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 A Conviviabilidade nos meios de Interação Alimentar1 

 

Bruna de Castro Mendes (CEUNSP)2 

Regina Coeli C. Perrotta3 

 

RESUMO 

A alimentação é um dos principais mecanismos de interação social existente desde 

os primórdios da humanidade. Contudo, percebe-se que em face ao atual ritmo de vida, 

esses momentos vêm perdendo espaço permitindo a expansão de áreas especializadas em 

fast-food. Apesar dessa constatação, ao se analisar com mais atenção, nota-se que a 

alimentação continua funcionando como um conector de relações sociais, porém com outro 

estilo. Ao invés das longas refeições, os encontros podem ocorrer em bares, padarias, 

cafés, pubs e demais pontos que em comum possuem um único aspecto: a alimentação. A 

partir dessa constatação, procurou-se descrever um pouco mais sobre essas áreas 

marcadas pela hospitalidade alimentar, demonstrando que a alimentação ainda é um dos 

marcos mais representativos da conviviabilidade em espaços públicos e privados.  

Palavras-Chave: Hospitalidade na Alimentação; Espaços Públicos; Conviviabilidade. 

 

ABSTRACT 

Alimentation is an important tool of social integration that exists since the 

beginning. Althoug the frenetic rithym of life today lost this moments of integration, and 

open space to a “fast food” alimentation. Despite this evidence, when you analyse, you can 

realize, that alimentation is also a tool of social integration, but in other ways. In spite of 

long meals, nowadays, the meetings can occur in bar, bakery, coffeshops, pubs or others 

places that have the same purpose: alimentation. Since this evidence, this article try to 

describe a little more of  the relation of alimentation and hospitality,showing that 

alimentation is a still mechanism of social integration in public or private spaces. 

Key-words:  Hospitality and alimentation; Public Spaces; Social integration 

 

Introdução 

 

Sabe-se que mudanças em decorrência dos novos contextos sociais e econômicos 

mundiais refletem no sistema alimentar dos diversos povos e culturas. Apesar disso 

Fonseca et al (2006, p.85) destacam que ao se observar a alimentação de um grupo de 

pessoas em uma determinada realidade, é possível traçar uma relação direta entre os 

hábitos alimentares e o cotidiano, já que as refeições passam a ser um espelho da rotina de 

determinada época, assim como o do contexto social dela. Nesse sentido, Paula (2002) 

reforça que o conhecimento do preparo dos alimentos e o ritual da alimentação através dos 

tempos são “atividades simbólicas que permitem a compreensão da evolução  e formação 

das sociedades até os dias atuais”.  

No entanto, o ato de conviver atualmente, sob a óptica da alimentação, tem perdido 

cada vez mais espaço para a vida profissional agitada diante das exigências do mercado de 

forma geral e obrigações acarretadas pela mesma (FONSECA et al., 2006). Nos dias de 

hoje destacam-se a alimentação rápida, diminuição dos jantares de domingo com os 

                                                                 
1
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familiares, entre outros aspectos alimentares. Contudo, pressupondo-se que o ato de 

alimentar-se envolve, normalmente, momentos de interação social, sendo esse um dos 

principais mecanismos de conviviabilidade encontrado desde os primórdios da humanidade, 

é possível ainda identificar a importância gastronômica para a manutenção e criação de 

vínculos sociais. 

É nesse sentido que se pode falar em hospitalidade, reconhecendo a pluralidade de 

compreensões existentes acerca do termo, compreendendo-se no presente estudo que a 

mesma está associada a questões mais amplas que o simples ato de hospedar e alimentar, 

pois engloba o estudo tanto do espaço geográfico de sua ocorrência, a preservação dos 

traços culturais, na manutenção das tradições sem, contudo, se afastar da evolução natural 

a que tudo e todos estão sujeitos ao longo do tempo (PIRES apud PAULA, 2002).  

Reforça-se que o dever de hospitalidade é a primeira das obrigações comensais que 

acompanham toda a história da mesa, desde a xênia antiga oferecida ao viajante de 

passagem até a mesa aberta dos cortesãos de Versalhes nos séculos XVII e XVIII. A 

refeição se torna, portanto, um compartilhamento que ao mesmo tempo conduz a um rito 

coletivo e a uma relação particular com os convivas: não comemos com qualquer pessoa e 

sentar-se à mesa não é um gesto inofensivo, e sim, dotado de conotação social e política, 

pelo fato de que traduz uma inclusão (ALBERT, 2011). Nesse mesmo sentido, Boff (2006) 

reforça que é ao redor da mesa onde se realiza a comensalidade, tornando-se uma das 

referências mais fundamentais da familiaridade humana.  

Jean Brillant-Savarin (apud ALBERT, 2011) já destacava no século XIX que as 

refeições são uma preciosa forma de comunicação, já que durante esse momento são 

oficializadas alianças; além de representar uma demonstração de força convidativa, em que 

são permitidos todos os artifícios para seduzir os convivas.  Boff (2006) destaca que a 

comensalidade é tão central que está ligada à própria essência do ser humano enquanto 

humano, supondo a solidariedade e a cooperação de uns para com os outros, permitindo o 

primeiro passo da animalidade em direção à humanidade.  

