

pratos característicos de uma região, elaborados em conformidade com valores 

simbólicos, tradicionais e históricos, construídos dentro de um espaço-tempo 

determinado. As cozinhas de comidas típicas são elemento de valorização da cultura 

regional, de perpetuação da memória culinária das famílias e meio de obtenção de 

ganhos econômicos, tanto para a indústria como para o comércio local. Além disso, 

pode-se dizer que a cozinha regional típica permite, de certa forma, simbolizar uma 
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ou mais culturas. Não sendo somente uma questão de técnica ou de ingredientes, a 

cozinha típica simboliza a integração das crenças, das práticas, das representações 

compartilhadas por um mesmo grupo de indivíduos.  

Assim, a cozinha típica ou regional 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 e estão associadas a povos particulares, constituindo 

aspectos da identidade e sendo a chave simbólica dos costumes (FREITAS, 1997). 

De acordo com Schlüter (2003), a gastronomia – seja ela tradicional, étnica, 

típica ou regional – traduz toda uma herança cultural que se prende a fatores como o 

clima, a situação geográfica, as especificidades dos solos, a história, a situação 

político-social da região e do mundo, em diferentes épocas. Nesse sentido, os 

recursos disponíveis em cada época são um importante fator que possibilita (e 

influencia) a combinação de matérias-primas, a confecção, os métodos de preparo e 

de conservação – elementos responsáveis pela origem de inúmeras receitas 

representativas dos diferentes povos. 

Reconhecendo a importância da gastronomia como fator de identidade e 

representação cultural das diversas sociedades, a pesquisa foi realizada com o 

intuito de alcançar uma compreensão acerca da construção gastronômica enquanto 

manifestação e patrimônio cultural de um município com predominante presença de 

pessoas de origem alemã – especificamente, o município de Águas Mornas (SC) –, 

no sentido de apontar perspectivas de fortalecimento do turismo na região.  

 

1.1 FORMAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL E IMIGRAÇÃO ALEMÃ EM SANTA CATARINA  

 

Uma pesquisa fundamentada na formação sócio-espacial tem início com o 

estudo da gênese dessa formação e com a definição do processo histórico 

responsável por sua atual forma (SANTOS, 1982). Nesse contexto, o espaço deve 

ser considerado como uma totalidade, a exemplo da própria sociedade que lhe dá 

vida. Cada momento histórico, cada elemento muda seu papel e a sua posição nos 

sistemas temporal e espacial e, a cada momento, o valor de cada qual deve ser 

tomado da sua relação com os demais elementos e com o todo. Desse modo, os 
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elementos do espaço são considerados como variáveis, que mudam de valor de 

acordo com o movimento da História (SANTOS, 1997). 

Na visão de Cholley (1964), as formações sociais devem ser consideradas 

como expressão de processos que se singularizam em função de determinadas 

combinações, de uma pluralidade de componentes. Nessa direção, reconhecemos 

que Santa Catarina é um estado que apresenta essa pluralidade, pois possui 

características que demonstram o tipo de ocupação sofrida por diferentes fluxos 

migratórios, que acabaram originando regiões muito diferenciadas quanto aos 

aspectos sócio-culturais, somados às diferenças naturais que, também, caracterizam 

o estado.  

No que diz respeito à colonização alemã no Brasil, e especialmente em Santa 

Catarina, sua história está inserida num amplo contexto, que envolve circunstâncias 

políticas e sócio-econômicas européias no século XIX e, também, algumas 

peculiaridades. A este respeito, ao analisarmos o processo imigratório alemão no 

Brasil, deparamo-nos com o problema de quem deve ser considerado alemão. 

Desde os tempos de Carlos Magno, o termo “alemão” – originalmente aplicado 

somente ao idioma – já não é usado apenas com referência e conotação político-

administrativa. Em outras palavras, a abrangência do termo se estendeu, podendo 

ser considerados “alemães”, também, os imigrantes que falam a língua alemã, 

através dos conceitos decorrentes do jus sanguinis5: direito pelo sangue e direito 

pela herança. Por esse conceito, classifica-se como “alemão” todo aquele que faz 

uso das especificidades decorrentes do jus sanguinis, independente do país e 

estado onde tenha nascido (GERTZ, 1994). 

A maioria dos imigrantes alemães instalados no Brasil era originária da 

Confederação dos Estados Alemães, cuja instituição política tinha atribuições muito 

limitadas, tais como decidir sobre os problemas comuns aos Estados que a 

compunham cabendo aos estados a execução das resoluções tomadas pelo poder 

central denominado Bundestag (WEIMER, 1983).  

Quanto ao momento histórico, a imigração alemã a que este trabalho faz 

referência ocorre durante o ciclo das grandes imigrações européias no século XIX, 

após as guerras napoleônicas e o início da Primeira Guerra Mundial, notadamente o 
                                                           

5 Ocorre quando para a atribuição de nacionalidade é tomado como princípio o vínculo consanguíneo com os 
ascendentes. Um exemplo são os brasileiros que, por terem avôs ou bisavôs alemães, podem pleitear a 
nacionalidade alemã (cidadania alemã). 
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período compreendido entre 1815 e 1914. Nesse recorte cronológico, cerca de 60 

milhões de pessoas emigraram da Europa; desses, cerca de 5 milhões eram 

mulheres alemãs, sendo que a maioria delas embarcou nos portos de Hamburgo e 

Bremen para os Estados Unidos da América. Por outro lado, outros se 

estabeleceram no Brasil, no Canadá, na Argentina e na Austrália. Não há consenso 

sobre a quantidade, mas existe estatística que conclui que o Brasil recebeu 

imigrantes das mais diversas procedências e nacionalidades no período entre 1819 

e 1947. Sendo que 235.846 são classificados como alemães6.  

Em Santa Catarina, os primeiros lances da imigração alemã aconteceram a 

partir do ano de 1815, período posterior às guerras napoleônicas, e se aceleraram 

até a Primeira Guerra Mundial (JOCHEM, 1999). Aproveitando a crescente vinda de 

imigrantes ao Brasil, o Governo Imperial iniciou sua política imigratória em Santa 

Catarina para fomentar a agricultura nacional e aumentar a densidade populacional 

do país. Dando sequência à política imigratória, enviou à Província de Santa 

Catarina 146 famílias alemãs vindas da região do Bremen, norte da Alemanha. Os 

primeiros imigrantes alemães destinados a colonizar a Província de Santa Catarina 

aportaram em Desterro – atual Florianópolis – em novembro de 1828 (JOCHEM, 

1992). 

Em março de 1829, os colonos já faziam a derrubada da mata virgem para a 

instalação e acomodação dos primeiros imigrantes e, ainda nesse mês, foi fundada  

a primeira colônia alemã de Santa Catarina: a colônia de São Pedro de Alcântara 

(HERING, 1987). 

Do ponto de vista econômico, a colônia de São Pedro de Alcântara não 

chegou a ser um empreendimento bem sucedido. Dentre os principais problemas 

enfrentados, destacam-se os diretamente ligados à terra, como sua inadequada 

distribuição entre os colonos, a reduzida área agricultável devido ao relevo 

acidentado e a introdução, na lavoura, de trabalhadores inexperientes nessa 

atividade (JOCHEM, 1999). 

Essas dificuldades iniciais levaram algumas famílias alemãs a emigrarem de 

São Pedro de Alcântara no mesmo ano. Entretanto, para Piazza (1983), o aparente 

insucesso dessas primeiras experiências de colonização européia deram origem a 

“frentes pioneiras”, que beneficiaram outras áreas e colônias. 
                                                           

6 Disponível em: <http://www.tonijochem.com.br/movimento_imigratorio.htm>, acessado em: 01/10/2010. 
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Após São Pedro de Alcântara, formaram-se outras colônias que forneciam 

abastecimento alimentar à cidade de Desterro (Florianópolis). Essas colônias 

resultam nos atuais municípios de São Pedro de Alcântara, Antônio Carlos, 

Angelina, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, Rancho Queimado, São 

Bonifácio, Anitápolis e Alfredo Wagner, e estão situados em áreas interioranas da 

Grande Florianópolis. De tais municípios, apenas o último não apresenta 

manifestações da cultura alemã quanto à origem dos seus habitantes. 

No entanto, foi somente a partir de 1850 que os grandes núcleos da 

colonização alemã, em Santa Catarina, começaram a prosperar – com a fundação 

das cidades de Blumenau e Joinville, em 1851. O sucesso dessa nova etapa da 

colonização deve-se muito aos esforços do colonizador Dr. Hermann Otto Bruno 

Blumenau7. Segundo Jochem (2002), entre os objetivos da política de colonização 

alemã, em Santa Catarina, estava o desejo de compor uma classe média rural 

constituída por imigrantes europeus alocados em pequenas propriedades, pois 

acreditava-se que, como agricultores independentes, estes promoviam a justiça e o 

bem-estar social.  

O caráter artesanal que foi implantado pelos imigrantes alemães em solos 

catarinenses gerou um forte processo de industrialização que perdura até os dias 

atuais. Esse contingente de imigrantes formado por artesãos, agricultores 

independentes, médicos, engenheiros, comerciantes e operários trouxe a 

experiência adquirida de uma divisão social do trabalho, pois já haviam vivenciado a 

Primeira Revolução Industrial na Europa. Portanto, esses imigrantes trouxeram para 

a região sul do Brasil um sistema de pequena produção mercantil (MAMIGONIAN, 

1966). 

Os descendentes de imigrantes alemães (que se fixaram em Santa Catarina), 

por seu turno, acabaram criando uma identidade “teuto-brasileira”; mas, embora 

nascidos no Brasil, esses colonos cultivavam importantes traços germânicos 

herdados de seus pais. Ainda hoje, muitas cidades do Estado preservam 

características da arquitetura, das festas populares e da gastronomia alemã 

(SCHREIBER, 2006).  

De acordo com Schlüter (2003), essas representações podem se tornar um 

importante atrativo turístico. O uso turístico do patrimônio faz com que a gastronomia 
                                                           

7 Revista Origem – 180 anos da imigração alemã em Santa Catarina – Tradição que une gerações (2009). 
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e demais representações culturais adquiram cada vez mais importância para 

promover um destino e para atrair novas demandas de correntes turísticas. 

 

1.2 QUESTÕES DE PESQUISA 

  

Considerando que o município de Águas Mornas (SC) é constituído de uma 

população formada prioritariamente por descendentes de alemães (IBGE, 2001), e 

partindo-se da premissa de que, com o passar das gerações, muitas tradições 

podem ser esquecidas ou até mesmo perdidas, esta pesquisa representa a 

continuidade de um projeto piloto (ver apêndice B) – realizado no ano de 2008 – 

sobre as formulações culinárias típicas alemãs identificadas nesse município. Como 

premissa de estudo8, acreditamos que a alimentação típica alemã – do município de 

Águas Mornas – não representa atualmente um atrativo turístico gastronômico 

porque a comunidade não reconhece esse conhecimento antropológico e 

historiográfico como parte de sua identidade cultural e, portanto, não a oferta como 

um produto importante para fomentar o turismo local. 

Nessa perspectiva, podemos identificar as seguintes questões-problema, que esta 

pesquisa visa responder: 

a) Quais referências antropológicas e historiográficas são repassadas aos atuais 

moradores de Águas Mornas sobre o movimento migratório alemão 

catarinense? 

b) Quais patrimônios culturais são citados como parte desse referencial alemão 

nos documentos do município? A gastronomia é referenciada como parte 

desse patrimônio? 

c) Quais pessoas podem ser identificadas como narradores orais da cultura 

alemã no município? Essas pessoas reconhecem a gastronomia como 

importante para a cultura dos que vieram morar no país? Elas têm domínio 

                                                           

8 Em estudos de natureza qualitativa, é comum a apresentação de pressupostos (premissas) em lugar de 
hipóteses de trabalho. Isso porque a meta de um estudo qualitativo não é provar ou deixar de provar se algo 
existe ou deixa de existir, e sim apresentar estudos que abram debates – entre outras possibilidades – para 
aspectos subjetivos do viver humano, inclusive aqueles que são resultados de pesquisas quantitativas (MINAYO, 
2007). 
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sobre a culinária alemã trazida para o país? Elas conhecem os ingredientes 

originais e os que foram adaptados à realidade brasileira? 

d) Quais “receitas” (pratos) podem ser identificadas e registradas como acervo 

patrimonial da cultura gastronômica de Águas Mornas? 

e) Quais ações podem ser sugeridas para divulgação e elaboração de um roteiro 

turístico gastronômico no município? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Compreender a formação da gastronomia dos imigrantes alemães enquanto 

patrimônio cultural de Águas Mornas (SC), com o propósito de apontar perspectivas 

de fortalecimento do turismo na região.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Verificar, na historiografia da imigração alemã catarinense, patrimônios e 

heranças culturais bem como gastronômicas citados como referência da 

identidade local; 

b) Identificar, entre pessoas do município, os discursos com referências à 

gastronomia e hábitos alimentares sedimentados como “típicos” ou próprios 

dos imigrantes alemães que chegaram ao município; 

c) Relacionar a história da imigração alemã com as formulações culinárias 

socialmente reconhecidas pela herança gastronômica intergeracional; 

d) Registrar as formulações culinárias tradicionais identificadas; 

e) Elaborar proposta de ações (sugestões) para divulgação de um roteiro 

turístico-gastronômico para o município. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 RESGATE DA MEMÓRIA E AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE ATRAVÉS DA 

HISTÓRIA ORAL 

 

A identidade está intimamente ligada à memória. Entende-se por identidade 

os aspectos peculiares de um determinado povo, como 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, como uma capacidade de evocar o passado através do presente 

(JAPIASSÚ, 1996). 

Além dessa compreensão de memória, podemos agregar várias outras 

definições e características. Para Worcman e Pereira (2006), memória é tudo aquilo 

que uma pessoa retém na mente como resultado de suas experiências. Ainda 

segundo o autor, a memória é seletiva, quer seja um procedimento consciente ou 

não. Por essa razão, não é um depósito de tudo que nos acontece, mas um acervo 

de situações marcantes.  

A memória também pode ser compreendida como uma reconstrução psíquica 

e intelectual que acarreta de fato uma representação seletiva do passado, um 

passado que nunca é aquele do indivíduo somente, mas de um indivíduo inserido 

num contexto familiar, social, nacional. Dessa forma, toda memória é, por definição, 

“coletiva”, sendo que seu atributo mais imediato é garantir a continuidade do tempo 

(SCHREIBER, 2006).  

Maurice Halbwachs (1968) também define a memória como sendo seletiva, e 

acrescenta que esta passa por verdadeiros processos de “negociação”, no intuito de 

conciliar memória coletiva e memórias individuais. Segundo Pollak (1989), em 

alguns momentos, a memória pode assumir caráter destruidor, uniformizador e 

opressor. Estudos nesta direção demonstram conflitos e disputas, ao invés de 

continuidade e estabilidade, representando verdadeiras “batalhas” da memória. 

No que concerne a presente pesquisa, nossa ênfase se dá às memórias que 

representam ou demonstram uma “continuidade”, e, por isso, apresentam caráter de 

conservação e de preservação de identidades. Nesse sentido, Pollak (1989) 



25 

 

 

argumenta que a memória é um elemento constitutivo da identidade, elemento 

importante para o reconhecimento e a valorização de indivíduos ou grupos, agindo 

para reforçar sua auto-estima. A valorização da cultura de um povo – o que inclui a 

cultura alimentar – é capaz de elevar o sentimento de reconhecimento e de 

pertencimento a um grupo. Esse resultado da valorização da cultura é muito 

importante, pois, inúmeras vezes, determinados grupos convivem com um 

sentimento de alienação, como se sua própria cultura não fosse relevante ou digna 

de reconhecimento e atenção (SOARES, 2007). 

Dessa forma, a memória do grupo, como sendo a marca ou sinal de sua 

cultura, possui algumas finalidades bastante concretas. A primeira e mais penetrante 

refere-se à própria identidade, isto é, a memória do grupo baseia-se essencialmente 

na afirmação de sua identidade (WEHLING, 2003).  

As identidades, por sua vez, parecem invocar uma origem que reside em um 

passado histórico com o qual elas continuam a manter uma correspondência. Elas 

têm a ver com a questão da utilização dos recursos da história, da linguagem e da 

cultura para a produção não daquilo que somos, mas daquilo no qual nos tornamos 

(SILVA, 2000). A afirmação de Ballart (1997) de que não existe identidade sem 

memória vai nessa direção. Segundo este autor, aqueles que perdem suas origens 

perdem sua identidade também.  

Dessa forma, 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 a geração. 

A respeito dessa transmissão entre gerações, destacamos a importância do 

grupo familiar como referência fundamental para a reconstrução do passado, pelo 

fato de a família ser, ao mesmo tempo, o objeto das recordações dos indivíduos e o 

espaço em que essas recordações podem ser avivadas (BARROS, 1989). 

Nesse sentido, os mediadores familiares ganham uma função fundamental no 

processo de manutenção da identidade grupal. Apresentados como elo vivo entre 
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gerações, os mediadores transmitem a história de um passado vivido e 

experimentado. No meio familiar, os avós representam a imagem da união entre 

seus antepassados e seus descendentes (BENJAMIM, 1987). 

Para Halbwachs (1968), transmitir uma história, sobretudo a história familiar, é 

transmitir uma mensagem, referida, ao mesmo tempo, à individualidade da memória 

afetiva de cada família e à memória da sociedade mais ampla, expressando a 

importância e a permanência do valor da instituição familiar. 

Murta e Albano (2002) também acreditam que a identidade está intimamente 

ligada à memória, e, nesse campo, a história oral revela-se um método muito eficaz. 

Dentre as vantagens da história oral, esta pode ser uma excelente técnica para se 

efetuar um primeiro levantamento de questões, sobretudo em áreas ou localidades 

ainda pouco exploradas, onde os dados são escassos ou inexistentes. A 

metodologia da História Oral – introduzida no Brasil na década de 1970 – consiste 

na realização de entrevistas gravadas com pessoas que possam testemunhar sobre 

acontecimentos, conjunturas, instituições, modos ou histórias de vida ou outros 

aspectos da história contemporânea. Nessa metodologia, as entrevistas são 

tomadas como fontes para a compreensão do passado, ao lado de documentos 

escritos, imagens e outros tipos de registro (MEIHY, 2005). 

Ademais, a história oral é considerada parte essencial de nosso patrimônio 

cultural. Pode-se realizar uma abordagem ampla para a interpretação da história e 

das sociedades e culturas em processo de transformação, por intermédio da escuta 

às pessoas e do registro das histórias de suas vidas. Para isso, a habilidade 

fundamental na história oral é aprender a escutar (WORCMAN; PEREIRA, 2006). 

Por essas razões, a história oral presta-se, como nenhuma outra metodologia, 

a ser usada com propósitos sociais e individuais. Aos menos privilegiados, e muito 

especialmente aos idosos, pode trazer a dignidade e a auto-estima, e dar um novo 

sentido a suas vidas, qual seja o de transmitir às novas gerações informações 

valiosas, que de outra forma se perderiam (MURTA; ALBANO, 2002). 

A história local, ou da comunidade, vem sendo objeto de crescente interesse 

científico e é um campo que cada vez mais tem utilizado a metodologia da história 

oral. Uma das razões para isso é a compreensão de que as fontes que 

tradicionalmente documentam a história local são quase sempre incompletas e 

inadequadas, sem falar que é possível obter muito mais informações sobre o 
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passado da comunidade, gravando as memórias daqueles que o vivenciaram ou 

daqueles que ouviram histórias de pessoas mais velhas, da família ou da localidade. 

As histórias de família são muito importantes para motivar as pessoas, para 

transmitir modelos de comportamentos e para ajudá-las a entender sua identidade. 

Nessa linha de compreensão, Queiroz (1988) coloca a história de vida no 

quadro amplo da história oral, que inclui depoimentos, entrevistas, biografias, 

autobiografias. O autor considera que toda história de vida encerra um conjunto de 

depoimentos e, embora tenha sido o pesquisador a escolher o tema, a formular as 

questões ou a esboçar um roteiro temático, é o narrador que decide o que falar. A 

história de vida é uma ferramenta valiosa exatamente por se colocar justamente no 

ponto no qual se cruzam vida individual e contexto social. 

Dessa forma, a história oral permite apreender como a memória de um grupo 

se constitui e se transmite e como ela ajuda a reforçar a identidade e a assegurar 

sua permanência para além da esfera da vida de seus membros individuais 

(MURTA; ALBANO, 2002). Reforçando a importância da história oral (que é recurso 

de muitas pesquisas qualitativas), Portelli (1997) argumenta que é a subjetividade do 

expositor que fornece às fontes orais o elemento precioso que nenhuma outra fonte 

possui em medida igual.  

 

2.2 ÁGUAS MORNAS (SC): O UNIVERSO DA PESQUISA  

 

A colonização do município de Águas Mornas teve início no ano de 1837 e 

envolveu peculiaridades e circunstâncias políticas e sócio-econômicas da Europa do 

século XIX (PIAZZA, 1983), circunstâncias estas mencionadas na introdução deste 

trabalho. É necessário acrescentar, com relação especificamente ao atual município 

de Águas Mornas, que sua formação ocorreu através de um processo inserido na 

grande expansão mundial européia. A partir do início de sua colonização, essa 

região passou a ser ocupada progressivamente, com destaque para quatro 

movimentos principais: as ocupações vicentista, açoriana, alemã e migração interna 

(CABRAL, 1970).  

Outro aspecto importante a ser considerado, como elemento da formação 

econômico-social de uma sociedade, se refere ao espaço (SANTOS, 1982). No que 
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tange ao município de Águas Mornas, sua criação se deu em 19 de dezembro de 

1961 em decorrência do desmembramento da cidade de Santo Amaro da Imperatriz. 

A ocupação dessa região foi iniciada por imigrantes alemães com a instalação de 

colônias, em meados do século XIX. No ano de 1837, foi fundada a colônia de 

Vargem Grande, composta por quarenta e quatro (44) colonos, sendo quarenta e 

três (43) alemães e um (1) dinamarquês, vindos da colônia de São Pedro de 

Alcântara – primeira colônia alemã do Estado. Passados dez anos, foi fundada a 

colônia de Santa Isabel, composta por duzentos e cinquenta e seis (256) imigrantes 

recém chegados da Alemanha, porém apenas cento e sessenta e quatro (164) 

radicaram-se na colônia, que denominaram Santa Isabel em homenagem a então 

Princesa Isabel. Somente em 03 de junho de 1860, foi fundada (por decreto do 

Governo Federal) a colônia de Teresópolis, formada por quarenta (40) imigrantes 

alemães vindos das regiões da Renânia e Westfalia. Com a fundação dessas três 

colônias surgiram outros povoados como o de Caldas do Norte, que mais tarde, 

devido à existência de duas fontes de águas quentes, recebeu o nome de Águas 

Mornas (JOCHEM, 1998). No Mapa 1, podemos observar a atual localização do 

município de Águas Mornas. 

 

Mapa 1 – Localização do município de Águas Mornas (SC) no contexto estadual, e principais acessos 

 
Fonte: Duzzioni (2011) 
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Com relação às fontes de águas termais presentes no município, suas águas 

– que emergem a uma temperatura constante em torno de 39ºC, com uma vasão 

natural de 2.400.000 litros por dia – apresentam diversas propriedades curativas, 

com destaque para tratamentos de reumatismo, do aparelho digestivo e renal, 

doenças metabólicas, da pele e do sistema nervoso (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ÁGUAS MORNAS, 2010). 

A esse respeito, as práticas de banhos termais são muito antigas e estão 

associadas à fase religiosa e empírica da medicina, conforme Quintella (2004). 

Nessas práticas, o agente é a água termal, transformada no final do século XIX em 

objeto de estudo de uma nova ciência, a hidrologia, que definiu como “termalismo” o 

conjunto de atividades que envolvem a terapêutica das águas termais aplicadas a 

um doente durante a sua estadia em uma estância termal (TEIXEIRA, 1990). 

No Brasil, o uso das águas termais iniciou em 1818, ano da criação da 

primeira estância termal brasileira, a estância de Caldas da Imperatriz, em Santo 

Amaro da Imperatriz (SC). Para Mourão (1992), essa situação deve-se ao fato de 

que, no ano de 1812, amostras de água termal das Caldas de Cubatão (SC), atual 

município de Santo Amaro da Imperatriz, foram enviadas para a Corte para que 

fossem realizadas análises, sendo reconhecidas propriedades terapêuticas nessas 

águas. 

Além das águas termais que lhe conferem o nome, Águas Mornas se destaca 

por seus atrativos naturais, uma vez que uma parcela do município faz parte do 

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (PEST), como podemos ver na Tabela 1. 

Criado em 1975, o Parque representa a maior área natural protegida do Estado de 

Santa Catarina, com 87.405 hectares. Sua criação se justifica pelas características 

climáticas, geológicas, de biodiversidade, mas, principalmente, por seus recursos 

hídricos, e ocorreu devido ao previsível crescimento populacional da região. Essa 

Unidade de Conservação de Proteção Integral é de grande importância, pois, além 

de santuário da biodiversidade, o Parque guarda as nascentes de importantes rios 

como Forquilhas, Bugres, Novo, Cedro, Porcos e Miguel, afluentes do Rio Cubatão, 

principal responsável pelo abastecimento da região da Grande Florianópolis 

(FATMA, 2003).  
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Tabela 1 – Municípios da Grande Florianópolis e/ou integrantes do Parque do Tabuleiro 

 

Fonte: Projeto Meu lugar (2004) 

 

A região da Grande Florianópolis, na qual está inserida Águas Mornas, possui 

uma superfície de 4.136 Km², correspondente a 4,37% da superfície total do Estado 

de Santa Catarina. Em função da sua posição geográfica, das formas de relevo 

associadas às serras do leste catarinense e às planícies fluviais e seus respectivos 

tipos de solo, a região possui uma cobertura vegetal bastante variada: Mata 

Atlântica, dominante na região, estepe, que corresponde às áreas de campos e as 

formações pioneiras, como os manguezais e restingas, presentes no litoral.  

 

Mapa 2 – Municípios da Grande Florianópolis 

 

Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento (2010) 
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Águas Mornas possui uma área territorial de 360km² e está situada a 40 km 

da capital catarinense, ao longo da rodovia BR 282, que liga o litoral aos campos de 

Lages. Como vemos no Mapa 2, a cidade faz divisa com os municípios de Santo 

Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, Rancho Queimado, Angelina, São Pedro de 

Alcântara e Anitápolis9. 

Demograficamente o município de Águas Mornas é pouco expressivo. Sua 

população, de acordo com o Censo realizado pelo IBGE no ano 2010, é de 5.540 

habitantes10. A maior parte de sua população habita na área rural (68%), indicando 

ser um município com estrutura econômica basicamente agrícola, voltada 

principalmente à produção de verduras e hortaliças, ainda que tenha no turismo um 

grande potencial a ser explorado. Águas Mornas apresenta traços originais da 

cultura trazida por seus antigos fundadores: na arquitetura, no falar, nos hábitos e 

costumes e na gastronomia se registram a marca germânica. 

Além da atividade agrícola, Águas Mornas, conforme já citado, se destaca por 

sua paisagem natural, sendo que sua paisagem edificada e a infraestrutura básica, 

por seu turno, estão sendo desenvolvidas no intuito de oferecer melhores condições 

aos turistas. A este respeito, é sabido que a infraestrutura é de fundamental 

importância para o desenvolvimento do turismo, pois somente os atrativos e os 

equipamentos turísticos não são suficientes para o funcionamento da atividade 

turística. A infraestrutura possui influência expressiva na paisagem, como fator 

definidor da sua qualidade, podendo elevar ou reduzir o grau de satisfação dos 

visitantes (BOULLÓN, 2002). 

Paralelamente ao fato de que a paisagem interessa primeiramente aos 

próprios habitantes do local, de modo que a relação de estima entre estes é a 

responsável por despertar a atenção dos visitantes e turistas, a infraestrutura básica 

é fator primordial para o bom funcionamento da própria cidade, além de o ser para o 

desenvolvimento do turismo no local (YÁZIGI, 2002).  

Assim, em torno da atividade turística, forma-se uma rede de relações que 

caracterizam seu funcionamento. Essas relações formam o chamado sistema 

turístico, composto pelos aspectos naturais (relevo, clima, hidrografia e 

biodiversidade) e pelos construídos (infraestrutura e acessos), bem como por 
                                                           

9 Disponível em: <http://www.aguasmornas.sc.gov.br>. Acesso em: 22/02/2010. 
10 Disponível em: <http://www.censo2010.ibge.gov.br/dados_divulgados/index.php?uf=42>. Acesso em: 
31/03/2011. 
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aspectos sociais (organização social, residentes e visitantes) e econômicos 

(produção, distribuição e acumulação de riquezas) (ANJOS, 2004).  

Com relação aos aspectos construídos, como se pode observar na Fotografia 

1, o acesso ao município é ponto forte, apresentando ruas asfaltadas e boa 

sinalização o que favorece a localização de visitantes e turistas.  

 

Fotografia 1 – Acessos ao Município de Águas Mornas 

 

 

 

Fonte: Zanetti von Dentz (2010)  

 

Em relação ao sistema viário da cidade, observa-se na Figura 1 que o acesso 

à região é bom, podendo ser realizado através das rodovias federais BR 101 e BR 

282, que passam por melhorias (incluindo duplicações) objetivando oferecer 

melhores condições de acesso e deslocamento. A esse respeito, segundo Acerenza 

(1992), o sistema territorial turístico, que é um conjunto integrado de elementos que 

atuam entre si, se destina a realizar cooperativamente uma função determinada.  
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Figura 1 – Sistema rodoviário estadual/federal da Grande Florianópolis 

 
Fonte: Projeto Meu lugar (2004) 

 

Por outro lado, um dos pontos limitantes identificado no município de Águas 

Mornas (e ilustrado na Tabela 2) é a reduzida oferta de estabelecimentos de 

hospedagem e gastronomia.  

 

Tabela 2 – Estabelecimentos de hospedagem/gastronomia da Grande Florianópolis 

 
 
Fonte: Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Florianópolis (2005) 
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Por essa razão, o município deixa de ofertar emprego e gerar renda com a 

atividade turística, que se encontra em crescimento na região. É também por esse 

aspecto que a gastronomia ainda é pouco representativa para o turismo no 

município, pois faltam incentivos para que essa possa se tornar um atrativo turístico 

local. 

Outro ponto de fragilidade para Águas Mornas é o sistema precário de 

saneamento, uma vez que esse fator representa um dos principais indicadores de 

desenvolvimento de uma cidade devido a sua forte relação com a saúde pública.  

No que diz respeito à coleta, tratamento e despejo de esgoto, observou-se 

que em municípios com maior proporção de população rural, como é o caso de 

Águas Mornas, o problema está no despejo do esgoto diretamente em valas e rios 

por uma elevada proporção de domicílios, notando-se a presença ainda insuficiente 

de fossas sépticas. Esse é um aspecto muito preocupante para cidades que estão 

se propondo a receber turistas, pois se sabe que o aumento da população, mesmo 

que de forma temporária, poderá agravar o problema. 

 

Tabela 3 – Proporção dos domicílios segundo a forma de coleta de esgoto na Grande Florianópolis 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional (2005) 
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Com base na Tabela 3, constata-se que a rede de esgoto é inexistente no 

município, minimizando-se um pouco o problema de saneamento básico com o 

sistema de fossas. Esse dado pode representar um fator limitante para a oferta de 

um turismo com qualidade, uma vez que implica na própria sustentabilidade do local. 

Sobre o abastecimento de água, a empresa responsável pela captação, 

tratamento e distribuição no município é a Companhia Catarinense de Água e 

Saneamento (CASAN). Dados da CASAN (2005) apresentam resultados favoráveis 

na questão de abastecimento de água, indicando que o município de Águas Mornas 

possui 100% de sua população urbana abastecida pela rede pública. No entanto, 

cabe lembrar que no município a maioria da população (68%) está concentrada na 

zona rural. Felizmente, essa parcela da população tem acesso à água potável 

proveniente de rios que abastecem a localidade. Em muitos casos, pode-se observar 

a existência de ligação direta de água, até mesmo hidromineral, em residências da 

zona rural. 

Sobre a coleta de lixo, essa é uma atividade amplamente difundida na área 

urbana do município, atingindo parte da população rural. Entretanto, na área rural, 

adota-se também o sistema de queima do lixo no próprio terreno. 

Com relação à educação básica, segundo a Secretaria de Desenvolvimento 

Regional (SDR), seu índice é considerado médio-baixo em Águas Mornas. A Rede 

Municipal oferece educação em tempo integral, mas jovens, principalmente do 

gênero masculino, abandonam os estudos para auxiliar os pais no trabalho na roça, 

o que pode explicar a média salarial mais baixa do que a encontrada em localidades 

próximas. Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), o 

salário médio do trabalhador em Águas Mornas representa 36% do que ganha um 

trabalhador no município de Florianópolis, que é a cidade mais turística da região. 

Em Águas Mornas, por outro lado, a atividade turística ainda emprega um número 

pouco significativo de funcionários, se comparado aos índices da capital do Estado.  

A breve contextualização apresentada permite entender que o município de 

Águas Mornas ainda necessita de melhorias para apresentar-se apto a receber 

visitantes e turistas. No sentido de contribuir com alternativas para o 

desenvolvimento do turismo local, acreditamos que a gastronomia possa vir a 

representar um atrativo turístico, caso haja o envolvimento da comunidade nesse 
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processo, e o município pode iniciar um crescimento gradativo, o que permitirá um 

desenvolvimento mais sustentável para a região. 

Vemos que as atividades de turismo no espaço rural vêm oferecendo uma 

pluralidade de atrativos e equipamentos de lazer: estâncias hidrominerais, parques 

aquáticos, pesque-pague, operadoras de rafting e voo livre, casas de artesanato, 

venda de produtos coloniais, casa de cultura e turismo, cafés coloniais, restaurantes, 

cachoeiras, grutas religiosas, monumentos, casarios típicos, visita a engenhos ou 

alambiques em funcionamento, bem como o dialeto alemão conservado em algumas 

localidades. Considerando esse cenário que se apresenta com relação às atividades 

turísticas no espaço rural da Grande Florianópolis, vale destacar que essas 

atividades deveriam estar diretamente relacionadas com a principal atividade 

econômica da pequena propriedade, o que muitas vezes não acontece (NOVAES, 

2007). A falta de afinidade da atividade turística com a vida do pequeno produtor 

repercute numa reduzida valorização dos saberes e fazeres do espaço rural.  

No município de Águas Mornas, durante anos o turismo foi relegado a 

segundo plano, o que demonstra o atraso no planejamento de políticas públicas. Por 

outro lado, existe no município uma Secretaria destinada à área, e muitas ações 

começam a ser desenvolvidas na região. Uma dessas ações foi a inauguração da 

Casa de Cultura e Turismo (Fotografia 2), local destinado às discussões, ações e 

atividades relacionadas a essas áreas, como, por exemplo, a realização de oficinas 

de gastronomia típica e de artesanatos local, bem como a comercialização desses 

produtos (Fotografia 3). 

Com base no exposto neste capítulo, esta pesquisa visa identificar como a 

gastronomia pode ser reconhecida e “consumida” como atrativo turístico local, 

impulsionando os demais setores relacionados à oferta turística. 
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Fotografia 2 – Casa de Cultura e Turismo de Águas Mornas 

 
Fonte: Zanetti von Dentz (2009) 

 
 

Fotografia 3 – Artigos comercializados na Casa de Cultura e Turismo de Águas Mornas 

 
 
Fonte: Zanetti von Dentz (2009) 
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2.3 ESTRUTURAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa, de caráter qualitativo, se insere na área das ciências sociais 

aplicadas e caracteriza-se como teórico-empírica baseada na experiência. Essa 

escolha metodológica se justifica pelas especificidades do tema investigado, que 

apresenta caráter eminentemente sociocultural. De acordo com Campolin (2005), as 

pesquisas qualitativas têm como objetivo a compreensão do ser humano e da 

complexa rede que permeia o tecido social. Para Minayo (1994), as pesquisas 

qualitativas trabalham com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, correspondendo a um espaço mais profundo de relações e inter-

relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 

Como se pode apreender, as pesquisas qualitativas permitem a realização de 

uma análise mais detalhada sobre hábitos, atitudes e comportamentos, sendo que 

esses, por sua vez, são componentes dos estudos originados na Antropologia. 

Sendo assim, as raízes da pesquisa qualitativa são desenvolvidas pelos 

antropólogos em seus estudos sobre a vida em comunidade (LAKATOS; MARCONI, 

2004). 

Para Triviños (1987), a tradição antropológica da pesquisa qualitativa faz com 

que esta seja conhecida como investigação etnográfica. Dessa forma, a pesquisa 

com abordagem etnográfica diz respeito às tradições e perspectivas que os 

investigadores qualitativos adotam (LAKATOS; MARCONI, 2004); tanto que, há 

pouco tempo, era utilizada somente por antropólogos, tendo como princípio obter o 

significado das ações e procedimentos dos indivíduos pesquisados através da 

convivência com estes. 

Dessa forma, é possível fazer uso dos conhecimentos da antropologia para 

realizar estudos com abordagem etnográfica. Nesses casos, o pesquisador realiza 

no campo a observação direta do fenômeno pesquisado (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

No que tange a esta pesquisa, a coleta de dados foi realizada através de 

levantamento documental e bibliográfico, entrevistas e observações do cotidiano de 

algumas pessoas/famílias do Município de Águas Mornas. 
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A etapa de levantamento documental e bibliográfico ocorreu durante os 

meses de julho e agosto de 2010, período durante o qual foram realizadas 

observações e pesquisas em obras que abordam a imigração alemã no município. 

Para esse levantamento de dados, foram realizadas duas visitas à escola do centro 

comunitário do município, onde – por um período de quatro horas em cada visita, 

totalizando oito horas de trabalho – foram feitas anotações de referências de obras-

chave sobre o início da colonização no município; cópias de material contendo 

dados importantes sobre a imigração alemã; e conversas com a bibliotecária para 

sanar dúvidas sobre a historiografia local. Em mais um período de quatro horas, foi 

realizado um levantamento de dados na biblioteca da Escola Estadual (urbana) 

Conselheiro Manoel Philippi, bem como conversas com professoras dessa escola. 

Já na Casa de Cultura e Turismo, realizou-se uma entrevista (de duração de duas 

horas) com o secretário de Cultura, Luiz Silva, e a secretária de Turismo do 

município, Patrícia Lehmkuhl, na qual foram obtidas informações a respeito das 

ações desenvolvidas no município que visam fortalecer a cultura e o turismo local. 

Outra fonte para o levantamento documental foi a leitura de documentos dos 

próprios informantes, como antigos exemplares de jornais, fotos, cadernos de 

receitas e anotações – etapa esta que ocorreu durante o desenvolvimento de um 

estudo piloto realizado em 2008.  

Durante a realização desse estudo piloto, em 2008 (apêndice B), foram 

identificados os entrevistados que compõem a amostra da presente pesquisa. O 

primeiro contato para a identificação dos entrevistados ocorreu durante a realização 

de um encontro semanal de um grupo de idosas da região. Esse grupo foi 

identificado com o auxílio do engenheiro agrônomo Cícero Luiz Brasil, então 

funcionário da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina (EPAGRI) de Águas Mornas, e detentor de grande conhecimento sobre o 

município e seus moradores. 

No primeiro encontro, quatro participantes foram selecionados e aceitaram 

participar da pesquisa. O contato com os demais entrevistados ocorreu por 

indicação desses primeiros participantes e novamente através do auxílio do 

engenheiro agrônomo Cícero Luiz Brasil, a quem agradecemos a relevante 

colaboração. Ao todo participaram das entrevistas oito informantes, sendo sete 

mulheres e um homem. Desses, dois entrevistados trabalhavam como cozinheiros e 
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os demais eram donas de casa ou trabalhavam com agricultura ou criação de 

animais. Dentre os entrevistados, uma era neta de imigrantes alemães, sendo todos 

os demais bisnetos (de imigrantes alemães) – todos nascidos no município de 

Águas Mornas ou em colônias próximas ao município. 

A segunda etapa da pesquisa, desenvolvida entre os anos de 2009 e 2011, 

foi realizada com os mesmos informantes identificados para o estudo piloto realizado 

em 2008. A escolha por manter o mesmo grupo de informantes se deve ao 

entendimento de que esse grupo detinha informações relevantes à continuidade e 

conclusão da pesquisa, e também pelo fato de se tratar de uma pesquisa qualitativa, 

na qual, de acordo com Bosi (2003), mais importante que o número de informantes é 

a qualidade da informação que esses podem fornecer. Isso significa dizer que 

apenas um informante pode, muitas vezes, ser suficiente em pesquisas dessa 

natureza. 

O fato de os informantes já conhecerem a pesquisadora e sentirem-se à 

vontade para a realização das entrevistas foi muito positivo, pois favoreceu que a 

coleta dos dados fosse ainda mais proveitosa e rica de detalhes. Também por esse 

motivo optou-se por manter os informantes da primeira etapa. 

Quanto ao método de entrevista utilizado para a coleta de dados, optou-se 

por perguntas abertas (ver apêndice D), que funcionam como roteiro formado por 

questões relativas ao objeto da pesquisa e que têm como função nortear a conversa 

entre os entrevistados e o entrevistador. Esse procedimento de pesquisa 

corresponde ao que esperávamos dos entrevistados, uma vez que através das 

perguntas abertas são maiores as chances de fazermos com que o pensamento dos 

indivíduos se expresse como um discurso, segundo Lefevre (2003). Sendo assim, o 

uso desse instrumento na pesquisa teve como objetivo estimular o informante a 

relatar acontecimentos relacionados ao tema da pesquisa.  

As entrevistas ocorreram em dois momentos. A primeira parte da coleta de 

dados foi realizada entre os meses de junho e novembro de 2008, durante a 

realização do já referido estudo piloto (apêndice B). A segunda etapa da realização 

das entrevistas ocorreu entre os meses de maio e agosto de 2010. 

Para a realização das entrevistas foram feitos, previamente, contatos 

telefônicos com os informantes. Procurou-se seguir uma agenda para as entrevistas, 

respeitando a programação e o tempo dos informantes. As entrevistas foram 
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realizadas nas residências dos entrevistados ou em locais que facilitassem sua 

vinda, como a Casa de Cultura e Turismo do município. Os horários das entrevistas 

eram acordados com os entrevistados, sendo que a maior parte delas ocorreu no 

período vespertino, horário mais conveniente aos participantes, já que a maioria 

trabalha no campo, e por isso, a maior parte das suas atividades é concentrada no 

período matutino. 

Antes de iniciar as entrevistas, foram explicitados os objetivos da pesquisa e 

lido o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” (apêndice C) aos entrevistados. 