É nesse sentido que o presente estudo estabeleceu como objetivo identificar os 

lugares de comensalidade e conviviabilidade dos dias atuais, época caracterizada por 

problemas sociais, trânsito, distanciamento de uma rotina familiar, entre outros aspectos 

tidos como modernos. Para tanto, pressupõe-se como base direcionadora do estudo de que 

a alimentação tem o poder de unir as mais diferentes pessoas em um momento tido como 

sagrado e coberto de rituais: a troca alimentar. Baseando-se em um levantamento 

bibliográfico e uma observação assistemática dos principais locais de conviviabilidade 

modernos, delineia-se esse primeiro trabalho acerca do tema, buscando-se valorizar 

refeições e esses momentos de interação social.  

 

Entendendo a Conviviabilidade  

 

A palavra conviviabilidade tem a mesma etiologia da palavra convivas, que remete 

aos tempos do Império Greco-Romano, onde eram praticados os grandes banquetes, nos 

quais as pessoas que participavam eram denominadas convivas. Como relata Franco 

(2001), os banquetes constituíam os principais acontecimentos da vida social, com número 

de convivas variando segundo a norma da época e composto de duas fases: a primeira em 

que se comia, e a segunda, denominada simpósio, onde se bebia e conversava-se sobre 

algum tema escolhido.  

No sentido amplo e genérico, pode-se entender que o termo convívio contempla 

aspectos de divisão de alimentos e de interação social, sendo a proximidade um pré-

requisito essencial para a efetivação da conviviabilidade. A ideia de compartilhar o alimento 

se associa ao princípio básico da hospitalidade: o prazer de satisfazer as necessidades dos 
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outros que, explicado por teorias psicológicas, gera uma recompensa acima de tudo 

emocional e que faz parte da condição humana (PAULA,2002).  

 Entretanto, para a existência da conviviabilidade deve existir um lugar de 

convívio, onde as trocas culturais ocorram. Oliveira e Calvente (2012) partem da premissa 

que a espacialidade é um momento das relações sociais “geografizadas”, entendendo -se 

que o momento das relações, ou seja, conviviabilidade, depende de um espaço para se 

realizar. Este espaço pode ser uma festa de aniversário, um casamento, um encontro entre 

amigos, ou até mesmo um evento globalizado, desde que levem os indivíduos a um 

convívio. Bárbara (1999) reafirma que as relações interpessoais ocorrem nos mais diversos 

espaços, sejam eles públicos ou privados, reunindo ambos os gêneros, ou simplesmente 

pessoas do mesmo gênero para a prática da sociabilidade, que tem íntima relação com o 

espaço da comensalidade, uma vez que, a comida é um atrativo para as pessoas se 

reunirem. 

Ainda sobre a relação entre espaço e comida, Freedman (2009) alerta que a comida 

até pode ser reflexo do meio ambiente em que se encontra, porém não é totalmente 

determinada por ele. Tal afirmação pode ser explicada pelo fato de que os gostos e 

preferências alimentares são determinados ainda na infância, indicando que o meio, 

através das pessoas, influencia as escolhas. Entretanto, na vida adulta, o meio ambiente 

torna-se um reflexo mais amplo, fazendo com que o gosto, como enfatiza Franco (2001) 

seja moldado culturalmente e socialmente, colaborando com o desenvolvimento de um 

gosto eclético, o que significa a ruptura com o mundo da infância e portanto, autonomia e 

maturidade. 

Retomando o aspecto do convívio entre os indivíduos, pode-se reafirmar as palavras 

de Campos (2008) que relaciona a conviviabilidade ao conceito de hospitalidade, uma vez 

que, determina que a hospitalidade traz aspectos de confortabilidade, receptividade, 

sociabilidade, alimentação e lazer, não tendo conceito  único e universal, variando de 

tempo em tempo e de lugar a lugar. 

 

Hospitalidade na Alimentação  

 

O estudo da hospitalidade implica um amplo e complexo contexto sociocultural, a 

partir do momento em que se criam ou implementam relações já estabelecidas. Portanto, 

realizam-se trocas de bens e serviços materiais ou simbólicos entre receptor e acolhido, 

anfitrião e hóspede, sendo que a noção de hospitalidade emprega-se em diferentes 

contextos (GRINOVER, 2002), devendo-se entender que o termo possui um espectro muito 

mais amplo do que um único campo de conhecimento seria capaz de revelar, delimitando 

para o presente estudo que parte da hospitalidade é fruto da organização socioespacial dos 

lugares, conforme reforça Cruz (2002).  

Pressupondo-se que essa organização socioespacial perpassa por diversas áreas 

como política, urbanismo, arquitetura, entre outras, acredita-se que a alimentação seja um 

importante fator organizador, já que a culminância do processo da hospitalidade, da 

convivência, do respeito e da tolerância é alcançada com a comensalidade, termo que 

representa o “comer e beber juntos” (BOFF, 2006). Franco ( 2001), explica que a ideia 

básica da hospitalidade, que é a tendência humana de compartilhar os alimentos, originou-

se de uma necessidade natural, que forçava o homem a se associar, quando  ele 

desenvolveu a capacidade de matar grandes presas.  

Contudo, a hospitalidade espacial torna-se decorrente das relações sociais, sendo 

assim, todos os lugares seriam mais ou menos hospitaleiros, como expressões das relações 

sociais, segundo as relações sociais estabelecidas, destaca Paula (2004). O alimento passa 

assim a ser compreendido como uma identidade pelo fato de constituir um registro coletivo 
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de referência, uma espécie de refúgio em que buscamos a certeza de pertencer a uma 

comunidade particular, definindo o que constitui o EU e o que constitui o OUTRO (ALBERT, 

2011). 