Esses, ao consentirem sua participação na pesquisa, assinavam o termo e, então, a 

gravação das entrevistas era iniciada. Todas as entrevistas foram registradas com 

gravação em áudio e posteriormente transcritas. 

Através das entrevistas semi-estruturadas, procurou-se resgatar a história do 

município e a história de vida dos moradores envolvidos na pesquisa, sempre 

buscando levantar memórias referentes à alimentação e aos hábitos alimentares 

desses descendentes de imigrantes alemães. Por isso, as entrevistas seguiram o 

roteiro semi-estruturado de perguntas (apêndice D), que foi desenvolvido com o 

objetivo de focar os hábitos alimentares e a imigração, sem, porém, tornar a 

entrevista restritiva.  

Para a organização das entrevistas e posterior análise foi utilizado o método 

da história oral. Conforme descrito anteriormente, esse método é amplamente 

utilizado por historiadores, antropólogos, sociólogos, psicólogos, pedagogos e outros 

profissionais. Através da história oral, o entrevistado tem a possibilidade de registrar 

sua história de vida, como fatos sentidos, compreendidos e até mesmo 

reinterpretados por aquele que os viveu.  

Pela riqueza de detalhes, geralmente, presentes nos relatos orais, o método 

da história oral revela-se eficaz no sentido de restabelecer identidades, sobretudo 

com relação à história local da comunidade. A busca da memória e das lembranças 

faz parte do sentido dado à história presente, onde, por meio da narrativa oral, é 

possível resgatar o papel do indivíduo enquanto agente social atuante e de fato 

participante da construção da história. 

Durante a coleta de dados, procuramos registrar todos os acontecimentos, 

autorizados pelos informantes, entre estes o registro fotográfico dos produtos 

elaborados. Esse registro teve como objetivo promover a manutenção e a memória 
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fotográfica dos pratos elaborados das receitas tradicionais; auxiliar na identificação 

dos produtos pelos participantes e, principalmente, transformá-lo em material 

expositivo para ser utilizado em documentos e informes para atrair turistas que 

buscam a gastronomia como principal atrativo turístico. 

As fotos foram realizadas pela pesquisadora em dois momentos distintos. 

Primeiro, durante o estudo piloto (apêndice B), no qual cada um dos participantes 

preparava sua receita – que, então, era registrada por escrito e fotografada. E num 

segundo momento, durante a realização de uma oficina de produtos da gastronomia 

típica de Águas Mornas, realizado no mês de novembro de 2009 (anexo A). Essa 

oficina – parte dos objetivos e compromissos da primeira etapa do trabalho iniciado 

em 2008, durante o estudo piloto – compreendeu quatro dias de aula, em que 

apresentamos produtos da gastronomia típica do município aos participantes do 

estudo e a outros convidados. Durante o evento, uma fotógrafa profissional realizou 

o registro de todas as preparações apresentadas e estudadas.   

Além das fotografias dos produtos, também foram registradas imagens de 

antigas construções, paisagens naturais, ruas e plantações, como forma de auxiliar 

na percepção de fatores importantes relacionados à conservação, organização e à 

própria cultura do local.  

Outra importante ferramenta de registro utilizada na pesquisa foi o diário de 

campo (apêndice E), documento que serve para o registro de toda e qualquer 

reflexão pessoal e teórica decorrente ou resultante do estudo realizado (MEIHY; 

HOLANDA, 2007). 

Dessa forma, o diário de campo serviu para registrar percepções sobre o 

local, as pessoas e as técnicas utilizadas nas preparações culinárias, bem como 

para anotar expressões ou palavras da língua alemã, utilizadas para referenciar os 

ingredientes e modos de preparo dos pratos estudados e elaborados. 

Apesar de haver novas e modernas formas de registro, o diário escrito serviu 

como base para análises posteriores e, também, como uma fonte segura de dados, 

pois, caso houvesse problemas com algum dos equipamentos utilizados, o trabalho 

não seria perdido. 

Como já dito, a pesquisa representa a continuidade de um projeto piloto 

iniciado em 2008 (realizado com uma colega de instituição), sendo que, nessa 

época, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética na Pesquisa em Seres Humanos 
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(CEPHU) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), tendo sido aprovado 

sob protocolo número 152/08, em maio de 2008 (anexo B). Por essa razão, não 

houve necessidade de nova submissão do trabalho ao Comitê de Ética da 

Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Isso foi possível por se tratar de uma 

segunda etapa da mesma pesquisa, no mesmo município e com os mesmos 

informantes. 

À época do estudo piloto, após ter sido realizada a seleção dos entrevistados, 

o projeto de pesquisa foi apresentado a todos os informantes. Um dos critérios de 

aceitação do informante – ator social da pesquisa – foi a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), constante no processo de submissão ao 

CEPHU. Todos os informantes concordaram em conceder seus depoimentos para 

uso no estudo. Como veremos, as identidades dos entrevistados foram preservadas 

nas referências diretas relacionadas às histórias de vida e hábitos e costumes de 

seus antepassados. Contudo, os informantes autorizaram sua identificação junto às 

receitas culinárias de suas famílias.  
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3 ALIMENTAÇÃO, GASTRONOMIA E TURISMO 

 

O tema alimentação tem despertado, nos últimos anos, interesse de diversas 

áreas do conhecimento, principalmente por apresentar interfaces variadas, dentre 

elas, a cultural, traduzindo costumes, rituais e comportamentos. Antes de tudo, a 

alimentação é condição essencial para a manutenção da existência humana. Além 

disso, é um ato histórico-social cotidiano, que, além das determinações econômicas 

e sociais, sofre com mediações culturais e ideológicas inerentes a cada modo de 

produção e a cada conjuntura específica desse modo de produção 

(VASCONCELLOS, 2000). 

A escolha alimentar de um grupo é repleta de simbologias e, segundo Santos 

(1997), não é suficiente que algo seja comestível para ser consumido. Nessa 

seleção, segundo o autor, estão envolvidos inúmeros fatores condicionantes como o 

biológico,  o psicológico, o cultural e o social. Nessa mesma linha de pensamento, 

Roberto da Matta (1987) defende que nem todo alimento pode se transformar em 

“comida”, se não fizer parte de nossos hábitos. Dessa forma, só é “comida” aquilo 

que é reconhecido e aceito socialmente e culturalmente por um determinado grupo 

de indivíduos. Esses, por sua vez, elegem o que comer, quando, como, onde e com 

quem, de acordo com fatores como crenças, costumes, cultura e valores sociais. 

Comida também tem a ver com prazer, comunidade, família e espiritualidade, 

com nossa relação com o mundo natural e com a expressão da nossa identidade. 

Uma vez que os seres humanos fazem refeições juntos, a alimentação tem relação 

tanto com a cultura quanto com a biologia (POLLAN, 2008).  

Nesse contexto, alimento não é simplesmente um objeto nutritivo que permite 

saciar a fome, mas algo que também possui um significado simbólico em uma 

determinada sociedade. Partindo de elementos similares, diferentes culturas 

preparam sua alimentação de diversas formas. Essa variedade no preparo e 

consumo dos alimentos está condicionada pelos valores culturais e códigos sociais a 

partir dos quais as pessoas se desenvolvem (SCHLÜTER, 2003). 

Para Bonin e Rolim (1991), os hábitos alimentares são constituídos pela 

escolha, preparo e consumo dos alimentos, os quais traduzem a imagem da 

sociedade, evidenciando a grande relação existente entre a alimentação e a cultura. 

Como é possível apreender, a alimentação não reflete apenas a satisfação de uma 
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necessidade fisiológica, comum entre homens e animais, mas representa também a 

diversidade de culturas e tudo que contribui para a construção da identidade de cada 

povo (FLANDRIN; MONTANARI, 1998). 

A alimentação é um fato ideológico das representações da sociedade, ou 

seja, um objeto histórico complexo, para o qual a abordagem científica deve ser 

multifacetada. Somente assim é possível compreender a noção de um domínio 

historiográfico, que se constitui na linha de estudos de diferentes disciplinas e áreas 

de conhecimento (CARNEIRO, 2003). Além disso, a alimentação é um processo 

consciente e voluntário que se ajusta a diferentes normas de acordo com cada 

cultura, e no qual o ser humano é socializado desde o seu nascimento. Dessa forma, 

a alimentação implica processos nutritivos e dietéticos, bem como o marco social e 

cultural em que se localizam esses comportamentos e normas alimentares 

(SCHLÜTER, 2003). 

De acordo com Santos (1997), o próprio gosto alimentar surge da fusão entre 

o cultural e o biológico, e é determinado não apenas por questões econômicas ou 

ambientais mas, principalmente, pelos valores éticos e religiosos, pelos rituais, pela 

mentalidade, pelo valor das mensagens que se trocam quando os alimentos são 

consumidos em determinada companhia, pela transmissão intergeração (de uma 

geração à outra) e intrageração (a transmissão vem de fora, passando pela cultura 

no que diz respeito às tradições e reprodução de condutas) e pela psicologia 

individual e coletiva que acaba por influir na determinação de todos esses fatores. 

Assim, o gosto é algo moldado culturalmente, e socialmente controlado. Os 

hábitos alimentares, por seu turno, têm raízes profundas na identidade social dos 

indivíduos. Por essa razão, os hábitos são mais persistentes no processo de 

adaptação dos imigrantes, mas acabam por originar importantes hibridismos 

culturais (FRANCO, 2004).  

O hibridismo11 cultural vem sendo objeto de um grande número de estudos 

acadêmicos. Para Burke (2006), exemplos de hibridismo cultural podem ser 

encontrados em toda parte, na maioria dos domínios da cultura, como por exemplo, 

nas religiões, filosofias, línguas e culinárias. Hall (2004) argumenta que o hibridismo 

representa uma poderosa fonte criativa, produzindo novas formas de cultura. 

                                                           

11 Fusão entre diferentes tradições culturais, mistura de culturas. Disponível em: 
<www.dicionarioinformal.com.br>. Acesso em: 31/03/2011. 
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No ato da alimentação, o homem biológico e o homem social ou cultural estão 

estreitamente ligados, já que, nesse ato, pesa um conjunto de condicionamentos 

múltiplos, unidos mediante interações complexas: condicionamentos e regulagens 

de caráter bioquímico, metabólico ou psicológico, modelos socioculturais, 

preferências ou aversões individuais, sistemas de representações ou códigos. Todos 

esses fatores influenciam na escolha, preparo e consumo dos alimentos 

(SCHLÜTER, 2003). 

A relação entre alimentação e cultura apresenta grande abrangência, 

envolvendo até mesmo as maneiras à mesa, os locais e as formas como a 

degustação ocorre, demonstrando que a alimentação humana apresenta marcas de 

mudanças sociais, econômicas e tecnológicas. Dessa forma, não podemos esquecer 

que a mudança de um hábito alimentar ocorre em função de diversos aspectos, tais 

como a disponiblidade dos produtos, as técnicas de preparo e a acessibilidade 

econômica.  

Nesse sentido, segundo Rolim (1997), Se as escolhas alimentares são 

incorporadas ao processo de desenvolvimento que as sociedades passam, os 

hábitos alimentares terminam por constituir um elemento bastante importante da 

identidade social de determinados grupos de indivíduos que, por isso mesmo, 

ocupam diferentes espaços sociais e expressam distintos estilos de vida. Se no 

âmbito da alimentação cotidiana alimentos tradicionais convivem com inovações 

gastronômicas, a maneira com que tais inovações são incorporadas merece 

destaque, bem como a existência de determinadas permanências. Essas 

permanências e práticas gastronômicas terminam por criar um panorama 

gastronômico com certa coerência, desenhando as chamadas cozinhas regionais. 

Destas cozinhas muitas vezes emergem pratos que, por suas características de 

preparo e degustação, bem como por conta do significado que possuem para o 

grupo que os degustam, terminam por constituir símbolos locais, os chamados 

pratos típicos. 

Se as escolhas alimentares são incorporadas ao processo de 

desenvolvimento que as sociedades passam, os hábitos alimentares terminam por 

constituir um elemento bastante importante da identidade social de determinados 

grupos de indivíduos que, por isso mesmo, ocupam diferentes espaços sociais e 

expressam distintos estilos de vida. Se no âmbito da alimentação cotidiana 
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alimentos tradicionais convivem com inovações gastronômicas, a maneira com que 

tais inovações são incorporadas merece destaque, bem como a existência de 

determinadas permanências. Essas permanências e práticas gastronômicas 

terminam por criar um panorama gastronômico com certa coerência, desenhando as 

chamadas cozinhas regionais. Destas cozinhas muitas vezes emergem pratos que, 

por suas características de preparo e degustação, bem como por conta do 

significado que possuem para o grupo que os degustam, terminam por constituir 

símbolos locais, os chamados pratos típicos. 

Com relação aos pratos típicos, estes podem ser entendidos como iguarias 

gastronômicas preparadas e degustadas em determinada região, de maneira 

tradicional, possuindo ligação com a história do grupo que os prepara e degusta. Por 

reforçar a identidade de uma localidade e de seu povo, tornam-se muitas vezes uma 

espécie de signo local, fato que ganha importância dentro do contexto turístico 

(MINTZ, 2001). 

Em resumo, os hábitos culinários de uma nação não decorrem somente de 

mero instinto de sobrevivência e da necessidade do homem de se alimentar. São 

expressão de sua história, geografia, clima, organização social e crenças religiosas. 

Por isso, as forças que condicionam o gosto ou a repulsa por determinados 

alimentos diferem de uma sociedade para outra (FRANCO, 2001). Nessa direção, os 

homens e mulheres se alimentam como a sociedade os ensinou. Os hábitos 

alimentares são moldados por regras e restrições; nesse sentido, a refeição em 

família representa um ritual propício à transmissão de valores. Por meio da 

aprendizagem de maneiras, desenham-se para a criança os contornos do mundo ao 

qual ela pertence, e as atitudes aprovadas pelo seu grupo social são assinaladas 

como normas. Também para Helmam (1994), o alimento é mais do que 

simplesmente uma fonte de nutrição, desempenhando diversas funções nas várias 

sociedades humanas, e relacionando-se intimamente com os aspectos socias, 

religiosos e econômicos da vida cotidiana.  

Já o conceito de cultura está intimamente ligado às expressões da 

autenticidade, da integridade e da liberdade. A cultura é uma manifestação coletiva 

que reúne heranças do passado, modos de ser do presente e aspirações do futuro 

desejado. Por isso mesmo é resultado das relações dos homens com o seu meio, 
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representando o alicerce que sustenta as sociedades contra as ameaças de 

alteração ou dissolução de que podem ser vítimas (IGNARRA, 2001). 

Para Santos (1994), a cultura deve ser entendida como tudo aquilo que 

caracteriza uma população humana. Não se pode analisar a cultura de forma 

fragmentada, mas com todos os aspectos de uma realidade social distinta, referindo-

se “às festas e cerimônias tradicionais, lendas e crenças de um povo, ou a seu modo 

de vestir, à sua comida, a seu idioma”. 

Pode-se também entender cultura como conjunto de manifestações 

espontâneas, adquiridas e assumidas como modo de vida de um grupo ou indivíduo. 

Os homens se alimentam de acordo com a sociedade a que pertencem, e sua 

“cultura” pode definir as opções sobre o que é comestível e sobre as restrições ou 

proibições alimentares que o diferem de outros grupos humanos. A necessidade de 

se alimentar é fisiológica, e não cultural, mas a escolha que os homens realizam 

caracteriza-se como um ato absolutamente cultural. 

Como vimos, a cultura e a alimentação apresentam uma estreita relação e 

ambas se relacionam com a identidade e a memória dos povos. Através da 

realização do chamado turismo cultural, temos a oportunidade de conhecer hábitos 

alimentares distintos e de nos relacionarmos com a cultura de diversos povos, além 

de contribuir para a manutenção da cultura alimentar desses povos que, por 

influências da globalização e do próprio crescimento, correm o risco de perder sua 

memória e identidade gastronômica (ANTONINI, 2003). 

De acordo com Krause (2001), a gastronomia representa um componente 

forte de identificação das culturas regionais, como garantia de manutenção das 

diferenças culturais, perante a massificação da globalização. 

Especialmente quando associada ao turismo, a gastronomia revela-se como 

um importante instrumento para manutenção e conservação, atuando como 

condutor da cultura popular, e auxiliando na construção e permanência das 

identidades gastronômicas dos povos. 
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3.1 TURISMO E GASTRONOMIA COMO PATRIMÔNIO  

 

A relação entre o turismo e a gastronomia se evidencia – segundo Flandrin e 

Montanari (1998) – a partir de 1920, quando ocorre um movimento contrário à 

cozinha urbana das grandes cidades. Com o auxílio do turismo, tentou-se resgatar e 

valorizar as culinárias regionais. Desde então, a busca pelas cozinhas regionais se 

tornou, muitas vezes, a própria motivação das viagens. 

As tradições das cozinhas regionais são valorizadas com o intuito de 

salvaguardar a cultura dos povos. Nesse sentido, o interesse do turismo pela 

gastronomia pode contribuir para resgatar e dar continuidade a antigas tradições, 

pois a alimentação, segundo Schluter (2003), é um fator de diferenciação cultural 

que permite a todos os integrantes de uma cultura manifestar a sua identidade. 

Dessa forma, assume-se a gastronomia como um importante veículo da 

cultura popular, haja vista que esta possibilita a percepção da forma como vivem os 

habitantes de cada região, numa dada época. Ou seja, a gastronomia é parte do que 

denominamos patrimônio cultural, uma arte compreendida como um conjunto de 

bens materiais e imateriais representativos da cultura de um grupo ou de uma 

sociedade (MARTINS, 2003).  

A esse respeito, é comum associar patrimônio cultural às grandes 

construções culturais e identitárias associadas às obras monumentais de uma arte 

ligada às classes dominantes, principalmente com relação à arquitetura, pintura, 

literatura e música (MENESES, 2004). Entretanto, de acordo com Barretto (2003), 

fazem parte do patrimônio cultural peças de origem histórica, pertencentes ao 

cotidiano das populações, geralmente encontradas nos museus, bem como uma 

enorme variedade de manifestações da cultura imaterial, como as danças, o 

vestuário, a música e a gastronomia. 

De acordo com a UNESCO12, são considerados patrimônio cultural imaterial 

as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas; os 

instrumentos, objetos, artefatos e lugares que lhes são associados; bem como as 

                                                           

12  Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a sigla origina-se do inglês United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Disponível em: <www.unesco.org/culture/>, 
acessado em 25/05/2011. 
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comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos que se reconhecem 

como parte integrante de seu patrimônio cultural. 

No Brasil, o patrimônio cultural gastronômico é amplamente vasto. Além da 

diversidade de paisagens e climas, há os efeitos da mistura de várias tradições 

culinárias nos mesmos espaços. Esse patrimônio pode ser objeto de roteiros 

gastronômicos que, ao mostrar as cozinhas regionais, ajudam a preservá-las 

(CIAFFONE, 2003). 

O uso turístico do patrimônio faz com que a gastronomia adquira cada vez 

maior importância para promover um destino e para atrair correntes turísticas. A 

gastronomia como patrimônio cultural está sendo incorporada aos novos produtos 

turísticos orientados a determinados nichos de mercado, permitindo incorporar os 

agentes da própria comunidade na elaboração desses produtos, assistindo ao 

desenvolvimento sustentável da atividade (SCHLÜTER, 2003). 

Nesse aspecto, quando são integradas pelos membros da comunidade, as 

manifestações culturais preenchem todas as condições simbólicas para valorizar e 

fortalecer a cultura da qual se originaram (DIAS, 2006). Além disso, o turismo pode 

contribuir para a preservação, conservação e interpretação de espaços e de 

culturas. Como exemplo, citamos a difundida preservação de atividades artesanais, 

com a valorização de artesãos, que ensinam técnicas que poderiam estar perdidas e 

que são preservadas, com o estímulo do turismo. No que concerne à gastronomia, é 

possível recriar essa mesma forma de preservação e valorização (MENESES, 

2004). 

Para que isso ocorra, a identificação da comunidade com o patrimônio é fato 

de suma importância, e pode ser incentivada por meio de políticas que promovam a 

construção e o fortalecimento da identidade em um processo cotidiano que envolva 

as instituições educacionais, os grupos familiares e outros autores existentes no 

território (DIAS, 2006). 

A manutenção do patrimônio histórico e cultural faz parte de um processo 

ainda maior, que inclui a conservação e a recuperação da memória, graças a qual os 

povos mantêm sua identidade. Nessa direção, a memória é um elemento essencial 

do que se costuma chamar identidade, cuja busca é uma das atividades 

fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje (BARRETTO, 2003). 
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Por isso, o uso da gastronomia como produto ou atrativo turístico tem início 

em um amplo estudo das raízes dos hábitos alimentares dos grupos sociais, das 

influências e alterações sofridas e dos costumes consolidados. A importância de 

resgatar os hábitos e costumes alimentares dos antepassados está fundamentada 

na busca de raízes, hábitos e costumes que foram herdados. Nesse sentido, o 

turismo pode servir para estimular o interesse de visitantes e até mesmo das 

comunidades por sua própria cultura, permitindo recuperá-la e preservá-la 

(KRAUSE, 2007). 

A recuperação da cultura e da memória, por sua vez, leva ao conhecimento 

do patrimônio e este, à sua valorização por parte dos próprios habitantes do local 

(BARRETTO, 2003). Nesse sentido, constata-se a importância do reconhecimento 

turístico do patrimônio, já que é possível encontrar elementos de escasso significado 

para uma determinada comunidade, mas que para o consumo do turista podem ser 

muito relevantes (SCHLÜTER, 2003). 

Atualmente tem-se visto um aumento da procura por patrimônios culturais, o 

que se deve, em grande parte, à crescente necessidade de afirmação da identidade 

dos povos perante o fenômeno da globalização. Dessa forma, surge uma tendência 

à valorização do patrimônio cultural e da tradição que busca justificar, de algum 

modo, uma continuidade histórica que revela um processo de constituição e 

consolidação dos costumes e tradições dos povos (DIAS, 2006). 

As motivações para a realização do turismo cultural são muitas, entre elas o 

prazer e a busca de raízes culturais. Nessa perspectiva, a dimensão social e cultural 

da gastronomia possibilitou sua incorporação ao complexo emaranhado de políticas 

de patrimônio cultural (AZAMBUJA, 2000).   

Manter algum tipo de identidade – étnica, local ou regional – parece ser 

essencial para que as pessoas se sintam seguras, unidas a seus antepassados, a 

um local, a uma terra, a costumes e hábitos que lhes dão segurança, que lhes 

informam quem são e de onde vêm, enfim, para que não se percam no turbilhão de 

informações, mudanças repentinas e quantidade de estímulos que o mundo atual 

oferece (BARRETTO, 2003). Além de convergir para essa necessidade, os aspectos 

culturais da gastronomia podem representar  grande diferencial para o turismo, pois, 

de acordo com Schlüter (2003), com a valorização das diferenças regionais e 

nacionais em um mundo globalizado, encontra-se em crescimento o interesse pelas 
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comidas étnicas ou típicas. Nessa linha de pensamento, os serviços de alimentação 

voltados aos turistas devem permitir uma interação com a cultura em que estes se 

encontram inseridos. 

Ademais, é fundamental que uma destinação turística ofereça diferenciais, de 

forma a marcar suas características como atrativos. Essa é uma necessidade que 

está relacionada à vontade do viajante de conhecer aspectos diversos de sua 

cultura, um dos motivos que o leva a viajar. O resgate dos aspectos culturais da 

alimentação local reforçam a identidade da população autóctone13 e, dessa forma, 

posicionam esses aspectos como um atrativo aos olhos dos visitantes (KRAUSE, 

2007). 

Por isso, constata-se que o valor da identidade gastronômica insere-se em 

processos de criação e desenvolvimento dos diferentes destinos turísticos, que 

contemplam a gastronomia como “patrimônio intangível” ou elemento valorizador do 

“espírito do lugar” 14. 

Por outro lado, certos cuidados devem ser tomados para que não se perca 

nem se descaracterize a cultura do local. Antonini (2003) alerta que o desejo de 

conhecer os modos de vida de outros povos nem sempre vem acompanhado do 

devido respeito por parte dos visitantes e turistas. Os aspectos culturais são forte 

atrativo para o turismo, mas sua exploração deve preocupar-se em minimizar os 

impactos, nem sempre desejáveis, sofridos pela população. 

Na atual sociedade, observa-se que, frequentemente, a identidade 

gastronômica dos destinos turísticos é “mercantilizada e tornada espetáculo para dar 

resposta às expectativas dos turistas” e é cada vez mais comum os destinos 

turísticos se institucionalizarem, legitimarem e promoverem essa identidade, 

assumindo-se a gastronomia como meio para “vender” a identidade cultural de um 

destino (KRAUSE, 2007). 

Nesse sentido, Barretto (2003) acredita que cabe ao planejador de turismo a 

intervenção consciente e profissional, para que o patrimônio e as tradições – o 

legado cultural como um todo – possam ser transformados, séria e conscientemente, 

num produto turístico de qualidade e bom para ser usufruído, inclusive, pela 

comunidade.

                                                           

13 Que é oriundo da terra onde se encontra, sem resultar de imigração ou importação. 
14 Disponível em: <www.unesco.org/culture/>, acessado em: 25/05/ 2011. 
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4 ÁGUAS MORNAS E A GASTRONOMIA 

 

A consulta bibliográfica e documental, aliada aos dados coletados com a 

realização das entrevistas, permitiu conhecer a gastronomia dos descendentes de 

imigrantes alemães residentes no município de Águas Mornas. Mais do que o 

reconhecimento da identidade gastronômica desse povo, o estudo possibilitou a 

ampliação do conhecimento da região como um todo; questões referentes ao clima, 

solo, geografia, produtos cultivados, costumes, religiões, arquitetura e demais 

aspectos culturais também puderam ser identificados e reconhecidos. 

As entrevistas, gravadas em áudio, foram todas transcritas na íntegra e, após 

a realização da pesquisa bibliográfica e documental, os resultados puderam ser 

interpretados e descritos, permitindo verificar que a gastronomia dos descendentes 

dos imigrantes alemães, residentes em Águas Mornas, apresenta fortes influências 

da culinária herdada de seus ascendentes europeus. 

Como já comentado, o grupo de entrevistados é composto por oito pessoas, 

sendo sete do sexo feminino e um do sexo masculino. Esses informantes 

apresentam características muito semelhantes, pois são descendentes de imigrantes 

alemães (com avós ou bisavós vindos da Alemanha), residem no município de 

Águas Mornas ou em colônias próximas, trabalham na roça, são casados e têm 

filhos.  

Essas pessoas ainda guardam em suas memórias lembranças da culinária de 

suas mães e avós e orgulham-se da coragem de seus antepassados. Os relatos 

desses informantes nos aproximam dos conhecimentos e hábitos que os primeiros 

colonizadores trouxeram na bagagem. Ademais, constata-se que esses 

conhecimentos ainda prevalecem como patrimônio cultural e turístico do município 

de Águas Mornas, apesar da falta de reconhecimento e incentivos para a maior 

divulgação desses bens imateriais. 

No que diz respeito à gastronomia local, Águas Mornas possui riquezas 

gastronômicas resultantes da fusão de ingredientes brasileiros, com influências dos 

índios, açorianos e alemães, originando uma gastronomia que apresenta um 

potencial notável como atração turística. Todavia, faltam incentivos públicos e o 

próprio reconhecimento pela comunidade desse importante bem. É por essa razão 
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que muitas ações ainda precisam ser desenvolvidas, como a própria 

conscientização dos moradores, e, principalmente, dos representantes locais, no 

sentido de identificar e registrar esse patrimônio cultural como parte da história do 

município e de seus habitantes. Somente depois de feito esse trabalho é que será 

possível realizar ações para transformar esse bem num atrativo turístico. 

 

4.1 IMIGRAÇÃO ALEMÃ EM ÁGUAS MORNAS (SC)  

 

O objetivo dessa seção é apresentar o relato da historiografia da imigração 

alemã em Águas Mornas na visão dos próprios entrevistados. O grupo que 

participou da pesquisa é bastante homogêneo, sendo todos agricultores, 

descendentes de alemães, da terceira geração, e alfabetizados. Talvez por não 

serem as pessoas “mais antigas da comunidade”, não tiveram tanto acesso, ao 

longo de suas vidas, à história dos seus antepassados, transmitida de memória 

através da oralidade pelos mais velhos. Apesar disso, aproximadamente metade dos 

informantes tinha idade entre 50 e 80 anos, e assim foi possível coletar informações 

importantes que nos aproximaram das gerações que deram início à ocupação e 

instalação das primeiras colônias na região de Águas Mornas.  

Aqueles que puderam contar um pouco das origens de suas famílias 

relataram as dificuldades enfrentadas pelos familiares na época da colonização e de 

seu estabelecimento na localidade. Os antepassados dos entrevistados, sem 

exceção, trabalhavam com engenhos nos quais produziam farinha, polvilho, cachaça 

e fermento; mas, principalmente, na roça, onde primeiramente plantavam para o 

próprio consumo e, posteriormente, iniciaram a comercialização dos excendentes da 

produção. Os principais itens cultivados eram aipim, repolho, cará, inhame, feijão e, 

posteriormente, a batata inglesa. 

Relatam que no início a terra não era boa para plantar, sentiam dificuldade 

para o cultivo de alguns produtos, e muitos deles desejavam se mudar das colônias. 

Descrevem que  as terras eram “abandonadas”, não havia estradas, era tudo mato e 

vargem. Para se locomoverem, e até mesmo para se deslocarem até a roça para 

trabalhar, precisavam de cavalos ou de carros de boi. A esse respeito, destacaram 

que antigamente as famílias viviam muito isoladas, e para chegar ao vizinho mais 

próximo eram horas na estrada. 
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Algumas casas antigas ainda estão preservadas no município – como ilustram 

as fotografias 4 e 5 – e  são de propriedade de famílias alemãs. Entretanto, como é 

possível ver na fotografia 4, a arquitetura germânica mistura-se às influências  

açorianas. 

 

Fotografia 4 – Casa de descendentes alemães: influência açoriana 

 
Fonte: Zanetti von Dentz (2010) 
 
 

Apesar de que hábitos e costumes trazidos pelos imigrantes alemães ainda 

são mantidos, os informantes relataram que seus filhos e netos já não falam ou 

compreendem a língua de seus antepassados. De acordo com Faria (2008), o não 

uso da língua alemã ocorreu porque, durante o período da Segunda Grande Guerra, 

foram obrigados a ocultar sua identidade germânica para evitar perseguições e 

represálias por parte do governo nacional. Por isso, muitas famílias alemãs evitavam 

falar a língua mãe em locais públicos, e substituíram seus sobrenomes por outros 

comuns às famílias brasileiras e, até mesmo, alteraram hábitos alimentares que 

ainda conseguiam preservar. 
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Fotografia 5 – Casa de descendentes alemães 

 

Fonte: Zanetti von Dentz (2010) 

 

Quanto aos participantes da pesquisa, estes ainda compreendem o idioma 

alemão, mas sentem dificuldade em construir frases no momento de falarem, em 

função de não estarem mais utilizando a língua nem mesmo nas conversas 

reservadas, entre os casais, o que era comum antigamente quando estes desejavam 

que os filhos não compreendessem a conversa. Alguns mais antigos relatam que, 

quando crianças, não entendiam nada em português, e que as conversas e as rezas 

eram feitas somente em alemão. 

Informaram, também, que se plantava uma grande variedade de tubérculos 

como aipim, batata doce, cará, inhame, que, com o passar do tempo, tornaram-se 

produtos indispensáveis nas mesas dos imigrantes – juntamente com o milho, o 

feijão, a farinha de mandioca, a carne de porco, as aves e o mel.  

Quando os imigrantes aqui chegaram sentiram muita falta do trigo – 

principalmente para o preparo dos pães – e da batata inglesa, produto que fazia 

parte da alimentação cotidiana. Durante os primeiros anos na colônia, os imigrantes 

viviam das plantações de batata doce, aipim, taiá e cará, mas também havia o milho 

e diversas frutas como laranja, tangerina e banana. Outras frutas que se adaptaram 
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bem ao clima e foram amplamente cultivadas foram o pêssego e o morango. Com as 

frutas, começaram a preparar doces – conhecidos como muss ou schmir – que eram 

consumidos com pão e queijo branco. 

O trabalho na roça requeria muito cuidado e dedicação, e ocupava muito 

tempo dos colonos (01). Todos da família precisavam participar do trabalho, e desde 

cedo as crianças tinham que trabalhar, restando pouco tempo para o lazer, para as 

brincadeiras e também para os estudos. Segundo relatos dos pesquisados, 

antigamente não havia nem tempo para conversar. De noite, sentavam todos juntos 

e ficavam descascando legumes para o almoço do dia seguinte. 

 
(01) “Não tinha televisão, nem rádio, tinha que trabalhar (...); desde pequeno a gente ajuda 
no trabalho na lavoura, não era nada fácil olha (...) era bem puxado (...); tinha que trabalhar 
todo o dia, chuva ou sol, tinha até domingo que a gente trabalhava.” 

 

Na agricultura, os imigrantes aprenderam no Brasil a técnica da queimada, 

cujo efeito, sem dúvida, era devastador, por um lado, mas, por outro, consistia na 

única forma de preparar rapidamente o solo para o plantio (ALVIM, 1998). As trocas 

de produtos tornaram-se frequentes no início da vida nas colônias. Muitos que 

plantavam frutas, verduras, hortaliças e aqueles que trabalhavam em engenhos 

produzindo farinhas e polvilhos costumavam trocar itens excedentes por outros aos 

quais não tinham acesso. 

Com o objetivo de melhorar a renda da família, ainda criavam animais, tais 

como gado, porco, galinha e vaca de leite. Identifica-se que essa prática está se 

reduzindo e a maioria possui apenas algumas galinhas, para o consumo próprio de 

ovos caipiras, ou cria vacas leiteiras para consumo e comercialização de leite e seus 

derivados, como queijo branco, manteiga e nata. 

Entretanto, pode-se observar que as atividades desenvolvidas hoje não são 

tão distintas daquelas do passado, dado que muitos continuam dedicando-se à 

agricultura ou à criação de animais, apesar de afirmarem que a plantação é um 

trabalho pouco valorizado. Por essa razão, relatam que os jovens estão buscando 

outras opções de trabalho e fonte de renda (02) 

 
(02) “A agricultura já não dá mais nada, hoje a gente só tem plantação pro consumo em 
casa, porque não pagam nada pelas verduras (...); trabalho tem que encontrar fora daqui, a 
juventude tá saindo tudo (...); é um trabalho pouco valorizado o da plantação.” 
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Ainda que a agricultura não seja mais a principal fonte de renda das famílias 

de Águas Mornas, praticamente todas as residências possuem uma pequena horta 

(Fotografias 6 e 7), onde são cultivados produtos para o consumo diário, conforme 

costume herdado dos antepassados de origem alemã (03). 

 

(03) “Só planto pro consumo, tenho uma hortinha em casa (...); em casa sempre tem que ter 
uma verdurinha.” 

 

Fotografia 6 – Horta particular de um dos entrevistados 
 

 
Fonte: Zanetti von Dentz (2010) 
 
 
 

Por outro lado, uma atividade que apresenta crescimento na região é o 

artesanato, como ilustra o Artesanato Scheidt (Fotografia 8), onde é possível 

encontrar artigos de decoração, brinquedos e lembranças típicas do local.  
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Fotografia 7 – Pequena horta de um dos entrevistados 

 

Fonte: Zanetti von Dentz (2010) 

 
Fotografia 8 – Artesanato Scheidt 

 
Fonte: Jochem (2007) 
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Em Águas Mornas existem grupos de senhoras que costumam produzir 

artigos de artesanato. As participantes desses grupos se reúnem uma vez por 

semana para realizarem trabalhos manuais, como artigos de croché, tricô, rococó, 

abrólios, além de toalhas pintadas e panos de prato, como ilustra a fotografia 9. Fato 

interessante é que essas senhoras não costumam comercializar esses artigos, 

guardando-os para presentear a familiares e amigos, ou, ainda, desenvolvendo um 

costume bastante antigo que é fazer o enxoval para filhas e netas. 

 

Fotografia 9 – Panos de prato confeccionados pelas entrevistadas 

 

 
Fonte: Zanetti von Dentz (2010) 

 

A esse respeito, de acordo com Faria (2008), uma vez que o artesanato traz 

significados do lugar onde é produzido, é compreensível que se torne um souvenir e, 

muitas vezes, um complemento ao produto turístico local, mudando de função, 

porém mantendo a forma, e se tornando uma fonte de renda, além de contribuir para 

manter a identidade de uma comunidade. O desafio que as comunidades produtoras 

de artesanato têm é o de comercializar a produção e fazer com que os artesãos 

sejam remunerados de maneira justa, sem jamais perder seus traços originais e as 

formas tradicionais de produção. 
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4.2 FORMAÇÃO DA GASTRONOMIA DE ÁGUAS MORNAS: PRINCIPAIS 

INFLUÊNCIAS 

  

A gastronomia típica de Águas Mornas não foi formada apenas pela fusão de 

componentes brasileiros e germânicos, haja vista que nessa formação percebem-se, 

além dessas, as influências indígenas, açorianas e italianas. Os italianos, menos 

expressivos, foram os responsáveis por introduzir queijos, vinhos e farinha de milho, 

amplamente utilizada no preparo da polenta, de massas, pães e bolos. Entretanto, 

como no município de Águas Mornas observam-se maiores influências advindas dos 

alemães, açorianos e índios, procuramos referenciar de que forma cada um destes 

grupos contribuiu para o surgimento de uma culinária típica do município. 

Os índios foram responsáveis por inserir na alimentação dos imigrantes uma 

grande variedade de frutos, raízes, sementes e cereais, como o milho, inhame, cará 

e até mesmo o palmito (CASCUDO, 1983). O primeiro documento que faz referência 

à alimentação no Brasil foi a carta escrita por Pero Vaz de Caminha, com referências 

às trocas de alimentos realizadas entre portugueses e índios. Nessa época, os 

índios provaram pela primeira vez doces, vinho e presunto, e os portugueses, por 

sua vez, degustaram a mandioca e o palmito (TRIGO, 2000). 

Na alimentação indígena eram indispensáveis o inhame e a mandioca, 

presente nas farinhas e nos beijus. A farinha, depois de passados séculos, ainda 

continua mantendo grande prestígio popular. Acreditam que sem ela a refeição não 

está completa. É comida de volume, que “enche”, sacia e satisfaz (PEREIRA, 1993). 

Os índios consumiam farinha seca, farofa, pirão, mingau e papas. Os imigrantes 

passaram a consumir farinhas, gomas, tapioca e polvilhos. Herdados dos indígenas, 

os complexos alimentares da mandioca, do milho e do feijão foram decisivos na 

alimentação brasileira, e hoje são considerados indispensáveis, como 

acompanhamento ou sozinhos. 

Além da influência indígena, a formação da gastronomia de Águas Mornas 

recebeu influências dos açorianos. O arquipélago de Açores foi formado por grupos 

étnico-culturais bastante variados, tais como portugueses, italianos, espanhóis, 

flamengos, mouros e negros. Esses grupos contribuíram com importantes traços 

culturais, inclusive na gastronomia, que era extremamente diversificada pelo uso de 

especiarias e, por isso, considerada muito rica. Por outra parte, ao contrário dos 
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açorianos que habitavam a Europa e tinham acesso às ervas, temperos e 

condimentos, os descedentes que habitaram o litoral catarinense tinham hábitos 

alimentares mais simples (CASCUDO, 1983). 

De acordo com Farias (1998), os hábitos alimentares dos açorianos, 

principalmente daqueles que habitavam a zona rural, consistiam no consumo de 

pães, sopas e batata doce. O pão mais consumido era o pão de milho, sendo que o 

pão branco, raramente preparado, servia de acompanhamento para o consumo de 

queijo fresco.  

Por outra parte, os responsáveis por tornar a gastronomia luso-açoriana 

apreciada e reconhecida são os doces produzidos com grande quantidade de ovos, 

leite e açucar; como, por exemplo, fios de ovos, doce de ovos, ovos moles, 

beijinhos, arroz doce e toucinho do céu, que são apenas alguns dos itens da doçaria 

portuguesa. Da mistura com o povo brasileiro surgiram ainda bolos de farinha de 

milho, bolinhos de aipim, de batata doce ou de banana, misturados com ovos, 

açúcar e farinha de mandioca e fritos na banha (PEREIRA, 1991). 

Em nossa pesquisa, foi possível observar, tanto na alimentação quanto na 

fala dos entrevistados, que os costumes e o sotaque dos moradores do município de 

Águas Mornas apresentam influência açoriana. Com relação à influência açoriana na 

gastronomia, destacamos a consertada15, o toucinho do céu e o arroz doce, 

encontrados com frequência no município.  

A contribuição da Alemanha na formação da gastronomia local,  por sua vez, 

vem com pratos fortes, substanciosos, ricos em gorduras e molhos grossos, e feitos 

com produtos de excelente qualidade, para satisfazer o apetite e amenizar o frio da 

região. A carne de porco, o repolho e a batata são alguns dos ingredientes 

presentes na culinária da Alemanha. Do porco, fazem presuntos, chouriços, 

salsichas do fígado e paletas defumadas. Também costumam preparar pratos 

variados, desde o internacional e famoso joelho de porco até a língua com cebola, o 

chouriço grelhado e acompanhado de batatas e maçãs, e a salsicha com molho de 

raiz forte. 

No litoral da Alemanha são os peixes e frutos do mar que se destacam: 

ostras, crustáceos, salmões, trutas e carpas, que geralmente são servidos cozidos e 

                                                           

15
 Bebida preparada com cachaça, gengibre e canela, podendo ou não ser acrescida de café. 
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regados com manteiga. Os arenques também são apreciados, sendo marinados e 

acompanhados de salada de batatas e pepinos em conserva. 

A cozinha alemã reúne características próprias, tal como a própria história da 

Alemanha. São bastante característicos nessa cozinha os produtos defumados e o 

tempero. Essa cozinha também está muito relacionada ao campo e à alimentação 

substanciosa, à base de salsichas, carnes defumadas, repolho roxo e chantilly 

(preparado com creme de leite fresco e pouco açúcar), por exemplo. 

Os costumes culinários alemães se diferenciam essencialmente quanto a três 

territórios: i) a região setentrional, que se abre para o mar do Norte, na qual os 

habitantes consomem bastante peixes e têm preferência pelos cremes azedos e os 

pratos de carne ou ave acompanhados de geléias de frutas; ii) o centro, onde se 

cultiva a prática dos “3 W” – wein, wurst, weck, palavras cuja tradução é vinhos, 

embutidos e pãezinhos frescos – e onde não se hesita em cozinhar frutas e legumes 

na mesma panela; e, por fim, iii) a parte meridional, onde se consome doces, 

cervejas e peixes como sandres e salmões. 