Não se pode negar, porém, que a hospitalidade vem se adaptando às circunstâncias 

da vida moderna, sendo que a forma de se alimentar é um dos elementos usados para a 

distinção nos círculos sociais superiores, fato que explica a aceitação de novidades 

sensoriais (FRANCO, 2001). A satisfação em comer fora de casa, por exemplo, pode ser 

atribuída a muitos fatores ambientais e às várias representações das expectativas 

emocionais, e não somente à possibilidade de escolha e da qualidade da refeição 

(FINKESTEIN, 2004 apud PAULA, 2004). 

Pressupondo-se que a hospitalidade implica em uma acolhida, certas dimensões 

precisam ser estudadas quando se discute a alimentação. Para Boff (2005) a hospitalidade 

e convivência se concretizam maximamente na comensalidade, tornando a comida uma 

comunhão entre os comensais, ou seja, ela nunca é apenas nutrição mas consumação de 

uma relação e de uma convivência.  

Nesse sentido, apoia-se nas palavras de Isabel Baptista (apud BUENO, 2008) que ao 

salientar a dimensão ética da hospitalidade, evidencia a “necessidade de criar e alimentar 

lugares de hospitalidade onde surgem à consciência de um destino comum e o sentido de 

responsabilidade que motiva a ação solidária”. Partindo-se dessa afirmação, podem-se 

identificar áreas caracterizadas pela interação usando o alimento como fator mediador, 

conforme destaca-se a seguir. 

 

Exemplos de Conviviabilidade Moderna 

 

Segundo Henrique e Custódio (2010) o valor da identidade gastronômica contempla 

a gastronomia como um ritual secular tendo como elemento valorizador o lugar, e o 

espírito do lugar, levando ao entendimento de que a conviviabilidade em locais, eventos e 

festas, relaciona o ser humano pela troca de informações e experiências, tendo como aliado 

o prazer de se alimentar. 

Porém, ao simplificarmos nossos olhares, percebemos que a interação social pela 

alimentação, considerando-se a conjectura atual, ocorre em diversas áreas. Por exemplo, 

podem-se citar as inúmeras padarias espalhadas pelas cidades, onde antes, durante ou 

após o trabalho, as pessoas param para tomar um café ou se alimentar rapidamente e 

aproveitam para conversar. Especificamente na cidade de São Paulo, podem-se destacar 

diversas padarias que funcionam como ponto de encontro, apresentando ao comensal 

diversas opções no cardápio, citando a Bela Cintra Padaria, a Casa Blanca, além do Paraíso 

dos Pães, com funcionamento 24 horas.  

Seguindo o mesmo conceito do café da manha, destacam-se as pessoas que 

montam pequenas estruturas para servir café e bolos elaborados em casa nas ruas de São 

Paulo. O serviço começa em torno das 05h30 da manhã até às 11 horas em média, sendo o 

seu público fiel. Durante essa pequena parada, as pessoas conversam sobre temas 

variados, desde futebol ate política, compartilhando vivências e experiências individuais.  

Outra ocupação dos espaços públicos ocorre com a venda de cachorro quente, 

frutas, pipocas e demais produtos. Em todos, percebem que mesmo preocupadas com o 

tempo, as pessoas conversam sobre diversos assuntos enquanto se alimentam, sendo esse 

um momento de interação social adaptado ao estilo de vida atual.  

Já os restaurantes e bares, tornaram-se locais de conviviabilidade bem expressivos, 

fato que podemos exemplificar com a instituição do chamado “happy hour”, um momento 

de descontração e trocas afetivas entre as pessoas após o período do trabalho. Outro 

exemplo que manifesta os bares e restaurantes como espaços de conviviabilidade moderna 
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são os inúmeros concursos gastronômicos que vem acontecendo para eleição de pratos 

novos, com apelo de criatividade e inovação, que envolvem a participação dos clientes no 

resultado final da eleição, demonstrando que a gastronomia e o convívio aliado ao prazer 

são indissociáveis.  Rolim (apud BARBARA, 1999) enfatiza que o gosto e o prazer são 

realidades que se manifestam nos menores detalhes do cotidiano, sendo bares e 

restaurantes, os locais propícios para estas manifestações, onde ocorrem a partilha de 

alimentos, bebidas e emoções, demonstrando que a conviviabilidade e a comensalidade 

caminham próximas. 

Outro aspecto que expressa o convívio social na modernidade faz referência à 

Arquitetura, uma vez que, um dos ícones de conviviabilidade atual, são os chamados 

espaços gourmet,  que traduzem mais uma vez a relação entre a gastronomia e a 

socialização dos indivíduos. Loyo (2011) destaca que esta tendência que está em voga 

,valoriza as atividades de convívio e interação, podendo ser atribuído do ponto de vista 

cultural, ao hábito mineiro de receber as pessoas em suas casas, sempre na cozinha, 

conversando, comendo  e interagindo. Valery (2011) reitera este conceito, ao afirmar que 

surgiu um novo cômodo nas residências brasileiras, c oncebido para a recepção dos amigos 

e apreciação de comes e bebes. 

Ao relacionarmos as festas e a gastronomia, percebe-se que as festas gastronômicas 

ou festas ligadas a produtos agrícolas possuem origem europeia e que no período colonial 

brasileiro, parte daquilo que era consumido tinha relação direta com a colheita (OLIVEIRA e 

CALVENTE,2012). Esse aspecto guarda semelhanças com as festas atuais que visam 

valorizar os produtos da terra, sendo estas festas nomeadas pelos produtos que dão 

destaque a localidade, como: “Festa da uva de Vinhedo”, Festa do Figo de Valinhos, Festa 

do Pequi de Montes Claros, Festa do Tomate de Paty do Alferes, dentre outras. São 

momentos como esses que Bezerra (apud OLIVEIRA; CALVENTE, 2012) destaca como o 

momento em que os homens alcançam os mais altos níveis de sociabilidade, uma vez que 

são fenômenos primordiais e indissociáveis da civilização, onde refletem-se o modo como 

os grupos sociais pensam, percebem e concebem o seu ambiente. 