Com o passar dos séculos, uma abundância de pratos regionais foi surgindo 

na Alemanha, permanecendo até os dias atuais. As cozinhas regionais diferem de 

uma região para outra, a ponto de um habitante do sul assustar-se ao ouvir falar 

num prato do norte, composto de pêra, feijão e toucinho, ou de um alemão do norte 

ficar espantado quando lhe servem nhoques, salada de batatas, assado e molho 

num mesmo prato, como se faz no sul (LAROUSSE LES CUISINES DU MONDE, 

2005). 

Ainda que as tradições variem de uma região para a outra, há duas que são 

verdadeiras vocações nacionais. A primeira delas é a fabricação da cerveja e a 

segunda, o cultivo da batata. Com relação a esta, a batata, que antes era um 

alimento das festas de casamento, tornou-se o legume mais importante entre os 

alemães. Foi importada da América e plantada por volta do século XVI e provocou 

uma verdadeira revolução nos hábitos alimentares do povo alemão. Surgiram então 

as batatas preparadas com casca, sem casca, fritas, assadas, cozidas, como purê, 

em bolinhos e saladas. Em praticamente toda a Alemanha come-se batata em todas 

as refeições e nos mais diversos pratos. Quanto à cerveja, apesar de esta ser 

reconhecida como a bebida dos alemães, nos discursos dos entrevistados, a 

constatação aponta que a cerveja não fazia parte da alimentação dos primeiros 
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imigrantes. Nas falas dos entrevistados, identificamos que as bebidas mais 

consumidas eram o vinho e o café (muitas vezes na forma de consertada).  

Com relação ao café, esta era uma bebida muito consumida pelos 

descendentes de imigrantes e muitos dos entrevistados relataram que costumavam 

preparar o café – que era cultivado por eles mesmos – realizando a secagem, 

depois moendo-o no pilão e, posteriormente, realizando a mistura deste ao melado 

de cana, que era, então, cozida em um tacho até obter coloração escura. Esse café 

com melado era acondicionado em frasco bem fechado e consumido no dia-a-dia. 

Em relação ao cotidiano alimentar dos alemães, a manhã inicia bem cedo, 

com um generoso e variado café-da-manhã, composto por café, chá ou leite, sucos 

de frutas, frios, queijos, iogurtes e vários tipos de pães. Durante o almoço, os 

alemães costumam consumir uma sopa, acompanhada de batatas e geralmente 

sem carne ou sobremesa. No lanche da tarde são consumidos chá, café, leite e 

duas ou três variedades de bolos. A esse respeito, cabe destacar que a Alemanha 

desenvolveu uma verdadeira “cultura” dos doces. O jantar, por sua vez, realizado em 

família, ocorre por volta das 19 horas. Frios e queijos ocupam o lugar de honra no 

meio da mesa e a refeição é acompanhada geralmente de cerveja ou chá. 

No Brasil, os imigrantes implantaram usos, costumes e tradições, como, por 

exemplo, suas casas com arquitetura própria, com janelas que se abrem sobre 

pequenas hortas ou grandes campos de cultivo, recriando a paisagem germânica. 

Quanto à gastronomia, em livros de culinária alemã podemos encontrar como pratos 

representativos a kartoffelsalat (salada de batata), o repolho roxo, saeurkraut 

(repolho), a galinha com klösse (bolinhos típicos alemães), o ganso assado, o 

recheio, o molho agridoce, o assado de porco, sauerbraten (carne agridoce), a sopa 

típica alemã, buttermilchsuppe (sopa de soro de manteiga), gugelhupf (bolo 

tradicional alemão), a torta de morango, o apfelstrudel (strudel de maçã), o gemüse, 

entre tantos outros (JOCHEM, 1997). 

Muitos itens dessa lista germânica fazem parte dos cardápios do município de 

Águas Mornas, como, por exemplo, a salada de batatas (também chamada de 

maionese), a salada de repolho, o recheio alemão ou bolo de carne, a carne de 

porco, a sopa de soro de manteiga, o strudel de maçã e o gemüse. 

Os alemães são grandes apreciadores da mistura de sal com açúcar. 

Exemplo disso são as guarnições de geléias de frutas e a sopa de cerveja, que é 
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preparada com cerveja, ovo, açúcar, creme de leite, canela, pimenta e sal. Os doces 

também são muito apreciados pelos alemães, merecendo destaque nessa 

gastronomia. Os doces estão presentes ao final das refeições e também nos chás 

da tarde. Dentre eles, destaca-se o internacional strudel, que é preparado com 

massa folhada e recheio de frutas, sendo que tradicionalmente se utiliza maçã para 

confeccionar o característico apfelstrudel. Com relação aos descendentes de 

alemães, observa-se que há costumes alemães que ainda perduram em localidades 

colonizadas por esse povo, como, por exemplo, a presença dos doces de mel no 

Natal e na Páscoa, o pão feito em casa e as tortas de maçã e de banana, que não 

faltam na mesa dos descendentes de alemães. 

 

4.3 A GASTRONOMIA E OS HÁBITOS ALIMENTARES DOS DESCENDENTES DE 

ALEMÃES EM ÁGUAS MORNAS 

 

Nos primeiros tempos, a colônia era praticamente agrícola e o trabalho, que 

garantia apenas a sobrevivência, era muito sacrificante. De acordo com relato dos 

entrevistados, estes se levantavam antes mesmo do sol nascer e se alimentavam 

rapidamente com um pedaço de pão (geralmente pão de milho) e café com leite, 

acompanhados de queijo branco e um doce de fruta. 

Para chegar à lavoura tinham que caminhar quilômetros e aí passavam o dia 

trabalhando. Era costume, na época, que as mulheres preparassem o alimento, que 

algum filho levava até o grupo que estava trabalhando na lavoura, ou que os 

próprios trabalhadores já levassem seu prato de comida pela manhã, quando saíam 

de casa. No almoço do dia-a-dia não podiam faltar o arroz e o feijão, verduras e 

algum tipo de carne, que no início era consumida seca e esporadicamente. Depois 

começaram a ampliar a variedade de tubérculos com o consumo do cará, do 

inhame, do aipim, e, mais recentemente, da batata.  Ao findar o dia de trabalho, a 

refeição noturna era composta por ingredientes semelhantes aos do almoço, pois 

tinha que ser substanciosa – como, por exemplo, o “nego deitado”, que é um produto 

à base de farinha de milho – e feita com ingredientes acessíveis e que provocassem 

bastante saciedade. 

Alguns produtos que no início eram utilizados para o trato dos animais, com o 

passar dos anos e, também, em função da própria necessidade, acabaram fazendo 
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parte da alimentação dos colonos, como foi o caso do inhame e do cará, por 

exemplo (04). 

 
(04) “A gente usava muito inhame que dava nos vales (...); o inhame a gente pegava e 
misturava com cará, porque isso tinha a vontade nas grota por aí (...); o pão de inhame era 
comido todo o dia.” 

 

A vida dos colonos era bastante solidária na maioria das vezes, não somente 

por espírito fraterno, mas, principalmente, por necessidade. Conforme relatos, a 

presença do trigo era mais frequente nos dias de festa, como Natal, Ano Novo, 

Páscoa ou nos aniversários, e nesses momentos um dos moradores costumava 

comprar uma saca de farinha e compartilhá-la com os demais (05). 

 

(05) “Era difícil encontrar os ingredientes, farinha até tinha, mas nem todos podiam comprar, 
e só tinha farinha em saca (...); aí um vizinho comprava uma saca de vinte e cinco quilos de 
farinha e dividia com os outros; daí dava pra fazer um pão de trigo, bolo, biscoito, era uma 
festa!” 

 

A esse respeito, a escassez do trigo foi um dos grandes problemas 

enfrentados pelos imigrantes, tão acostumados a consumir produtos elaborados com 

a farinha desse cereal. Dessa forma, em função da necessidade de adaptação, 

realizaram alterações nos hábitos alimentares, passando a utilizar a farinha de milho 

e de mandioca, a batata, o cará e a abóbora no preparo de seus pães e demais 

produtos (06). 

 

(06) “Fomos criados com pão de milho (...); no dia-a-dia era só pão de milho (...); faziam pão 
de mistura pro trigo render mais (...); pão de inhame era comido todo o dia.” 

 

O açúcar branco e refinado também foi um artigo que demorou a chegar às 

mesas dos imigrantes. No início, esses utilizavam apenas o açúcar mascavo (açúcar 

vermelho como costumavam chamá-lo), reservando o açúcar branco apenas para 

datas especiais (07). 

 

(07) “Na época não existia muito açúcar branco (...); quando tinha visita, a gente servia o 
açúcar branco, senão era só açúcar vermelho [mascavo]; até a cuca alemã a gente  fazia 
com o açúcar grosso; o café também, era melado ou açúcar mascavo pra adoçar.” 

 

Além da falta de alimentos, no início da colônia a ausência de utensílios 

também dificultou a elaboração de diversos produtos, obrigando esses 
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descendentes a criar maneiras de transformar objetos aos que tinham acesso em 

utensílios para o uso no dia-a-dia, como ilustra a citação em 08. 

 

(08) “Antigamente era tudo em fôrma de lata, ou assado em cima da folha de bananeira ou 
de caeté (...); o ralador a gente fazia com um monte de furo naquelas latas de gordura”. 
 

Com relação a seus produtos, observa-se que outras localidades da Grande 

Florianópolis também apresentam produtos semelhantes aos encontrados em Águas 

Mornas. Em Biguaçu,  por exemplo, existem locais de pequena produção caseira de 

pães, biscoitos e roscas (cf. FARIAS, 2008). Nesses locais são produzidos itens tais 

como: bolocha de amendoim, de coco, de fubá e de nata; casadinho; olhinho; orelha 

de gato; bijajica; cuca de farofa; rosquinha santa fé; pão de milho; pão de aipim; pão 

trança; rocambole; docinho do céu e nega maluca. Muitos desses produtos são 

reconhecidos e produzidos no município de Águas Mornas, como, por exemplo, a 

grande variedade de pães; a rosca; a rosquinha santa fé, a bijajica e o docinho do 

céu – que nesta cidade é conhecido como “toucinho do céu”, ou ainda “klécth” em 

alemão, que, de acordo com entrevistados, quer dizer “abatumado”, com 

consistência semelhante ao pudim. 

Voltando ao relato dos entrevistados, estes informaram que os primeiros 

moradores tinham um cardápio bastante restrito, consumiam carne fresca apenas 

duas vezes por ano, geralmente em festas como Natal e Páscoa, ou em ocasiões 

especiais como casamentos e aniversários, e mesmo assim ainda tinham que 

prepará-la de maneira que tivesse maior rendimento, como em ensopados e 

picadinhos. Outros itens muito presentes na mesa dos antepassados eram, 

principalmente, a rosca de polvilho e o pão de milho, feito com cará, inhame e batata 

doce.  

Atualmente, os cardápios são bem diferenciados, mais fartos e variados. A 

carne é consumida diariamente e come-se também arroz, feijão, massa e risoto. O 

hábito de preparar doces e produtos como cucas, bolos, pães, roscas e biscoitos 

continua muito presente, com uma diferença de que atualmente essas produções 

fazem parte do dia-a-dia e podem ser elaboradas “quando dá vontade” e não apenas 

nos finais de semana e dias festivos. Por outra parte, nestas datas essas 

preparações são ainda mais presentes nas mesas dos moradores de Águas Mornas, 

pois é quando os familiares estão reunidos e o consumo desses alimentos é quase 
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obrigatório, como uma forma de registrar sua marca e de repassar a filhos e netos 

essa identidade gastronômica (09). 

 

(09) “No domingo quando os filhos vêm é um banquete: tem pastelão, torta com arroz e 
calabresa, aipim, batata com molho (...); de doce, tem a cuca alemã, bolo, biscoito, pudim 
(...).” 

 

Como é possível apreender, o acesso à comida foi facilitado e, conforme já 

descrito, a variedade dos cardápios aumentou. Assim, constatamos como a 

alimentação está inserida no cotidiano das pessoas e se faz presente em momentos 

especiais, representando uma forma de identidade e de pertencimento a um grupo 

social, que se reconhece pelos alimentos que fazem parte de sua história e da 

memória de seus antepassados. Nessa direção, já comentamos que é possível 

identificar muitas características de grupos sociais pela forma como esses se 

alimentam. Nas sociedades, os hábitos alimentares tornam-se um exemplo de 

referência social, constituem uma identidade cultural, que pode ser analisada como 

tantos outros fatores na formação social e cultural de uma sociedade (CARNEIRO, 

2003).  

A gastronomia local também está presente nas festas mais importantes 

realizadas no município, que são aquelas realizadas em homenagem aos santos 

padroeiros das igrejas. Para a realização dessas festas (que fazem parte do 

patrimônio imaterial das culturas), toda a comunidade se reúne, dado que costumam 

atrair não apenas os moradores e a comunidade, mas, também, visitantes em busca 

da farta e saborosa gastronomia do local (10). 

 

(10) “Nas festas vem muita gente de fora, eles comem uma vez e gostam, porque é tudo 
caseiro, tudo natural, sem margarina, só manteiga ou banha (...); nas festas tem o salpicão, 
a maionese, o risoto, que a gente faz com a galinha desfiada (...); tem churrasco, galinha 
caipira, recheio, assado de porco, aipim, maionese, gemüse, farofa (...); de tarde tem o café 
colonial com pudim, toucinho do céu, cuca, rosca, pão, bolacha, broa de milho (...).” 

 

Além da grande variedade, a quantidade dos produtos ofertados costuma 

chamar a atenção. As mesas sempre muito fartas na localidade devem-se, dentre 

outros fatores, às restrições alimentares sofridas por esse povo no início da 

colonização. Nesse sentido, procura-se apresentar uma grande variedade e 

quantidade de alimentos para demonstrar que esses momentos de restrição 

acabaram (11). 
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(11) “Aqui o pessoal não pode raspar panela, tem sempre que sobrar comida (...); sempre 
tem que ter uma mesa farta (...); nas festas a gente faz mais de 1200 pão trança (...); o povo 
daqui não sabe servir pouca coisa.” 

 
 

Nas festas que ocorrem no município – como a Festa do Divino Espírito 

Santo, a Festa do Padroeiro Sagrado Coração de Jesus e a Festa do Morango –, os 

entrevistados relatam que os produtos seguintes são sempre encontrados: a galinha 

no molho, a galinha recheada, o recheio alemão assado na forma ou no saco, risoto 

de galinha, aipim, maionese de batata, salpicão de frango e saladas. Relatam 

também o fato curioso de que, quando muitas pessoas de fora do município 

frequentam as festas, existe um consumo maior de hortaliças e verduras. Quanto 

aos doces e produtos panificáveis (que geralmente são adquiridos pelos festeiros 

para consumo em casa), são muito frequentes a cuca alemã, podendo ser 

encontrada com banana, coco, ou somente com a farofa, pudim de leite, toucinho do 

céu, biscoitos amanteigados, rosca de polvilho, pão de milho, pão com batata doce, 

pão de cará e inhame assado sobre folha de caeté16 (Fotografia 10) ou de 

bananeira, pão trança, bolo de manteiga, rocambole, tortas variadas, biscoito santa 

fé, entre outros. 

Com relação a este último, o biscoito Santa Fé, encontramos duas 

preparações diferentes, que são reconhecidas pelo mesmo nome. Em uma das 

versões, a Santa Fé é um biscoito feito com polvilho, ovos e gordura – semelhante à 

rosca de polvilho – e, após a cocção, é passado por calda de açúcar. Na outra 

versão, o produto é elaborado com farinha de trigo, ovos, manteiga, açúcar, cachaça 

e leite, porém sua finalização também é feita com calda de açúcar sobre os 

biscoitos. Outra preparação que apresenta diferentes versões é a chamada bijajica, 

que, em Água Mornas, é conhecida como um biscoito de polvilho em formato de 

rosquinha, frito e passado em mistura de açúcar com canela, e que na versão 

açoriana é feita com farinha de tapioca e especiarias como cravo-da-índia e canela 

em pó. 

Com relação às festas, durante os períodos que as antecedem, a comunidade 

envolve-se em todo o processo de seu planejamento e execução. Com a realização 

dessas festas populares, os moradores encontraram uma forma – mesmo sem 

                                                           

16 O caeté é uma planta semelhante à bananeira, e é vastamente encontrado no município de Águas Mornas, 
sendo muito utilizado no preparo do nego deitado ou do pão de milho. 
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terem essa percepção – de valorizar seu patrimônio local e contribuir para a 

preservação da cultura e da história local.  

 

Fotografia 10 – Folha de caeté 

 

Fonte: Zanetti Von Dentz (2010) 

 

Além dessas festas, outras que também costumam reunir as famílias do 

município são a Páscoa e o Natal, momentos nos quais os familiares unem-se em 

torno do alimento, que durante esses dias festivos é ainda mais farto e variado. 

Nessas ocasiões, pais, filhos e netos que estão distantes se reencontram, e é 

momento de rebuscar na memória as lembranças dos sabores e odores que tantas 

emoções provocam nos entrevistados. 

 

4.3.1 Produções culinárias identificadas em Águas Mornas 

 

A realização desta pesquisa possibilitou-nos compreender as influências 

presentes nos hábitos alimentares do povo de Águas Mornas. Além dos hábitos e 

costumes alimentares já citados neste trabalho, o levantamento de receitas 
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tradicionais possibilitou o resgate de muitas histórias, memórias, identidades e 

emoções. Cada uma das receitas apresentadas nesta seção foi repassada por um 

dos informantes, que ao fazê-lo transmitia, junto com suas lembranças, o sentimento 

de felicidade ao relembrá-las. Dessa forma, as receitas aqui apresentadas também 

trazem um pouco da história de vida de cada um dos entrevistados. 

É importante destacar, contudo, que não temos a pretenção de afirmar que a 

listagem que será apresentada representa as receitas mais conhecidas e 

consumidas no município; mas que, certamente, identificam uma parcela bastante 

significativa de pessoas que reconhecem essas formulações como produtos típicos 

e muito presentes nas mesas das famílias dos residentes no município. Quanto aos 

produtos que serão aqui listados, identificam-se, além da germânica, influências 

açoriana e indígena, conforme comentamos no capítulo 4, que trata sobre a 

formação da gastronomia típica de Águas Mornas. 

 

4.3.1.1 Rosquinha de coco 

 

As rosquinhas de coco fazem parte da história da família de Janete, que 

aprendeu a preparar essa tradicional receita com sua mãe. A informante recorda 

com saudade os momentos em que, juntamente com os seis irmãos, preparava, 

além das rosquinhas de coco, outra grande variedade de biscoitos decorados que 

eram a atração do Natal e de outras datas festivas. Esses biscoitos eram preparados 

nas semanas que antecediam as festas natalinas e, depois de prontos, eram 

guardados em latas para o consumo durante esse período. De acordo com Janete, 

antigamente esses biscoitos tinham um sabor ainda melhor, pois esperava-se o ano 

todo para poder prepará-los e consumi-los. 

Pelo fato de Janete residir em Águas Mornas enquanto seus pais moram no 

Mato Grosso, uma das maneiras que ela encontra para minimizar a falta de seus 

familiares é preparar os alimentos que todos costumavam consumir juntos. A esse 

respeito, os irmãos que residem próximos a ela, e que se reúnem em ocasiões 

especiais para consumir os pratos que fazem parte da história da família, dizem que 

os alimentos preparados por Janete são os que mais se assemelham àqueles feitos 

pela mãe. 



72 

 

 

RECEITA DA ROSQUINHA DE COCO 
por Janete Beppler Hinkel 

 
Ingredientes para a massa: 

6 ovos inteiros  

4 colheres (sopa) de banha de porco 

2 xícaras (chá) de açúcar refinado 

2 colheres (chá) de salamoníaco 

Farinha de trigo até dar o ponto (a massa não deve grudar nas mãos) 

 

Modo de preparo da massa:  

Em um recipiente, misturar os ovos, o açúcar, a banha de porco e o salamoníaco. 

Acrescentar a farinha aos poucos até a massa não grudar nas mãos. Misturar bem 

até obter uma massa lisa e homogênea. Passar a massa pela máquina de fazer 

biscoitos e dar o formato de rosquinhas. Também é possível fazer as rosquinhas 

manualmente. Dispor as rosquinhas em assadeira levemente untada com banha de 

porco e assá-las em forno quente (180ºC) até ficarem douradas e crocantes. 

 

Fotografia 11 – Rosquinhas de coco 

 

Fonte: Correa Obelar (2009) 

 

Ingredientes da calda: 

2 xícaras (chá) de açúcar refinado 

½ xícara (chá) de água  

2 xícaras (chá) de coco seco ralado 
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Modo de preparo da calda: 

Em uma panela, misturar o açúcar com a água e levar ao fogo até a calda engrossar 

levemente. Depois de assadas, passar as rosquinhas na calda quente. Retirá-las da 

calda e passá-las no coco seco ralado. Guardar em recipiente fechado para que 

permaneçam crocantes e conservem-se por mais tempo. 

 

Fotografia 12 – Preparo da rosquinha de coco 

 
Fonte: Zanetti von Dentz (2008) 

 

4.3.1.2 Nego Deitado 

 

Dona Laura aprendeu com a mãe a preparar o nego deitado, que é um pão à 

base de farinha de milho – cereal amplamente utilizado pelos colonizadores por ser 

o mais disponível e acessível na época. Esse pão pesado e substancioso era 

servido à família no fim do dia, quando voltavam do trabalho na roça. Originalmente, 

é assado no fogão à lenha sobre uma folha de bananeira ou de caeté e consumido 

com nata e manteiga frescas. 

Dona Laurinha, como é conhecida a entrevistada na região,  vem de uma 

família de onze irmãos e, pelo fato de sua família ser grande, argumenta que as 

restrições alimentares foram bastante sentidas por sua família. Ela e os irmãos, 
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desde pequenos, trabalharam auxiliando os pais na roça e no engenho, e sua outra 

função era auxiliar a mãe no preparo das refeições. Laura conta que costumava 

retornar um pouco mais cedo da roça para realizar o preparo dos alimentos. Relata 

que, além do nego deitado, preparava-se, também, a rosca de polvilho e o pão de 

milho com cará e inhame. 

 
RECEITA DO NEGO DEITADO 
por Laura Kischner Steimbach 

 
Ingredientes 

3 e ½ xícaras de farinha de milho 

1 ovo inteiro 

1 xícara (chá) de água morna 

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio 

2 colheres (sopa) de farinha de trigo (antigamente não era utilizada) 

1 colher (chá) de sal 

 

Modo de preparo:  

Misturar o ovo com a farinha de milho. Colocar água morna até formar uma pasta e 

acrescentar a farinha de trigo, o bicarbonato e o sal. Misturar bem. Envolver a 

mistura em folha de caeté ou de bananeira e assar em fogão à lenha por 

aproximadamente 30 minutos ou até ficar bem tostado. 

 

Fotografia 13 – Nego Deitado 

 
Fonte: Correa Obelar (2009) 
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4.3.1.3 Pão de Banana 

 

O pão de banana é uma das receitas tradicionais preparadas por Dona Lídia. 

Apreciada por seus filhos e netos, essa receita também é conhecida no município e 

representa as influências alimentares sofridas pelos primeiros colonizadores, que 

passaram a incluir em suas preparações frutas, como banana, maçã, pêssego e 

morango, originando produtos típicos da gastronomia de Águas Mornas, na qual os 

costumes germânicos se mesclam com itens locais. 

 
RECEITA DO PÃO DE BANANA 

por Lídia Duarte Steimbach 
 

Ingredientes: 

6 bananas grandes do tipo caturra  

3 ovos inteiros 

2 colheres (sopa) cheias de margarina 

1 colher (sopa) cheia de bicarbonato de sódio 

1 colher (chá) de sal 

Farinha de trigo até dar ponto. 

 

Modo de preparo:  

Bater as bananas com os ovos no liquidificador. Usar um pouco dessa mistura para 

dissolver o bicarbonato de sódio. Juntar o restante da mistura e adicionar o sal. 

Acrescentar a farinha de trigo aos poucos até dar o ponto, que é semelhante à 

massa de bolo, não muito dura. Untar uma forma tipo para bolo inglês e polvilhar 

com farinha de trigo. Despejar a massa em duas formas e assar em forno pré-

aquecido. Nos primeiros 10 minutos, usar fogo alto (180ºC); depois baixar para 

160ºC e assar por mais 30 minutos. 
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Fotografia 14 – Pão de Banana 

 

Fonte: Correa Obelar (2009) 

 

4.3.1.4 Santa Fé 

 

A Santa Fé, de acordo com a receita de Dona Remilda, é um tipo de biscoito 

preparado com polvilho, que, na textura, se assemelha à tradicional rosca de 

polvilho. Essa receita está presente há pelos menos cinco gerações na família de 

Dona Remilda, tendo sido passada de mãe para filha.  

Uma curiosidade a respeito do aprendizado dessa tradicional receita é o fato 

de que, mesmo aprendendo a prepará-la com sua mãe, Dona Remilda também 

procurou aprender a receita que a sogra costumava preparar, na qual, segundo 

Remilda, escaldava-se menos o polvilho, o que fazia com que a rosca ficasse mais 

macia por dentro. 

 
RECEITA DA SANTA FÉ 

por Remilda Longen Lehmkuhl 
 

Ingredientes para a massa: 

1 xícara (chá) de polvilho azedo 

1 colher (sopa) de sal 

½ xícara (chá) de óleo 

½ xícara (chá) de água quente 
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1 ovo inteiro 

1 kg de polvilho azedo 

 

Modo de preparo da massa: 

Misturar uma xícara de polvilho azedo, o sal e o óleo. Despejar a água quente para 

escaldar até a mistura virar uma espécie de pirão. Após, acrescentar o ovo, 

misturando-o bem. A seguir, acrescentar aos poucos o polvilho azedo, até a massa 

desgrudar das mãos. Esticar a massa formando um pequeno rolinho (tipo 

rocambole). Cortar pequenos pedaços e modelar em forma de “X”, com a faca, 

dando o formato característico da santa fé. Levar para assar em forno alto (200ºC) 

por aproximadamente 5 minutos ou até que os biscoitos inflem e fiquem levemente 

corados. Enquanto isso, preparar a calda. 

 

Fotografia 15 – Santa Fé 

 
Fonte: Correa Obelar (2009) 

 

Ingredientes para a calda:  

2 xícaras (chá) de açúcar refinado 

½ xícara (chá) de água 

 

Modo de preparo da calda: 

Misture os ingredientes e leve ao fogo até a mistura ferver, engrossar e adquirir o 

ponto de fio. Depois, derrame a calda sobre os biscoitos já assados e misture bem 
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para que o açúcar seque e fique bem aderido aos biscoitos. Guarde os biscoitos em 

recipiente bem fechado para que não umedeçam.  

 
Fotografia 16 – Preparo da rosquinha Santa Fé 

 
Fonte: Zanetti von Dentz (2008) 

 

4.3.1.5 Bolacha d’água  

 

Dona Odete trabalha cozinhando em eventos que são realizados na região, e 

sua história com o preparo de alimentos é bastante antiga. Há mais de 13 anos 

Odete prepara biscoitos e, pelo fato de receber muitas encomendas e pedidos, 

estruturou uma pequena produção caseira de pães, bolos e biscoitos.  

Atualmente Odete, juntamente com mais doze mulheres, possui uma pequena 

cooperativa, onde fabrica seus produtos em maiores quantidades, utilizando 

maquinários e fornos que possibilitam ampliar a oferta e variedade dos produtos, 

sem, contudo, perderem aspectos tão esperados e valorizados pelos clientes, como 

a qualidade e o sabor colonial. Para tanto, Odete relata que utiliza matérias-primas 

extremamente frescas, sendo que grande parte delas provêm de sua propriedade. 

 De acordo com a entrevistada, grande parte das receitas que desenvolve 

ainda hoje foram repassadas por sua sogra. Entretanto, a receita da bolacha d’água, 

e de tantas outras que podem ser encontradas no antigo caderno de receitas 

(Fotografia 17), foi ensinada por sua mãe. Por isso, Odete guarda com muito carinho 

um velho caderno, que é uma das poucas lembranças de sua mãe.  
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Fotografia 17 – Antigo caderno de receitas 

 
Fonte: Zanetti von Dentz (2008) 

 
RECEITA DA BOLACHA D’ÁGUA 

por Odete Jasper Sebolt 
 

Ingredientes: 

1 kg de açúcar refinado 

4 xícaras (chá) de água 

400g de banha de porco 

50g de salamoníaco 

1 pitada de sal 

Farinha de trigo até dar o ponto (não grudar nas mãos) 

 

Modo de preparo: 

Misturar todos os ingredientes até obter uma massa lisa e homogênea. Depois, 

passar a massa pela máquina de fazer biscoitos, ou abri-la com rolo e cortá-la com 

cortadores de biscoitos. Dispor os biscoitos em uma assadeira levemente untada 
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com manteiga e assar em forno quente (200ºC) por aproximadamente 20 minutos. 

Guardar os biscoitos em frasco bem fechado para que não percam a crocância. 

 

Fotografia 18 – Bolacha d’ água 

 
Fonte: Correa Obelar (2009) 

 

4.3.1.6 Toucinho do céu (Klétch)  

 

Dona Maria, que desde criança gosta de cozinhar, já vendeu biscoitos e hoje 

atende a grupos que solicitam almoços e serviço de café colonial, no Parque 

Aquático de sua propriedade, que administra juntamente com o marido e filhos.  

Além de todos os cuidados com as instalações e a infraestrutura do local, a família 

cultiva e comercializa morangos nas terras próximas ao parque.  

A entrevistada revela que sua preferência é preparar os pratos salgados, 

como gëmuse, empadão e carne de panela; mas que, apesar disso, na lista dos 

itens do café colonial, são os doces que ocupam lugar de destaque: delícia de 

chocolate (um tipo de bolo de chocolate), bolo de cenoura, bolo de milho, torta de 

requeijão, bolo de banana, cavaquinho (ou orelha de gato), toucinho do céu, rosca, 

pão de milho, pão trança, torta salgada, geléias, linguiça, queijo, café, leite, sucos 

dentre outros itens.  

Maria relata que aprendeu a receita do toucinho do céu com sua mãe, e que 

este doce era preparado em datas especiais como o Natal e a Páscoa. Apesar de 

que na receita original sua mãe e sua avó não costumam utilizar o coco ralado, este 

ingrediente faz  parte da receita preparada por Dona Maria, pelo fato de que todos 
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os integrantes da família preferem degustá-la com ele. O nome da preparação é 

“docinho do céu”, mas, de acordo com Dona Maria, ficou desde o passado 

popularmente conhecido como “toucinho do céu”, em função do sotaque da língua 

alemã. Esse doce apresenta influências açorianas e é também conhecido, 

tipicamente, entre os descendentes de alemães como klétch, o que segundo a 

entrevistada quer dizer “socado”, “abatumado”, como um tipo de pudim, que fica 

bem úmido e molhado no centro. 

Maria conta que, por vezes, sua mãe também costumava preparar esse prato 

utilizando o amendoim no lugar do coco ralado, e que para utilizá-lo, como no 

passado não havia liquidificador, precisavam triturá-lo com a ajuda de uma garrafa 

de vidro.  

 
RECEITA DO TOUCINHO DO CÉU 

por Maria Kirchner Prim 
 

Ingredientes: 

2 xícaras (chá) de açúcar refinado 

3 ovos inteiros 

1 colher (sopa) de nata 

1 litro de leite integral 

1 xícara de farinha de trigo 

50g de coco seco ralado 

 

Modo de preparo: 

Bater no liquidificador o açúcar, os ovos, a nata, o leite integral e a farinha. Ao final 

acrescentar o coco seco ralado e misturar delicadamente, usando a função pulsar do 

liquidificador. Untar uma forma com banha de porco e polvilhar farinha de trigo. 

Despejar a massa e levar para assar em forno médio (160ºC) por 50 minutos.  
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Fotografia 19 – Toucinho do céu 

 
Fonte: Correa Obelar (2009) 

 

4.3.1.7 Vafla (Waffle) 

 

Já faz muito tempo que Zulmar começou a se interessar pela cozinha, tanto 

que atualmente ele é um cozinheiro reconhecido no município e na região, onde 

prepara refeições para um grande número de pessoas em festas, como casamentos, 

aniversários e festas típicas ou encontros de igreja. 

Zulmar aprendeu a fazer o vafla com sua avó materna e recorda com 

saudades dos dias de chuva em que preparavam o doce para o lanche da tarde. Até 

hoje ele preserva a mesma receita repassada por sua avó e também o equipamento 

utilizado por ela para fazer o produto, uma espécie de frigideira com o formato de um 

trevo de quatro folhas que é colocado diretamente sobre o fogão à lenha – como 

pode ser visto na Fotografia 20. 

A esposa, os filhos e o pai de Zulmar apreciam muito o vafla e, por isso, o 

doce é preparado e consumido com bastante frequência na casa deles. Seu sabor é 

inigualável, pois Zulmar utiliza leite, nata e ovos de sua propriedade, o que confere 

ao produto um sabor caseiro e natural como nenhum outro. 

De acordo com Zulmar, o vafla, conforme já mencionado, era preparado em 

dias de chuva, durante o café ou lanche da tarde, sendo que atualmente é 

preparado – pelas merendeiras – até nas escolas do município para o lanche das 

crianças. 
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Fotografia 20 – Equipamento utilizado para o preparo do Vafla 

 
Fonte: Zanetti von Dentz (2008) 
 

 

RECEITA DO VAFLA (WAFFLA) 
por José Zulmar Schmitt 

 
Ingredientes: 

3 ovos inteiros 

2 xícaras (chá) de açúcar refinado 

1 xícara (chá) de nata 

4 xícaras (chá) de farinha de trigo 

½ colher (sopa) de fermento químico em pó 

2 e ½ xícaras (chá) de leite  

1 colher (chá) de salamoníaco 

 

Modo de preparo: 

Colocar todos os ingredientes em um recipiente e bater até obter um creme liso e 

homogêneo, sem que restem grumos de farinha. Se preferir, pode-se bater a mistura 

no liquidificador. Reservar a massa. Untar o equipamento próprio para o preparo do 
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vafla com banha de porco, e dispor uma pequena quantidade de massa, de acordo 

com o tamanho do equipamento. Assar dos dois lados. Repetir o procedimento até 

acabar de empregar toda a massa. O vafla geralmente é consumido acompanhado 

por geléias de frutas e nata fresca. 

 

Fotografia 21 – Vafla 

 
Fonte: Correa Obelar (2009) 

 

4.3.1.8 Rosca de polvilho 

 

A receita de rosca de polvilho de Dona Terezinha Loch Hinckel – a Dona Tetê 

– já está na família há três gerações. Ela aprendeu a preparar a rosca com sua irmã 

mais velha, que havia aprendido com a mãe a preparar a receita tradicional da avó. 

No início, a rosca de polvilho era preparada com farinha de milho, e não com 

farinha de trigo como apresenta-se na receita apresentada aqui. Esse produto fazia 

e continua fazendo parte da cultura alimentar de muitas famílias de Águas Mornas e 

de municípios próximos à região, sendo que, em muitos momentos, a rosca foi o 

principal substituto do pão quando este faltava. 

A rosca de polvilho é um produto muito popular e de acordo com Dona Tetê 

não pode faltar nas festas realizadas no município. Muitas pessoas que a preparam 

costumam congelar algumas unidades, pois, dessa maneira, o produto conserva-se 

fresco e saboroso. Assim, quando alguma visita chega de surpresa, diz ela, sempre 

encontra uma rosca para degustar, aparentando ter acabado de sair do forno à 

lenha. Costuma-se consumir a rosca com doce de fruta (muss ou schmir), melado, 

mel e nata; geralmente acompanhada por um saboroso e quente café com leite. 
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RECEITA DA ROSCA DE POLVILHO 

por Terezinha Loch Hinckel 
 

Ingredientes: 

½ xícara (chá) de farinha de trigo 

1,7Kg de polvilho azedo 

1 colher (sopa) de sal 

2 colheres (sopa) de banha de porco 

1 litro de água fervente 

2 ovos inteiros 

 

Modo de preparo:  

Misturar a farinha de trigo, o sal, a banha de porco e 200g do polvilho azedo. 

Acrescentar a água fervente à mistura até formar um pirão. Em outro recipiente, 

bater os ovos. Quando o pirão estiver frio, juntar os ovos batidos e o restante do 

polvilho (1,5kg). Amassar bem, enrolar e colocar a rosca sobre folha de caeté ou de 

bananeira. Assar no forno à lenha por aproximadamente uma hora, ou até que a 

rosca esteja firme por fora e macia por dentro. Essa receita repassada por Dona 

Tetê rende três roscas grandes. 

 

Fotografia 22 – Rosca de Polvilho 

 
Fonte: Fogaça Marcos (2008) 
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4.3.1.9 Cuca Alemã ou Cuca de Farofa (Streuselküchen)  

 

Dona Nilza aprendeu a preparar a cuca de farofa com sua mãe, e identifica-se 

que o repasse entre gerações aconteceu, pois sua avó já costumava preparar essa 

receita e, mais recentemente, sua filha também aprendeu. A cuca alemã, como 

também é conhecida, era degustada no café da manhã ou lanche da tarde, e a 

receita conserva os ingredientes e métodos de preparo originais. 

Para Dona Nilza, a cuca alemã é a receita mais tradicional de sua família. A 

entrevistada relata que desde pequena se lembra de sua mãe e de sua avó 

preparando a cuca, que era feita no forno à lenha. Segundo a entrevistada, no início, 

o produto era consumido mais aos finais de semana ou em dia de festa, como a 

Festa do Espírito Santo, fato que levava os antigos a chamá-la, também, de “Cuca 

do Espírito Santo”.  

 

RECEITA DA CUCA ALEMÃ 
por Nilza Sebold Vambömmel 

 
Ingredientes para a massa: 

½ xícara (chá) de farinha de trigo 

½ xícara (chá) de água quente 

1 colher (sopa) de fermento biológico seco  

½ xícara (chá) de água morna 

1 xícara (chá) de açúcar refinado  

2 colheres (sopa) bem cheias de manteiga 

1 colher (chá) rasa de sal 

1 copo americano de leite morno 

2 ovos inteiros 

4 xícaras (chá) de farinha de trigo 

 

Modo de preparo da massa: 

Misturar a farinha de trigo com a água quente e fazer um pirão. À parte, misturar o 

fermento biológico seco com a água morna e um pouco do açúcar e deixar repousar. 

Misturar bem todos os ingredientes e acrescentar 3 xícaras (chá) de farinha de trigo. 

Após completa mistura, acrescentar mais 1 xícara (chá) de farinha de trigo. Juntar o 
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fermento dissolvido na água morna com açúcar e deixar a massa descansar até 

dobrar de volume. Pré-aquecer o forno por 5 minutos. 

 

Fotografia 23 – Cuca alemã 

 
Fonte: Correa Obelar (2009) 

 

Ingredientes para a farofa:  

1 colher (sopa) cheia de manteiga 

1 xícara (chá) de açúcar refinado 

3 xícaras (chá) de farinha de trigo 

1 colher (chá) de açúcar baunilha 

1 ovo inteiro (para pincelar a massa e aderir a farofa) 

 

Modo de preparo da farofa: 

Misturar a manteiga com o açúcar e o açúcar baunilha, acrescentar o trigo e misturar 

bem com a ponta dos dedos até obter uma farofa granulosa. 

 

Acabamentos: 

Dispor a massa da cuca em uma forma untada com manteiga. Bater o ovo e 

espalhar sobre a massa da cuca para grudar a farofa – como ilustra a Fotografia 18. 

Cobrir a massa com a farofa e assar em forno alto (200ºC) por 15 a 20 minutos. 
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Fotografia 24 – Preparo da Cuca alemã 

 

Fonte: Zanetti von Dentz (2008) 

 

4.3.1.10 Recheio Alemão 

 

Para Dona Odete, o recheio alemão é um prato semelhante a um bolo de 

carne, e a receita leva esse nome pelo fato de que antigamente esse preparado era 

utilizado para rechear frangos, que eram então assados. Atualmente, porém, a 

receita é, geralmente, preparada de duas outras maneiras diferentes, sendo que, em 

uma delas, a mistura é colocada em uma forma e assada; e, na outra, é colocada 

em um saco de pano e cozida em água ou caldo fervente. 

De acordo com Dona Odete, cada cozinheiro tem o seu método de preparo e 

até mesmo os ingredientes podem ser diferentes. Na receita repassada por Dona 

Odete fazem parte moela e carne de gado moídas, acrescidas de salsinha e 

cebolinha, além de outros temperos e ingredientes. 

 
RECEITA DO RECHEIO ALEMÃO 

por Odete Jasper Sebold 
 

Ingredientes: 

730g de moela de frango moída 

750g de carne de gado moída 

1 maço de cebolinha 

1 maço de salsinha  

2 cebolas inteiras 

6 ovos inteiros 
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150g de farinha de trigo 

200g de farinha de rosca 

15g de sal 

 

Modo de preparo:  

Picar a cebola, a cebolinha e a salsinha. Separar a farinha de trigo, a farinha de 

rosca e o sal e depois reservar. Em um recipiente, abrir os ovos, bater ligeiramente e 

também reservar. Misturar a moela e a carne de gado moídas, acrescentar a cebola 

picada, a cebolinha e a salsinha. Juntar as farinhas e o sal. Sovar bem a mistura e 

verificar o sal. Temperar com pimenta a gosto. Colocar a mistura em forma untada 

com óleo e assar em forno pré-aquecido (180º) por aproximadamente 30 minutos ou 

até ficar bem corado. 

 

Fotografia 25 – Recheio Alemão  

 
Fonte: Correa Obelar (2009) 

 

4.3.1.11 Gemüse (Quimis ou Guemüse)   

 

A receita de Gemüse elaborada por Zulmar leva ingredientes cultivados na 

sua propriedade – repolho, couve e batata –, e também produtos preparados por ele 

– linguiça e carnes defumadas. Sua mãe, que lhe repassou a receita, costumava 
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prepará-la com a couve no lugar do repolho. O prato fazia parte da alimentação do 

cotidiano da família, acompanhado de arroz, feijão, carne e salada. 

Nos dias atuais, o Gemüse ou Quimis – como também é chamado pelos 

moradores – é um prato indispensável nas festas que acontecem no município, bem 

como nas mesas dos descendentes de imigrantes alemães.  