 

Considerações finais 

 

Quando comparamos as diferentes gerações, percebemos intensas mudanças: 

algumas consideradas positivas e outras negativas. Em relação a alimentação, percebe-se 

que muitas pessoas se queixam quanto ao pouco convívio familiar durante as refeições e os 

raros encontros aos domingos com toda a família. Não nega-se a veracidade dessas 

queixas, frutos de interessantes estudos. Contudo, não podemos afirmar que a alimentação 

deixou de ser um representante da interação social.  

No trabalho, procurou-se destacar exemplos simples de conviviabilidade que em 

comum compartilham a alimentação, adaptados ao conceito da vida moderna. Apesar da 

correria típica de grandes cidades, há espaços em que as pessoas têm a oportunidade de 

frequentar e interagir (mesmo que essa interação não seja tão longa quanto no passado). 

Dessa forma, percebe-se que no contexto atual, a alimentação ainda é um dos maiores elos 

de união para as trocas de experiências entre os indivíduos, favorecendo a conviviabilidade. 

Ao contrário do que ocorria no passado, o tempo gasto com essa convivência não é o fator 

mais importante, e sim o que ela proporciona. Logo ,a conviviabilidade tem como uma de 

suas bases de sustentação a gastronomia, que consegue aliar prazer através do paladar, e 

do simples fato de conviver com outros indivíduos. 
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A cozinha Boliviana e sua adaptação na cidade de São Paulo: A feira 

Kantuta4 

 

Graziela Milanese - Universidade Anhembi Morumbi5 

 

 

RESUMO 

Este trabalho faz parte da pesquisa que relata a comensalidade dos imigrantes 

bolivianos na cidade de São Paulo e conta com o registro da Feira Kantuta do bairro do 

Pari; um dos locais de divulgação de hábitos culturais desses povos. Têm-se como 

objetivos relacionar os principais elementos da cultura alimentar do país de origem e 

registrar a alimentação dos imigrantes bolivianos compartilhada no local. A metodologia 

apoia-se no método etnográfico de pesquisa de campo, e no método histórico de pesquisa 

bibliográfica em livros, artigos e sites de coleta documental. Como resultado observou-se a 

alimentação como uma das formas de manifestação e de fortalecimento da identidade 

cultural, na sua valorização entre os imigrantes e os visitantes não bolivianos da feira.  

Palavras-chave: Comensalidade; Feira Kantuta; Imigração boliviana; São Paulo.  

 

ABSTRACT 

This paper is part of the research that relates the commensality of Bolivian 

immigrants at "Feira Kantuta", 'Kantuta Fair' in São Paulo City; the place that congregates 

the Bolivian community for the dissemination of cultural habits. The objectives are to relate 

the key elements of food culture of the origin country and register the commensality of 

Bolivian immigrants shared at the fair. The methodology relies on the ethnographic 

method, and historical method on books, articles and websites document collection. The 

results show the food as a form of expression and strengthening of cultural identity through 

their recovery between immigrants and visitors not Bolivians to the fair.  

Key-words: Commensality, Kantuta Fair, Bolivian Immigration, São Paulo City. 

 

 

Introdução 

 

Este trabalho é parte da pesquisa sobre a alimentação e a cultura boliviana, 

registradas na cidade de São Paulo e especificamente sobre a feira Kantuta, organizada 

pela Associação Gastronômica Cultural, Folclórica Boliviana Padre Bento na cidade de São 

Paulo e que acontece todos os domingos no bairro do Pari, adjacente ao Bairro do Bom 

Retiro. 

O local aparece em São Paulo como um espaço de reunião dos bolivianos deslocados 

de seu país e adaptados a viverem distante de seus familiares, e de práticas de sua cultura 

natal, as festas folclóricas, as datas comemorativas e as comidas tradicionais. 

O estudo pretende analisar a comensalidade dos bolivianos na feira que se 

estabelece como um lugar de encontro e de manifestação cultural dos diferentes estados da 

Bolívia para a cidade de São Paulo. 

Para isso registrou-se os costumes alimentares mais comuns nas diversas 

localidades bolivianas, seus principais ingredientes e pratos típicos e que foram adaptados 

na feira. Em campo pretendeu-se identificar essas práticas e relacioná-las aos costumes do 

país de origem, por entrevista informal dos participantes da feira. 

                                                                 
4 Trabalho submetido à linha 3 de pesquisa - Herança e História: sociedade e imigração. 
5 Graziela Milanese é professora do curso de Gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi. Graduada pela 

mesma escola e Pós-graduada em Docência em Gastronomia pela Faculdade Hotec, atualmente é mestranda em 

Hospitalidade pela Universidade Anhembi Morumbi (grazielamilanese@anhembimorumbi.edu.br). 
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A pesquisa apresentada é qualitativa e a metodologia do trabalho apoia-se na 

pesquisa bibliográfica na utilização de livros, de artigos e de sites relacionados ao tema e 

no método etnográfico de pesquisa de campo. 

Sobre os alimentos, as técnicas e os hábitos alimentares americanos e bolivianos 

foram encontrados em Belluzzo (2004), Cascudo (2004), Reyes (2003), Silva (2003), 

dados para a identificação de elementos relacionados ao estudo. 