 

RECEITA DO GEMÜSE 
por José Zulmar Schmitt 

 
Ingredientes: 

1 cabeça de repolho (ou couve) 

2kg de batata inglesa 

1kg de linguiça defumada 

1kg de lombo de porco defumado 

Salsinha e cebolinha a gosto 

Sal e pimenta-do-reino preta a gosto 

 

Fotografia 26 – Gemüse   

 

Fonte: Correa Obelar (2009) 

 

Modo de preparo: 

Cozinhar o repolho e a batata em água, em panelas separadas, por 

aproximadamente 20 minutos. Refogar a linguiça e a carne defumada em um pouco 

de banha de porco e reservar. Escorrer a batata e o repolho e colocar em um 

recipiente. Esmagar a batata e o repolho. Acrescentar as carnes e misturar 
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novamente. Juntar a salsinha e a cebolinha. Temperar com sal e pimenta-do-reino 

preta, misturando novamente. 

 

4.3.1.12 Galinha no Molho 

 

Na maioria das vezes servida com aipim, arroz e batata, a galinha no molho 

sempre foi um prato apreciado na família de Dona Remilda, sendo preparado 

geralmente aos domingos. Da receita original, aprendida com a mãe, nada foi 

modificado.  

De acordo com Remilda, a galinha no molho também pode ser utilizada para 

o preparo do risoto de galinha. Para tanto, assim que a galinha estiver pronta 

acrescenta-se o arroz até cozinhar. O risoto é outro prato muito típico no município 

e, antigamente, era preparado com os pedaços inteiros da galinha, sendo que nos 

dias atuais, segundo Remilda, a receita é preparada com a galinha desfiada. 

 
RECEITA DA GALINHA NO MOLHO 

por Remilda Longen Lehmkuhl 
 

Ingredientes: 

1 galinha caipira de 2kg em pedaços 

2 colheres (sopa) de banha de porco 

2 unidades de cebola de cabeça 

Salsinha e cebolinha a gosto 

Sal a gosto 

 

Modo de preparo: 

Tirar a pele da galinha. Colocar a banha de porco em uma panela, aquecer, e 

refogar a galinha, com a panela destampada. Depois de bem refogada, juntar a 

cebola, a salsinha e a cebolinha. Deixar a galinha cozinhar por pelo menos 40 

minutos para que fique bem macia e saborosa. Sempre que necessário, acrescentar 

um pouco de água à mistura para não queimar no fundo da panela. Temperar com 

sal. 
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Fotografia 27 – Galinha no molho   

 
Fonte: Zanetti von Dentz (2009) 
 

4.5 A GASTRONOMIA TÍPICA DE ÁGUAS MORNAS COMO ATRATIVO 
TURÍSTICO  
 

Consultados acerca de sua opinião sobre o turismo, constatamos que a 

maioria dos entrevistados o veem de forma positiva, mesmo não conhecendo todas 

as possibilidades e potencialidades atrativas do local. De acordo com eles, o turismo 

pode oferecer um maior dinamismo para a vida no município (12). 

 

(12) “É bom porque isso gera trabalho, emprego pro pessoal daqui (...); ajuda o lugar a 
crescer; (...) aqui tem muita beleza natural, tem cachoeira, tem as águas termais (...).” 

 

Quanto ao potencial turístico da gastronomia local, percebemos que esta 

ainda não é reconhecida e, portanto, não está consolidada, de modo que uma 

parcela dos moradores participantes da pesquisa afirmou não acreditar que a 

gastronomia possa representar um atrativo turístico (13). 

 
(13) “O pessoal não se interessa muito (...); o povo aqui não se envolve (...); não sei, aqui é 
tudo muito simples.” 

 

Ademais, pelo fato de a maioria dos informantes já estar com uma idade mais 

avançada, estes não manifestaram interesse em desenvolver trabalhos ou ofertar 

produtos gastronômicos aos turistas ou à comunidade – como ilustra (14). 

 
(14) “(...) isto é coisa pra juventude pensar.” 
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Somado a esse fator, os entrevistados reconhecem que a estrutura precisa 

ser melhorada para que se possa receber turistas e oferecer um serviço de 

qualidade, pois – segundo eles – existe apenas um local que oferece condições à 

realização do turismo no local (15). 

 

(15) “Tem pouca estrutura aqui (...); olha lugar mesmo pra receber os turistas não tem né?; 
as pessoas vêm e só ficam no hotel, acho que nem conhecem direito a cidade (...); o único 
turismo é dentro do hotel (...); o pessoal que vem mesmo é lá pro hotel.” 

 
 

Nesse sentido, acreditam que novos atrativos deveriam ser pensados, 

inclusive no que tange à gastronomia ou aos serviços de restauração (16), que – 

conforme já detalhado no item 2.2, referente ao universo de pesquisa – são poucos 

e não apresentam condições adequadas.  

 
(16) “(...) seria bom se tivesse um lugar pra servir um bom café colonial, com os produtos 
daqui, porque o povo gosta muito das comidas daqui (...); eu gostaria de ter um lugar assim 
bem ajeitadinho, pra vender meus bolos, cucas, biscoitos e os pães também (...); se fizesse 
um bom café colonial vinha muita gente; todos dizem que o sabor dos produtos daqui é 
diferente.” 

 

Nessa perspectiva, segundo Swarbrooke (2000), o turismo pode ter um papel 

muito positivo na diversificação e no desenvolvimento da economia das áreas rurais 

em que as atividades tradicionais como a agricultura estão em declínio, os salários 

são baixos e a população está diminuindo a passos largos. Para fomentar o turismo 

na região de Águas Mornas, além da exploração das belezas naturais com o turismo 

de águas termais e a realização de trilhas ecológicas, acreditamos que a 

gastronomia também possa representar uma forma de atrair turistas para o local. 

Nesse sentido, ações são pensadas com o objetivo de atrair turistas e divulgar o 

município e a região, como a apresentada na próximo item. 

 

4.5.1 Sugestão de roteiro turístico-gastronômico 

 

Após a realização da coleta e análise dos dados desta pesquisa, alguns 

pontos fracos foram identificados, o que poderia inviabilizar a proposição e/ou 

sugestão de um roteiro turístico-gastronômico. No entanto, cabe esclarecer que 



94 

 

 

esses fatores limitantes referem-se à falta de estrutura física e não ao potencial 

turístico da gastronomia típica local. 

Um desses fatores limitantes está relacionado à falta de um local próprio para 

que as pessoas produzam e ofertem seus produtos com segurança e qualidade, de 

modo a atender, também, às solicitações da legislação sanitária vigente. Como 

comentado, as pessoas que trabalham com a produção de alimentos na região 

atuam principalmente na realização de festas de igreja ou casamentos, sendo que 

costumam produzir as refeições no próprio local da realização do evento, tais como 

clubes ou cozinhas de igrejas.  

Sabe-se que para ofertar um turismo de qualidade é necessário dispensar 

especial atenção às questões de segurança, conforto, higiene e qualidade dos 

serviços, produtos e instalações que serão ofertados aos visitantes e turistas. Essa 

dimensão de qualidade está relacionada também às paisagens e ao meio ambiente. 

As instalações não precisam e nem devem ser luxuosas, mas é necessário esgotar 

as possibilidades da simplicidade ainda mantendo o nível de qualidade. Esse fato 

pode ser observado no município de Santa Rosa de Lima, integrante do programa 

Acolhida na Colônia17, que, com a simplicidade do meio rural, oferece produtos e 

serviços com alta qualidade. A esse respeito, Ruschmann (2000) destaca que os 

visitantes de áreas rurais buscam os aspectos simples e autênticos, característicos 

do cotidiano agrícola, sem, porém, abdicar de um conforto razoável se comparado 

àquele de seu cotidiano. 

Nesse sentido, é possível converter a gastronomia de Águas Mornas em um 

atrativo turistico, de maneira análoga aos locais que já são reconhecidos por sua 

gastronomia e que têm nesta um de seus principais atrativos turísticos, como é o 

caso da culinária mineira, do bolo de rolo de Pernambuco, do acarajé baiano, dos 

chocolates de Gramado, da sacher torte Austríaca, dos alfajores argentinos, dos 

croissants franceses e de tantos outros exemplos de produtos da gastronomia, 

consolidados como ponto forte da atratividade turística.  

Pelo fato de em Águas Mornas existir opções gastronômicas expressivas, 

acreditamos que uma rota ou itinerário turístico-gastronômico para o município 

                                                           

17 A Acolhida na Colônia foi criada no Brasil no ano de 1998. Constitui uma associação de agricultores integrada 
à Rede Accueil Paysan (atuante na França desde 1987) que tem como proposta valorizar o modo de vida no 
campo através do agroturismo ecológico. Disponível em: < www.acolhida.com.br>,  acessado em: 07/04/2011. 
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possa colaborar na promoção do lugar. Para isso, é necessário, primeiramente, 

superar a falta de reconhecimento dessas opções gastronômicas por parte dos 

próprios moradores, para, então, poder apresentá-las aos turistas e visitantes. 

Com esse objetivo, elaboramos uma proposta de roteiro turístico para o 

município de Águas Mornas – Figura 2. O itinerário elaborado apresenta como foco 

principal a gastronomia típica do local, mas também propiciará àqueles que o 

realizarem uma experiência única e a oportunidade de conhecer belezas naturais, 

como as águas termais e trilhas ecológicas existentes no município, bem como o 

reconhecimento e vivência de costumes e hábitos que foram trazidos pelos primeiros 

descendentes de imigrantes alemães, mantidos até hoje pela comunidade.  

Como é possível observar na sugestão de roteiro turístico-gastronômico, a 

gastronomia é destacada como atrativo principal. A visita seria realizada aos finais 

de semana e feriados, com início às sete horas da manhã e término às dezoito 

horas. A proposta de roteiro inclui visitação à propriedade rural, momento em que os 

turistas e visitantes fariam a degustação de produtos da gastronomia típica do local. 

Além de consumir os produtos na propriedade rural, os turistas também poderiam 

adquiri-los durante a visita realizada à Casa de Cultura e Turismo. As belezas e 

atrativos naturais também seriam exploradas com a realização de trilhas ecológicas, 

raffting, banhos termais, dentre outras atividades, contemplando, dessa maneira, os 

atrativos que o município pode oferecer. 

O roteiro turístico foi construído de forma a integrar campo e cidade; cultura e 

história; comida e trabalho; e ainda gerar renda. Segundo Hudman (1986), 25% dos 

gastos turísticos se referem à comida. Esse reconhecimento deve levar os 

organismos públicos responsáveis pelo planejamento, gestão e promoção dos 

destinos a desenvolver um conjunto de iniciativas de valorização do patrimônio 

gastronômico. Nesse aspecto, Águas Mornas possui, além das belezas e 

potencialidades naturais já reconhecidas, características propícias para o 

desenvolvimento de um atrativo turístico gastronômico. Para isso, basta que se 

desenvolvam propostas em conjunto com a comunidade, para que esta, em forma 

de cooperativa, possa explorar melhor suas potencialidades e patrimônios imateriais. 
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Figura 2 –  Proposta de roteiro turístico para o município de Águas Mornas 

 

 

Fonte: Zanetti von Dentz, 2011. 
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Com o intuito de realizar a divulgação dessa ação e promover o roteiro 

turístico-gastronômico em Águas Mornas, trabalharemos em parceria com a Casa de 

Cultura e Turismo do município para, primeiramente, tornar o atrativo reconhecido 

pela própria comunidade e, posteriormente, objetiva-se realizar parcerias com 

demais órgãos atuantes na área de turismo, para divulgar o referido atrativo em 

todos os municípios da Grande Florianópolis. 

Para vislumbrar o potencial desse roteiro turístico-gastronômico e para 

conhecer os benefícios que este pode proporcionar à comunidade, acreditamos que 

seja necessária a realização de um plano de negócios que permita identificar a 

lucratividade que esse grupo de moradores pode obter com a oferta desse produto 

turístico, que é a gastronomia local. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O município de Águas Mornas é um local com população predominantemente 

alemã, habitado por pessoas hospitaleiras e acolhedoras, que com suas histórias 

nos permitiram ampliar nosso conhecimento da região como um todo. Com essas 

informações, repassadas por quem as vivenciou, foi possível reconhecer na 

historiografia da imigração alemã, em Santa Catarina, os patrimônios culturais e 

gastronômicos que representam a identidade do local. 

Essas pessoas nos permitiram, também, reconhecer a gastronomia e os 

hábitos alimentares considerados típicos, ou próprios daqueles que colonizaram o 

município; e, principalmente, possibilitaram a realização do resgate e a 

documentação das formulações culinárias que tradicionalmente fazem parte das 

famílias de Águas Mornas e são reconhecidas socialmente pela herança 

gastronômica que vem sendo repassada de uma geração à outra. 

O registro das receitas, por seu turno, possibilitou identificar as influências 

sofridas por outras culturas, bem como os hábitos e costumes que representam e 

identificam esses povos. 

Com a finalização desta pesquisa e a obtenção de dados suficientes para o 

conhecimento do município, de seus habitantes e da cultura gastronômica local, 

elaborou-se uma proposta de ações ou sugestões para a divulgação de uma rota ou 

itinerário gastronômico, visando transformar a gastronomia local em um atrativo 

turístico. 

A esse respeito, como vimos, a gastronomia permite o reconhecimento da 

identidade e da memória de um povo, e através dela podemos conhecer muito sobre 

a história do local e de seus moradores, pois a cultura alimentar reflete as escolhas 

ou necessidades sentidas por um determinado grupo social. Aspectos relacionados 

ao clima, ao solo, à geografia do local são determinantes, bem como aqueles 

relacionados às preferências e aversões de cada grupo. 

Nessa direção, os discursos dos entrevistados nos oportunizaram o 

conhecimento de questões importantes da história dos imigrantes e de seus 

descendentes. Vimos que os primeiros momentos não foram fáceis e as dificuldades 

sofridas acabaram se refletindo nos próprios hábitos alimentares desses 

colonizadores. Houve a necessidade de mudar, de realizar adaptações, de 
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acostumar-se a produtos desconhecidos, mas acessíveis naquele momento, o que 

fez surgir uma gastronomia diferenciada, não mais aquela encontrada na terra natal, 

mas uma nova gastronomia, transformada por influências locais, mas nem por isso 

menos atrativa. Criaram-se pães com diferentes tipos de tubérculos e bolos e cucas 

com frutas exóticas. Essas alterações deram origem a uma gastronomia típica do 

local, uma gastronomia rica e que atrai pela simplicidade e pelo sabor natural dos 

produtos coloniais. Gastronomia que tem atraído cada vez mais turistas exigentes e 

avessos ao consumo de uma gastronomia globalizada, sem raízes e identidade. E é 

essa gastronomia tradicional, encontrada no município de Águas Mornas, que se 

objetiva manter através do uso turístico desse patrimônio. 

Nesse sentido, constatamos o importante papel da alimentação na 

manutenção ou preservação da memória e das lembranças do grupo entrevistado, 

pois foi através dos discursos referentes aos hábitos alimentares que os 

participantes conseguiram relembrar aspectos importantes de suas histórias de vida 

e de seus antepassados. Dessa forma, a reprodução dos pratos típicos da 

gastronomia representa uma maneira de não permitir que essas histórias se percam 

com o passar do tempo. 

No entanto, um fato observado que pode comprometer a continuidade e a 

preservação dessa história é o de que muitos já não procuram conhecer a 

gastronomia dos seus antepassados. Aqueles mais antigos ainda costumam 

preparar os pratos tradicionais dos primeiros imigrantes, mas seus descendentes já 

não o fazem com tanta frequência. Por esse motivo, a realização deste trabalho se 

mostra de grande relevância, uma vez que, com a divulgação da gastronomia local e 

de sua posterior transformação em produto ou atrativo turístico, será possível 

preservá-la. 

Este trabalho apresenta, também, relevância pessoal, pois, como professora 

de panificação e confeitaria – na área da gastronomia – , a realização desta 

pesquisa me permitiu ampliar conhecimentos gastronômicos. Esses novos 

conhecimentos puderam ser inseridos em meu cotidiano profissional, através da 

conscientização de alunos e demais professores atuantes na área sobre a 

importância da preservação de uma gastronomia tradicional, que, se não for 

devidamente registrada, documentada e repassada, não será mantida nem 
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preservada, perdendo-se, dessa forma, uma grande riqueza proveniente do 

conhecimento empírico que se encontra concentrado nas mãos de poucas pessoas. 

Acredita-se que para o Mestrado Acadêmico em Turismo e Hotelaria da 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI – este trabalho também seja importante, 

pelo fato de representar um marco para os profissionais graduados na área de 

gastronomia, uma vez que pode oportunizar a estes a continuidade de seus estudos 

acadêmicos. Conforme descrito em diversos momentos deste trabalho, a 

gastronomia é uma área em constante evolução e crescimento. No entanto, a 

inexistência de programas de pós-graduação que permitissem a inserção desse foco 

temático como área de interesse impossibilitava a continuidade dos estudos desses 

profissionais. Felizmente, o programa de mestrado da UNIVALI possibilita a 

realização de trabalhos nessa área, permitindo que a gastronomia evolua e seja 

mais creditada como ciência, através da realização de pesquisas com respaldo na 

antropologia, na história, no turismo e em demais áreas correlacionadas. 

Para a realização deste trabalho poucas foram as limitações encontradas. 

Uma delas refere-se à coleta de dados das formulações culinárias, uma vez que o 

fato de os informantes não estarem habituados a padronizar medidas dificultou o 

registro exato das receitas. Contudo, essa dificuldade não impediu que as receitas 

fossem catalogadas e documentadas.  

Por outra parte, certamente o fato de os entrevistados serem extremamente 

receptivos e comunicativos facilitou a realização do trabalho, motivo pelo qual surgiu 

o desejo de sua continuidade. Nesse sentido, acreditamos que a realização de 

estudos que possam prever o planejamento do turismo no município e a divulgação 

da gastronomia como produto turístico local são fundamentais para a obtenção de 

resultados efetivos nessa área. Dessa forma, utiliza-se o turismo como ferramenta 

para realizar a divulgação de uma cultura tradicional e com isso preservá-la. 

Assim sendo, estudos semelhantes ao nosso podem ser desenvolvidos, 

promovendo, assim, o reconhecimento, a documentação e a conservação da 

gastronomia típica de municípios como Águas Mornas, que apresentam 

características singulares no que tange à sua formação sócio-espacial, seus hábitos, 

costumes e seus patrimônios culturais. 

Como comentamos, as alterações ocorridas com a globalização da 

gastronomia nem sempre são positivas, podendo muitas vezes descaracterizar a 
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real gastronomia do local, preocupação que também existe quando a gastronomia é 

transformada e ofertada como um produto turístico. Por essa razão, consideramos 

necessária a utilização consciente desse bem imaterial, e sugerimos que esse 

aspecto seja levado em consideração quando forem realizados novos estudos 

referentes ao tema. 
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APÊNDICE A – IDENTIFICAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
CECIESA – BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TURISMO E 
HOTELARIA – MESTRADO ACADÊMICO 

 
IDENTIFICAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

 
 
Janete Beppler Hinkel – Águas Mornas – agricultora. Entrevista concedida em 22 
de junho de 2010. 
 
José Zulmar Schmidt – Santa Isabel – cozinheiro. Entrevista concedida em 22 de 
junho de 2010. 
 
Laura Kirchner Steimbach – Águas Mornas – dona de casa. Entrevista concedida 
em 16 de junho de 2010. 
 
Lídia Duarte Steimbach – Águas Mornas – dona de casa. Entrevista concedida em 
25 de junho de 2010. 
 
Maria Kirchner Prim – Santa Isabel – agricultora. Entrevista concedida em 24 de 
junho de 2010. 
 
Nilza Sebold Vambömmel – Rio do Cedro – agricultora. Entrevista concedida em 
22 de junho de 2010. 
 
Odete Jasper Sebold – Rio Miguel / Teresópolis – cozinheira. Entrevista concedida 
em 22 de junho de 2010. 

Patrícia Lehnkuhl – Águas Mornas – diretora de turismo do município. Entrevista 
cedida em 22 de junho de 2010. 

Remilda Lehnkuhl – Águas Mornas / Fazenda da Ressureição – dona de casa. 
Entrevista concedida em 16 de junho de 2010. 

Terezinha Loch Hinckel – Águas Mornas – agricultora. Entrevista concedida em 24 
de junho de 2010. 
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APÊNDICE B – RELATO DESCRITIVO DA ETAPA 1 DA PESQUISA 
 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
CECIESA – BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TURISMO E 
HOTELARIA – MESTRADO ACADÊMICO 

 
RELATO DESCRITIVO DA ETAPA 1 DA PESQUISA 

 

 A primeira etapa do trabalho teve início no ano de 2008, com a realização de 

uma visita ao município de Águas Mornas, localizado na região da Grande 

Florianópolis, a 40 km da capital do Estado. Nesse primeiro momento, fomos 

acompanhadas por um engenheiro agrônomo que trabalha e desenvolve projetos na 

região, e, por essa razão, possui grande conhecimento da mesma, bem como dos 

moradores do local pesquisado. Ao entrar em contato com a comunidade, 

estabelecemos gradativamente um importante vínculo através da realização de 

várias visitas e conversas sobre o município e suas belezas. A proposta do estudo 

foi posteriormente apresentada a um grupo de senhoras, durante um encontro do 

“grupo de idosas”, que ocorre todas as terças-feiras, em um espaço cedido por uma 

escola municipal. Nessa ocasião as senhoras participantes do grupo demonstraram 

grande receptividade ao projeto e muitas já se colocaram à disposição para o 

agendamento de datas em que seriam entrevistadas e contariam suas receitas e 

histórias de vida. 