O trabalho do boliviano José Sanchez-H. (2005), “My Mother´s Bolivian Kitchen” 

serviu como base para a identificação dos costumes alimentares mais encontrados nas 

pesquisas de campo. Sobre alguns elementos da história da Bolívia, foi utilizado Klein 

(2004).  

A pesquisa com base em livros, artigos e trabalhos acadêmicos auxiliou a 

compreensão do estudo; bem como identificação dos elementos culturais bolivianos nas 

pesquisas de campo para o registro do panorama da alimentação praticada na Praça 

Kantuta. 

De sua obra sobre a cultura boliviana na cidade de São Paulo, Silva (2003, 2005, 

2006) registra dez anos de pesquisa sobre o tema, publicando diversos artigos e livros, 

onde foram levantadas informações a respeito dos costumes e rituais desses povos, 

adaptados à cidade. 

A pesquisa conta com informações das fichas de identificação de lugares, do 

Inventário Nacional de Referências Culturais sobre o Bairro do Bom Retiro, do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN (2009), que registra os bens culturais do 

bairro. No caso dessa pesquisa, foram utilizadas as fichas sobre a Feira Kantuta, o 

inventário sobre o Ofício da culinária boliviana na cidade de São Paulo, na feira e em 

restaurantes bolivianos da capital, e o inventário sobre a salteña, o salgado típico boliviano 

que é também elaborado no local. 

Foram realizadas visitas à feira, com o destaque para os domingos de Carnaval em 

19/02/12 e a festa da Independência da Bolívia em 05/08/12, onde se pode conhecer e 

conversar com imigrantes que exercem algum tipo de atividade no local.  

A escolha das barracas foi feita pela variedade de produtos que vendem e os 

entrevistados não serão identificados, exceto do Sr. Carlos Danilo Soto Gomez Garcia, o 

“Don Carlos” das salteñas. 

 

1 Os alimentos mais comuns na América e sua representatividade na Bolívia 

 

Ao estudar-se a história de um povo nota-se a importância da identificação de suas 

heranças ancestrais. Nas culturas americanas, também na boliviana, vê-se ainda o legado 

daqueles que um dia habitaram as mesmas terras, compartilhando adversidades e que 

foram responsáveis pelos aprimoramentos sociais e tecnológicos que ajudaram na 

perpetuação das gerações seguintes. 

A partir do século XV, chegando à América, o europeu se depara com uma vasta 

cultura, encontrando em solos americanos civilizações em diferentes níveis de 

desenvolvimento tecnológico, mas que desenvolviam sua cultura alimentar pela valorização 

da natureza e dos conhecimentos da terra. 

Assim como deve ter sido “no início dos tempos” podiam pensar esses europeus. Os 

habitantes da América, os índios como foram chamados, com centenas de tribos diferentes 

desenvolviam desde milênios antes aprimoramentos para a manipulação dos produtos 

essenciais à sua sobrevivência; dentre eles o milho, a batata e a mandioca. O chocolate era 

tido como um alimento sagrado, mediante a sua notoriedade. 

A alimentação dos nativos era frugal na América Central e na América do Sul, o 

milho fazia parte da cultura alimentícia primária, considerado alimento primordial.  
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Belluzzo (2004) conta que “as civilizações da América Central ou “civilização do 

milho” como eram chamadas; eram possuidoras de grande conhecimento agrícola: 

produziam variedades de tubérculos, grãos e o legendário cacau, fonte de alimento, poder 

e riqueza nas culturas maia e asteca” (BELLUZZO, 2004, p. 130). 

A origem do cacau (Theo broma cacao) é atribuída à região amazônica, segundo 

Cascudo (2004) que afirma essa ser a “pátria de origem da principal espécie de cacaueiro”, 

mas de sementes consagradas como “alimento essencial e moeda” no México (CASCUDO, 

2004, p. 634). Assim como na América Central o cacau é também muito utilizado nos 

países da América Latina, bem como na Bolívia. 

A batata é uma planta nativa dos países andinos, por este motivo ao chegarem os 

europeus na América do Sul, chamaram-na de “pão dos indígenas” como conta Reyes 

(2003) que afirma que “depois de descoberta em estado selvagem não se sabe como 

tornaram comestível, mas o seu cultivo já era praticado séculos antes da aparição dos 

Incas, assim muitos tubérculos foram encontrados em tumbas pré-colombianas.” (REYES, 

2003, p. 11). 

O aprimoramento das técnicas de cultivo da planta é atribuído aos Incas como 

conta: 

Es que los incas emplearon uma avanzada técnica para 

aprovechar este tubérculo. Utilizaban las frias temperaturas 

nocturnas para almacenar ingentes cantidades de papa que 

cosechaban durante el dia. Así, lograban congelarlas, 

guardándolas para el consumo de los guerreiros o para las 

épocas de escassez. (REYES, 2003, p. 12) 

Ainda Reyes (2003) diz que a batata se desenvolveu e foi cultivada pela primeira 

vez na América, nas proximidades do lago Titicaca, atualmente entre a fronteira do Peru 

com a Bolívia entre 8.000 a 10.000 anos atrás. 

Assim como a batata nos Andes uma planta nativa da Bacia Amazônica faz parte da 

cultura primária de tribos que viviam em solos brasileiros e adjacentes: a mandioca.  

Mais um ingrediente da cultura primária de alguns habitantes da América, a 

mandioca constitui um aporte alimentar importante para muitas populações. Cascudo 

(2004) afirma que seu núcleo de expansão original foi realizado no centro irradiante da 

família aruaca, a bacia tropical do Amazonas, sendo estes os primeiros que a cultivaram e a 

divulgaram.  

Segundo o autor a propagação da planta foi realizada de diferentes formas, os 

aruacas a fizeram para o Norte, para as Guianas e Venezuela, pequenas e grandes Antilhas, 

Jamaica, Cuba e trechos da América Central.  Os tupis propagaram a planta recebida no 

Amazonas pela orla litorânea e assim difundindo às demais famílias indígenas. (CASCUDO, 

2004, p. 93) 

Atualmente a mandioca é vastamente consumida em países americanos, 

principalmente nos vizinhos a Região Amazônica por conta desta difusão, além de fazer 

parte da alimentação de povos fora da América, como africanos e asiáticos. 

A respeito do milho, o Zea mays, Cascudo (2004) afirma que desceu do Norte e a 

mandioca subiu do Sul e relata que as civilizações asteca, inca, chibcha, maia, 

alimentaram-se do milho e as populações contemporâneas são devotas à herança pré-

histórica: “do milho provêm às bebidas prediletas, chicha, aguardente de grãos 

fermentados, e da cana do milho, o pulque de maiz, de sumo açucarado” (CASCUDO, 2004, 

p. 109). 

A chicha é uma bebida representativa da cultura andina (assim como em países 

vizinhos), de herança ancestral. Trata-se de uma bebida alcóolica fermentada feita a partir 
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de ingredientes como o milho, a quinoa, o amendoim, entre outros, elaborada em sua 

origem a partir da mastigação dos grãos e posterior fermentação assemelha-se a uma 

cerveja. Atualmente este processo da mastigação foi substituído por outro processo de 

fermentação. As chicherias são os locais aonde são produzidas e servidas estas bebidas de 

sabor peculiar e que ganham vida com a variação de ingredientes que são confeccionadas.  

Outra dentre as bebidas mais consumidas em países andinos é o chá das folhas de 

coca, que ajuda a superação do soroche, conhecido também como o mal de altura que 

acomete indivíduos que estejam em locais altos e de baixa pressão atmosférica.  

Sánchez (2005) afirma que as folhas de coca foram cultivadas para fins nutricionais 

e medicinais. Conclui-se que elas são símbolo da resiliência dos povos andinos e durante 

séculos até os dias atuais. 

A relação dos elementos acima apresentados e sua representatividade na Bolívia 

serão descritos a seguir, primeiramente pela tabela sobre os principais estados bolivianos e 

os seus ingredientes representativos: 

Estados Montanhosos 

(Altiplano e Cordilheira 

dos Andes) 

La Paz 

Oruro 

Potosi 

Utilização de amidos como batata, milho, 

arroz e quinoa. 

As proteínas animais mais utilizadas na 

região são o cordeiro e o cabrito. 

O porco é um animal popular em todo o 

território nacional. 

Estados do Vale fértil Cochabamba 

Sucre  

Tarija 

Utilização de muitos vegetais e frutas.  

Os peixes dos rios e lagos (no Titicaca a 

truta é muito presente) são muito 

importantes para a dieta local. 

Os Estados do Vale produzem uma grande 

variedade de batatas, oca (um tubérculo 

farináceo) e arroz. 

A carne de porco é largamente utilizada, 

onde figuram restaurantes chamados 

chicharronerias (carne de porco frita e 

crocante). 

Os temperos mais utilizados são tomate, 

sal, locoto (pimenta) e uma erva aromática 

chamada quilquiña (similar à salsa). 

Cochabamba produz uma das melhores 

chichas (bebida de grãos fermentados) do 

país. 

Estados na Amazônia Pando 

Beni 

Santa Cruz 

A base da alimentação é a mandioca e o 

arroz. 

Os peixes amazônicos são consumidos com 

destaque para o surubi (o peixe surubim). 

Quadro 1: Os Estados Bolivianos e os alimentos mais comuns 

Fonte: SÁNCHEZ-H, José. My Mother´s Bolivian Kitchen, Recipes and Recollections, 

2005. 

 

Nota-se que grande parte da alimentação boliviana está inserida nas bases da 

alimentação andina e do altiplano, a do Lago Titicaca, além de estados que consomem 

produtos amazônicos. De sua variedade esta alimentação tem destaque para os peixes, 

tanto no lago Titicaca a truta, como nos estados amazônicos o surubim. Como registrado 
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no quadro anterior, além da variedade de legumes, frutas e temperos dessa alimentação, a 

carne de porco é largamente utilizada em todo território nacional.  

Sobre a utilização de elementos do campo e dos produtos da terra no altiplano, Klein 

(2004) ressalta que embora não seja um local hostil, os planaltos têm solos mais pobres e 

climas muito secos e frios, enfrentando diversidade que não atingem as planícies. Isso 

justifica o fato de que esta ecologia determinasse a necessidade de domesticação de 

plantas e de animais próprios aos planaltos (como o milho, a quinoa e a batata, por 

exemplo). 

Ainda o autor afirma que o altiplano estende-se do sul do que hoje é o Peru à 

fronteira norte do que hoje é a Argentina, onde a lhama, a alpaca e a vicunha se 

desenvolveram (KLEIN, 2004, p. 7) e que os grandes rebanhos e o plantio de tubérculos 

fizeram com que as populações do altiplano fossem “capazes de produzir víveres e lãs para 

a sua sobrevivência e gerar excedentes para a troca por peixes, frutas, condimentos, milho 

e coca, produzidos na costa do Pacífico e vales tropicais e semitropicais, a leste” (KLEIN, 

199, p. 8). 