Antes da realização da coleta de dados, o projeto de pesquisa foi submetido 

ao Comitê de Ética na Pesquisa em Seres Humanos (CEPHU) da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), tendo sido aprovado sob protocolo número 

152/08. Foi definida como critério de aceitação a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – constante do processo de submissão 

ao CEPHU. O TCLE foi explicitado a todos os entrevistados e estes, após 

concordância, assinaram-no consentindo em participar da pesquisa.  

A coleta de dados para a primeira etapa da pesquisa foi realizada através de 

entrevistas com questões sobre as formulações culinárias desenvolvidas por 

descendentes de imigrantes alemães no município de Águas Mornas. Muito 

importante, também, foi conversar sobre as histórias de vida dessas senhoras e 

observá-las em algumas tarefas cotidianas. Em cada visita, o entrevistado escolhia 
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uma receita típica alemã para preparar enquanto falava de sua história de vida. As 

entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado de perguntas que não tinham 

ordem certa, mas ajudaram a dar um direcionamento à conversa, mantendo a linha 

do tema gastronomia e histórias de vida. Foram utilizados relatos e arquivos 

pessoais sobre o passado para o estudo do tema. Buscou-se levantar informações, 

a princípio, especialmente sobre os produtos de confeitaria – biscoitos, bolos, 

geleias, sonhos, entre outros – preparados por descendentes de imigrantes alemães 

que colonizaram o município de Águas Mornas. 

       Através de contatos realizados com representantes da comunidade e da 

prefeitura, foi possível identificar os mais antigos dentre esses descendentes de 

imigrantes, que pudessem contribuir com informações referentes à elaboração de 

produtos de confeitaria. Esses representantes também estiveram envolvidos na 

pesquisa, auxiliando na identificação de pessoas determinantes para a obtenção de 

tais informações, bem como na localização das residências. O tamanho final da 

amostra foi definido após a aplicação dos critérios de aceitação por parte dos oito 

moradores inicialmente identificados. Dessa forma, o trabalho foi realizado com um 

grupo de oito pessoas, sendo sete mulheres e um homem, com idade média de 57 

anos (DP = 22), casados e com filhos. A ocupação mais relatada foi a de dona-de-

casa, mas também havia dois cozinheiros.   

Todos os entrevistados eram bisnetos de imigrantes alemães, ou seja, da 

terceira geração, nascidos em Águas Mornas na década de 1950. Seus bisavós 

vieram de outras localidades a fim de constituir família e a maioria trabalhava com 

agricultura de subsistência, que era a atividade mais comum na época. Seus avós e 

pais, da mesma forma, trabalharam na “roça”, com o diferencial de estarem também 

envolvidos com a compra e venda dos excedentes da produção agrícola. No início 

da colonização, o comércio era feito no nível de troca: o colono deixava parte de sua 

produção na venda e levava outros produtos para casa. Entre eles essa prática era 

chamada de Trok. Quase sempre, o que o colono dispunha para comercializar era o 

excedente do seu consumo doméstico. Nesse momento, ainda, nenhuma das 

propriedades era autossuficiente, dependiam do mercado. Dessa forma, existe uma 

concepção de que o comércio surge a partir dos excedentes da produção. 

 O plantio envolvia principalmente o milho, fartamente citado pelos 

entrevistados. No entanto, conforme Schreiber (2006), o primeiro contato dos 
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imigrantes foi com o aipim, uma raiz inicialmente estranha, mas que se tornou uma 

opção, na falta da batata. O aipim também aparece nos relatos, mas com menor 

intensidade, mais voltado para a produção do Pão de Aipim. Outras culturas citadas 

foram feijão, cana-de-açúcar, batata-doce, abóbora e, posteriormente, batata 

inglesa, da qual eram bastante saudosos. 

Durante a coleta de materiais em Águas Mornas, cada participante escolhia 

um prato que seria preparado no dia da visita das pesquisadoras. Previamente era 

solicitado que a escolha fosse feita pensando em uma receita que tivesse sido 

passada por alguém da família, e que fizesse parte da história dessa família. Por 

uma questão ética, os entrevistados aparecem aqui representados por iniciais que 

vêm logo após a receita. As receitas escolhidas foram: Bolacha d’água (O), Waffle 

(Z), Santa Fé (R), Rosca de Polvilho (T), Cuca de Farofa (cuca alemã) (N), Toucinho 

do Céu (“kletch”) (M), Nego Deitado (L1) e Pão de Banana (L2).  

Todos afirmam ter aprendido a receita com a mãe ou avó e contam ainda que 

estas também haviam aprendido com suas mães, como era o costume da época - à 

exceção de R, que aprendeu a receita com a sogra. Todavia, mesmo neste caso, a 

entrevistada conta que a mãe também costumava fazer a receita e a ensinou, tendo 

ela ido buscar conhecer a receita da sogra, porque achava melhor.  

 

(01) “Essa aqui mesmo eu aprendi com a minha sogra. Que a minha mãe fazia diferente, a 
da minha mãe ela fica muito escaldada. E essa aqui eu aprendi com a minha sogra, mas... 
já faz muitos anos que ela morreu (...). A da minha mãe ela ficava muito espinhenta (...) era 
os mesmo ingrediente, mas só que ela escaldava muito a massa.” 
 

 
Nesse caso, o repasse da cultura gastronômica se deu por duas fontes 

diferentes, mas manteve-se o repasse da receita pela mãe, comum na época. Todas 

as receitas eram confeccionadas com muito esmero pelas senhoras entrevistadas, 

que se mostravam orgulhosas de seu produto. Após o preparo, faziam questão de 

arrumar a mesa para que o produto pudesse ser degustado junto a vários outros 

alimentos consumidos na região. Dentre esses alimentos, pode-se citar nata, 

manteiga, muss (musse), leite, pão de mistura e pão trança. Deve-se aqui fazer 

especial referência ao schmir (chimia), espécie de geleia em que os pedaços das 

frutas são visíveis – diferente da muss, onde a geleia é pastosa e não se identificam 

pedaços da fruta. O schmir pode ser doce, preparado à base de fruta, ou salgado, 

cujo ingrediente principal é o ovo. 
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Uma mesa farta, com grande quantidade e variedade de comida, representa 

uma conquista adquirida pelos imigrantes no novo mundo. A quantidade de itens na 

mesa era importante, pois representava seu maior “luxo”. Pelo fato de os colonos ter 

passado fome na Europa, quanto mais cheia era a mesa, maior o prazer 

(SCHREIBER, 2006). 

Conforme já citado, o milho era bastante acessível na época, por ser de fácil 

cultivo, razão pela qual as receitas à base de milho faziam parte do dia-a-dia. Um 

bom exemplo é o Nego Deitado que, segundo L1 e L2, era muito comum no café da 

manhã e da tarde, antes e depois do trabalho na “roça”.  

Quanto às receitas à base de farinha de trigo, estas eram reservadas para 

finais de semana e datas festivas. O trigo foi um produto que demorou a chegar à 

região e sua presença na mesa dos colonos era bastante esporádica. Em função da 

escassez desse cereal, o imigrante substitui o trigo pelo milho na elaboração dos 

pães. Contudo, somente a farinha de milho não resolvia o problema desse povo tão 

acostumado com uma grande variedade de pães. Com a necessidade de 

diversificar, começaram a preparar pães de aipim, cará, abóbora e inhame – 

produtos acessíveis no momento –, que ficaram conhecidos como “pães dos 

imigrantes” (SCHREIBER, 2006). 

A falta do trigo é sentida desde os tempos pré-históricos. Segundo Jacob 

(2003), a própria história da panificação está intimamente fundamentada na 

presença do trigo, pois não se conseguia produzir o pão com cevada, sorgo ou 

aveia. Dessa forma, o pão teria surgido realmente quando os homens dominaram o 

trigo e passaram a cultivá-lo, obtendo a farinha para a produção do alimento, que 

dominou o mundo antigo, tanto de modo material como espiritual. Sua importância 

remonta  aos egípcios, que o inventaram e usavam-no como moeda de pagamento; 

aos judeus, que o transformaram em ponto de partida da sua legislação religiosa e 

social; e aos gregos e romanos, que o fizeram um importante instrumento da sua 

política. 

O estudo realizado constatou que a maioria dos entrevistados procura manter 

as receitas originais, como suas mães e avós faziam, não alterando ingredientes. A 

exceção foi registrada na tradicional rosca de polvilho, que, segundo T, levava 

farinha de milho originalmente (conforme receita de sua mãe) e hoje é feita por ela 
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apenas com farinha de trigo. Além disso, T não mais adiciona suco de limão, como 

sua mãe costumava fazer. 

 

(02) “Mudou porque ela costumava colocar o limão ou a laranja azeda – laranja de porco 
como a gente dizia – mas para mim não dá certo, eu não sei, por isso que eu digo, talvez o 
polvilho é diferente hoje. O polvilho, ele não tem aquele cheiro forte que nem o outro tinha, 
né. Hoje em dia já é tudo mais rápido, eu penso. Porque, se eu colocar aquilo, a rosca pra 
mim ela  fica assim oca por dentro, né. Fica aqueles fio duro assim, seco. (...) Eu acho que 
era pra aumentar, pra dar mais rosca, pra azedar mais o polvilho. Eu não sei qual era o 
segredo do limão e da laranja pra te dizer, mas eu acho que é isso. A não ser que era pra 
dar só o gosto... não sei. E essa assim que eu faço assim daí eu boto trigo. E eles botavam 
o milho, o pirãozinho da farinha de milho ou só o polvilho puro mesmo. Mas eu boto trigo pra 
ela ficar mais cheinha assim por dentro.” 
 

Com relação aos métodos de preparo, foram percebidas poucas alterações, 

como, por exemplo, no caso do Kletch (receita de M), que antigamente era batido à 

mão, com auxílio de colher e hoje é feito no liquidificador. Outra alteração foi 

relatada na receita da Cuca alemã de N, uma vez que sua mãe assava em forno à 

lenha, e atualmente é feita no forno elétrico devido à maior praticidade, segundo N.  

 

(03) “A diferença era só no assar, né; que hoje a gente assa no forninho e na época era só 
forno à lenha, né. Era o forno à lenha, a única coisa que era diferente era isso, né. (...) O 
forno à lenha ela... parece que ela não seca tão ligeiro. Isso é um pouco da diferença, o 
assar voga muito, né. Hoje em dia é só as coisa elétrica – eu tenho um forno à lenha 
também e às vezes uma outra coisinha assim eu faço nele.” 

 
De acordo com Santos (2005), a cozinha pode ser um espaço de 

desaparecimentos, de perdas e destruições, hipóteses que motivaram o início deste 

estudo e que se confirmaram nas falas dos entrevistados – como ilustrado em (04) e 

(05): 

 

(04) “Ah, hoje em dia as moça não querem mais aprender essas coisas. Eu ensinei foi só 
pra minha nora, porque o meu filho queria comer, mas as minha filha mesmo nenhuma quis 
saber de aprender.” 
 

(05) “Ah, elas querem mesmo é que a mãe faça. As filha vêm aqui domingo e pedem pra eu 
fazer as coisa que elas gostam, mas aprender mesmo ninguém quis.” 
 

A alimentação dos povos está fortemente ligada à história e às tradições 

culturais de toda uma comunidade e, por esse motivo, não pode deixar de ser parte 

integrante da cultura local (BARRETTO, 2001). 
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Um dos problemas postulados no projeto deste estudo foi o fato, inicialmente 

observado, de que ocorriam alterações nas receitas originais e isso poderia 

comprometer a identidade gastronômica local. Entretanto, as pequenas alterações 

relatadas e observadas não estão descaracterizando essas receitas. As mudanças 

efetuadas são mínimas, permitindo que a receita mantenha sua essência. 

Igualmente, uma das hipóteses do estudo que se confirmou durante o desenrolar 

das entrevistas foi o fato de que realmente não é frequente o repasse das receitas a 

filhas, noras e netas. Isso confirma a hipótese de que a herança cultural corre o risco 

de ser alterada e de se perder com o tempo, prejudicando a identidade gastronômica 

local.  

          Outra percepção importante do estudo foi que existe ainda um caminho a ser 

percorrido para que seja possível a transformação desses produtos em atrativos 

turísticos, conforme se apresenta o desejo do município. São aspectos de higiene, 

apresentação, embalagem e conservação, dentre outros aspectos relacionados ao 

marketing, que precisam ser contemplados antes de esses produtos serem 

ofertados aos turistas (Marcos e Dentz, 2008). 

Com base nessa informação, foram realizadas, em 2009, oficinas com aulas 

práticas, nas quais foram abordados temas referentes às técnicas de preparo de 

alimentos, higiene, manipulação, conservação de alimentos e também sugestões de 

embalagens. Esse trabalho foi desenvolvido com o intuito de auxiliar no 

aprimoramento dos produtos da gastronomia alemã, buscando melhorar a atividade 

turística no município, porém, sempre tendo a preocupação de manter as tradições 

locais. 

Nesse sentido, elaborou-se, também no ano de 2009, um pequeno livreto – 

que deverá sofrer melhorias durante a próxima etapa – contendo histórias de vida, 

receitas tradicionais repassadas pelos participantes, bem como fotos ilustrativas dos 

produtos típicos desenvolvidos pelos imigrantes de descendentes alemães no 

município de Águas Mornas, para que os turistas e a comunidade possam 

reconhecê-los, e dessa forma, transformá-los em importante atrativo turístico. 

Esse estudo permitiu afirmar que a gastronomia típica alemã no município de 

Águas Mornas vem sendo mantida através dos anos, passando de uma geração a 

outra com pequenas alterações de ingredientes e modos de preparo. Essas 

alterações, contudo, não parecem comprometer a essência das receitas, que 
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mantêm características muito próximas das originais. As principais alterações vêm 

ocorrendo nos modos de preparo, como a substituição do forno à lenha pelo forno 

elétrico e o uso do liquidificador para facilitar a mistura de massas, antes feita 

manualmente.    

 Outra importante constatação foi a de que o costume de transmitir receitas 

transgeracionalmente parece estar sendo abandonado, pois os entrevistados 

afirmaram que não há interesse por parte dos filhos e netos em aprender as receitas 

da família. Considerando o potencial risco de perda da identidade gastronômica 

dessa localidade, ressalta-se aqui a necessidade de intervenção no sentido de evitar 

que esse saber culinário desapareça com o tempo. 

Durante o estudo realizado na região, houve grande receptividade da 

população em geral. Constatamos que as visitas propiciaram a ampliação do 

conhecimento da região como um todo: cultura, geografia, cultivo, produção de 

alimentos e gastronomia, o que, ao lado de demais fatores já citados, motivou a 

continuidade do estudo, vislumbrando a realização da segunda etapa do projeto.
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
CECIESA – BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TURISMO E 
HOTELARIA – MESTRADO ACADÊMICO 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), em uma pesquisa 

de mestrado. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de 

aceitar fazer parte do estudo, assine ao final este documento, que está em duas 

vias. Uma delas é sua e a outra é do entrevistador responsável. Em caso de recusa 

você não será penalizado (a) de forma alguma. 

PESQUISA: IDENTIDADE GASTRONÔMICA ALEMÃ EM ÁGUAS MORNAS (SC): 
UM ESTUDO PARA O FORTALECIMENTO DO TURISMO DE BASE LOCAL 

 

Pesquisadora responsável: Profa. Dra. Yolanda Flores e Silva (orientadora). 
Contato: yolanda@univali.br / fone: (47) 3341 7932 
 
Pesquisador co-responsável: Berenice Giehl Zanetti von Dentz 
Contato: berenice@ativanet.com.br fone: (48) 3879 5581  
 
Na perspectiva de realizar um inventário antropológico e historiográfico sobre o 
patrimônio gastronômico do município de Águas Mornas – em função da pouca 
divulgação dos pratos locais e do “esquecimento” gradativo das receitas originais – é 
que se elaborou esta proposta. A proposta de pesquisa, dividida em duas etapas, 
compreendeu um estudo piloto realizado em 2008, que será a base para a segunda 
etapa a ser realizada de 2009/2010. Nesse sentido, o objetivo que norteou a 
primeira etapa, e que foi reestruturado para a segunda etapa do trabalho, será o de 
compreender a formação antropológica e historiográfica da imigração alemã e a 
construção gastronômica como manifestação e patrimônio cultural em Águas 
Mornas (SC), com o propósito de apontar perspectivas de fortalecimento do turismo 
na região. 

Esta pesquisa classifica-se como qualitativa, de caráter teórico-empírico, baseada 

na experiência. As técnicas utilizadas serão análises de documentos e entrevistas 

gravadas, utilizando-se o método da história oral. Esperamos ao final do estudo: 
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• Reconhecer a cultura gastronômica dos imigrantes alemães no município 

de Águas Mornas; 

• Contribuir para a manutenção da identidade gastronômica local; 

• Fortalecer o turismo local, através do reconhecimento da gastronomia 

como atrativo turístico; 

• Apresentação de resumo científico do trabalho em evento como seminário, 

congresso e/ou jornada científica da área de turismo e/ou gastronomia; 

• Elaboração e publicação dos resultados sob forma de artigo científico em 

revista de área afim. 

 

A pesquisa será desenvolvida com a realização de encontros em grupo e individuais 

(se necessário), para a coleta de informações sobre o tema alvo dessa proposta. 

Sua identidade será preservada, sendo relacionada apenas com as receitas 

identificadas, e sua participação é voluntária. Caso não deseje participar, não haverá 

qualquer prejuízo a sua pessoa. Fica registrado que a participação voluntária não 

implica em pagamento de qualquer espécie (remuneração ou indenização). Também 

não haverá ressarcimento para quaisquer outras ações judiciais movidas pelo 

entrevistado, a exemplo de desconforto e danos morais, que porventura possa 

entender como pertinentes. 

Fica acordado que o resultado da pesquisa será informado aos participantes. 

Durante o período de participação e término da entrevista e mesmo após o término 

da pesquisa, fica garantido o sigilo dos dados pessoais do participante, dando ao 

mesmo o direito de retirar o consentimento de participação na pesquisa a qualquer 

momento. 

Nome: 

RG: 

CPF: 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
CECIESA – BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TURISMO E 
HOTELARIA – MESTRADO ACADÊMICO 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
PESQUISADORA: Berenice Giehl Zanetti von Dentz 
ORIENTADORA: Yolanda Flores e Silva 
 
Introdução 
 

Dados de identificação do informante. 
 

Para começar, gostaria que o (a) senhor (a) dissesse seu nome completo, 
local e data de nascimento. 

Qual o nome de seus pais e de seus avós? De onde eles vieram e o que 
faziam? 

O (a) senhor (a) tem irmãos? Moram todos juntos ou próximos? 

Há quantos anos o (a) senhor (a) mora na região e como veio para o 
município?  

E quando o (a) senhor (a) nasceu, onde a família estava morando? 

O (a) senhor (a) é casado? Teve filhos? Eles moram juntos ou próximos? 

Qual foi o seu primeiro trabalho? E atualmente trabalha com que? 

 
Desenvolvimento  
 

Dados temáticos específicos da pesquisa. 
 
 

O (a) senhor (a) poderia nos contar sobre a origem e a história dos seus 
antepassados? Quais vieram da Alemanha e como se estabeleceram aqui no 
Brasil? Como era a alimentação da sua família antigamente? Quais eram os 
alimentos e os pratos mais consumidos? 

E hoje, quais são os alimentos ou pratos mais consumidos por você e sua 
família? 

Você poderia listar alguns alimentos ou receitas que fazem parte da história 
de Águas Mornas? 
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Você costuma preparar esses alimentos? Existe alguma ocasião/momento 
especial em que esses pratos/receitas são preparados? 

Existe alguma história da sua família relacionada a esses alimentos? Você 
poderia nos falar das festas familiares ou acontecimentos relacionados a 
essas receitas? 

Os ingredientes para o preparo das receitas são encontrados facilmente?  

E sobre as receitas, você poderia falar sobre aquela (as) que tem mais 
importância para você e sua família e como ela (s) é (são) preparada (s).  

Com quem você aprendeu fazer essa (s) receita (s)? Há quanto tempo ela (s) 
é (são) preparada (s) por pessoas da sua família?  

Essa (s) receita (s) sofreu (ram) alterações de ingredientes ou de modo de 
preparo? Quais? 

Os integrantes da sua família conhecem e sabem preparar essas receitas? 
Você já ensinou ou repassou para alguém da sua família (filhas, noras, 
netas)? 

   
Finalização 

 

Você poderia citar patrimônios culturais (arquitetura, danças, comidas, 
folclore) que tenham características alemãs aqui no município de Águas 
Mornas? 

Você acredita que a gastronomia típica de Águas Mornas possa representar 
um atrativo cultural e atrair turistas para a região? 

O que o (a) senhor (a) achou de contar um pouco da sua história? 
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APÊNDICE E – DIÁRIO DE CAMPO 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
CECIESA – BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TURISMO E 
HOTELARIA – MESTRADO ACADÊMICO 

 

DIÁRIO DE CAMPO 
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ANEXO A – NOTA PUBLICADA NO JORNAL REGIONAL (GRANDE 
FLORIANÓPOLIS) 
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ANEXO B – CÓPIA DA APROVAÇÃO DO COMITE DE ÉTICA 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
CECIESA – BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TURISMO E 
HOTELARIA – MESTRADO ACADÊMICO 
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