Sobre o altiplano boliviano, Silva (2005, p. 3), registra esse apresenta um clima 

seco e com baixas temperaturas durante a noite. A adaptação da alimentação foi 

estabelecida em detrimento à falta dos recursos, e que apesar do solo pouco propicio à 

agricultura o local é “responsável pela grande variedade de tubérculos e cereais, 

fundamentais para a dieta dos bolivianos”. 

Além das variedades de batata e milho, existe uma diversidade de cereais e frutas 

secas que são encontrados nos mercados e pratos bolivianos; como exemplo a kiwicha ou 

amaranto como é conhecida, a kanigua, os orejones (pêssegos secos), guinda ácida 

(cereja), guindones (ameixas), huesillos (espécie de damasco desidratado) também 

aparece na alimentação cotidiana. 

As comidas e bebidas tradicionais bolivianas também aparecem nos festivais e 

celebrações locais. Existem alguns pratos emblemáticos preparados nestas datas como 

descreve Sánchez (2005): 

As festas mais celebradas são o Natal e o Ano Novo, 

onde se inclui porco, peru e pato. Carnaval é caracterizado por 

um doce chamado confite, assim como o puchero de carnaval. 

Na semana Santa é o momento de pratos feitos com a papalisa 

pois é a época assim como pratos a base de peixe. O Dia das 

Mães que na Bolívia é sempre no dia 27 de maio serve-se carne 

ou uma sopa especial. Uma refeição especial incluindo pratos 

de carne de porco assado ou o picante de lengua são 

preparados para o dia da Independência em 6 de agosto para 

encontrar os amigos e a família. (SÁNCHEZ, 2005, p. 8) 

Segundo Sánchez (2005) o confite é um doce que pode ser feito em diferentes 

tamanhos e formas e os ingredientes do recheio são nozes, frutas ou sementes de erva 

doce. Também pode ser usado na ch´alla um ritual de benção presente na festa da Mãe 

Terra, a Pachamama. O puchero é uma sopa de herança espanhola e é preparado 

especialmente para o Carnaval. O autor relata que o Carnaval na Bolívia varia de região 

para região e esta sopa a base de carne, grão de bico, ervas, cominho, chuño (um tipo de 

batata seca produzida em regiões altas e frias, o termo em quéchua significa “batata 

congelada-seca” e é elaborada no inverno e depende de noites frias consecutivas para 

drenar a água e posteriormente são secas ao sol), batatas, bananas, peras, milho, arroz e 
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aji amarillo (pimenta amarela), é comida no almoço após um longo dia de celebrações. 

(SÁNCHEZ, 2005, p. 33) 

Ainda Sánchez (2005), alguns tipos de tubérculos são cultivados ao longo do país. 

As batatas chamadas papalisas que são pequenas e com cores mescladas de amarelo, rosa, 

vermelho e verde e utilizadas em vários pratos e sopas, e crescem em Cochabamba, Oruro, 

Potosi, Sucre e Tarija. O autor descreve outro tubérculo farináceo chamado oca, encontrado 

nas mesmas regiões que a papalisa, nas cores amarelo, preto e vermelho. O tubérculo 

também passa pelo processo de secagem ao sol que o torna mais adocicado (SÁNCHEZ, 

2005, p. 7). 

O picante de lengua é um prato feito de língua de boi cozida em água por cerca de 

duas horas e depois de removida a sua pele é cortada em fatias. Servida com cebolas e 

alho refogados, tomates, ervilhas, e temperada com orégano, cominho, pimenta, salsinha e 

sal (SÁNCHEZ, 2005, p. 148). 

Por fim, o autor relaciona as comidas das festividades menciona o “Festival de 

Novembro da Empanada” em Sucre que oferece uma variedade dos assados  incluindo as 

salteñas (que serão detalhadas a seguir) e o “Festival da Batata” em 4 e 5 de abril na vila 

de Betanzos, em Potosi que inclui uma demonstração de músicas e danças folclóricas e 

uma grande variedade de pratos a base de batatas. (SÁNCHEZ, 2005, p. 7) Em seguida os 

elementos que compõem a alimentação diária e festiva serão identificados na feira e 

relacionados às bases da alimentação descrita, observando-se à adaptação e a reprodução 

da mesma na feira Kantuta. 

 

2 A comensalidade na Feira Kantuta 

 

A respeito da feira no Bairro do Bom Retiro, o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, o IPHAN (2009, p. 2) publicou a ficha de identificação de lugares, do 

Inventário Nacional de Referências Culturais relatando que “a feira teve início por volta de 

1993, na Praça Padre Bento, [...] com uma barraca de propriedade de dona Berta Valdez 

que, aos domingos, vendia anticucho, um espetinho de carne de coração de boi, com 

batata e molho de amendoim ardido”. 

A pioneira dona Berta Valdez é natural de La Paz e está no Brasil há 26 anos. Ainda 

trabalha na feira, com a filha Geny, vendendo os anticuchos, com molho de amendoim 

apimentado, a linguiça boliviana assada elaborada com carne de porco e temperada com 

cominho, frango assado na churrasqueira e as tripas com batatas.  

Alguns dos alimentos mais encontrados na feira são as salteñas e as tucumanas; 

tipos de empanadas recheadas. Muitas mulheres estão à frente dos negócios, um exemplo 

é a dona de uma barraca que vende as tucumanas rellenas. Essas são empanadas (em 

formato de pastéis) de massa fritas e recheadas com batata ou mandioca ou arroz, e 

servidas com molho de amendoim e molho de pimenta. Pode-se encontrar também a 

versão postre, que é doce e recheada com banana e também frita. Alguns ingredientes são 

tradicionais na elaboração das tucumanas rellenas, como uma “salsinha boliviana” chamada 

quilquiña trazida de lá para a elaboração das receitas. 

Sobre a salteña, um tipo de empanada de massa seca e crocante e dobras bem 

feitas nas bordas, registra-se a atividade de diversos vendedores no local, como a barraca 

“Salteñeria Los Caporales”, e a barraca do Sr. Carlos Danilo Soto Gomez Garcia. O Don 

Carlos, como é chamado, divulga seu “salgado ao forno com caldo especial” feito a base de 

“carne ou frango e os seguintes ingredientes: batata, azeitona, ovo, passa, salsinha, 

cebolinha e temperos bolivianos” (escrito retirado de um pôster local), além do milho e da 

cebola, os temperos utilizados são o coloral, aji amarillo (uma pimenta típica dos países 

andinos), cominho e pimenta do reino.  
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O bem identificado de número 205 do Inventário Nacional de Referências Culturais - 

INRC (2009), do anexo de bens culturais inventariados, é a salteña um “alimento 

tradicional da Bolívia, feito de massa de farinha de trigo assada com recheios diversos”. 

Ainda o INRC (2009, p.2) descreve: 

Comida preparada e apreciada por todo o território boliviano. 

No formato de um “pastel” assado, de massa de farinha de trigo, 

com recheios que podem ser de frango, carne, queijo. Como o 

recheio é muito líquido e quente, as pessoas costumam derramá-lo 

ao morder a salteña; por isso, às vezes os grupos apostam que 

quem derramar primeiro, paga a rodada de salteñas. Também se 

costuma comê-la com colher. 

O caldo especial que vai dentro do salgado, fazendo com que seja necessário comê-

lo com uma colher, chama-se jigote, aonde o mocotó do boi (original) é substituído por 

gelatina incolor, para dar durabilidade ao produto. Os sabores mais utilizados são de carne, 

frango, pernil, fricasé (carne suína e muita pimenta) e queijo apimentado (a pucacapa). 

No domingo de Carnaval, um dos colaboradores do Don Carlos das Salteñas, conta 

sobre suas lembranças de infância nos dias de festa em sua cidade natal Tupiza. 

A respeito do Carnaval na Bolívia, ressalta que cada cidade tem tradições diferentes, 

mas lembra-se que gostava da brincadeira com bexiga d´água quando era criança. No dia 

desse registro (um domingo de Carnaval) fazia muito calor e as crianças, jovens e adultos 

ocupavam-se em encher pistolas de água para brincarem, além das disputas com sprays de 

espumas. Durante a pesquisa constatou-se a predileção da cerveja na festa de carnaval, 

sendo esta carregada em caminhões e gelada em piscinas de plástico. Ao ser questionado 

sobre o Carnaval que presenciou em sua cidade natal, o vendedor relata uma memória 

infantil, quando os confites eram lançados nos telhados das casas, (conta que pegava do 

chão, lavava e comia), das serpentinas enroladas no pescoço e nas casas, da elaboração 

das bandeirinhas com sacolas coloridas e cortadas em tiras, além das bombinhas para 

chamar a atenção dos vizinhos. Lembra-se que sua comunidade realizava a ch´alla (um 

ritual de oferenda a Pachamama e purificação da casa) somente às terças-feiras de 

carnaval, lembrando também do “Enterro do Pepino” no domingo subsequente à festa, 

chamado de “Domingo das Tentações” conforme seu relato.  

No domingo de carnaval as barracas vendem produtos que não são encontrados 

durante todos os dias do ano, alguns deles são utilizados na ch´alla. O colorido das 

barracas ganha novos elementos comercializados somente nesta época: as bandeirinhas de 

plástico, a mixtura de papéis picados, serpentinas e confetes de papel, os confites (doces 

de açúcar coloridos), os coetillos (bombinhas), e incensos para a purificação dos ambientes. 

Um grande número de barracas vendiam sprays de espuma para a brincadeira dos 

participantes. 

Atualmente, e nos demais domingos, muitos imigrantes visitam e dependem 

economicamente do espaço criado inicialmente a partir do encontro de bolivianos em uma 

feira clandestina na Praça Padre Bento, antes atrás da Igreja de Santo Antônio do Pari até 

2002, e que resultou em um dos espaços tradicionais dessa cultura na cidade.  

No ano de 2002, a feira foi transferida para uma praça até então sem nome, 

localizada entre as ruas Pedro Vicente, Carnot e das Olarias e foi criada a Associação 

Gastronômica Cultural, Folclórica Boliviana Padre Bento. 

Hoje o espaço conta com a reunião dos imigrantes bolivianos em sua maioria, mas 

também de peruanos e de paraguaios e de moradores da cidade de São Paulo: “O público é 
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composto de maioria latino-americana (bolivianos, peruanos, paraguaios) e observa-se o 

crescimento da visitação de brasileiros à feira, principalmente nas barracas de comidas” 

(IPHAN, 2009, p. 2). 

Nota-se porque a Feira Kantuta foi denominada pelo IPHAN (2009) é um bem 

cultural. A ficha do Inventário Nacional de Referências Culturais - INRC (2009), no anexo 

de bens culturais inventariados, bem identificado 191, inventariou como vigente o Ofício da 

culinária boliviana na cidade de São Paulo, na feira Kantuta e em restaurantes bolivianos da 

capital. 

Além das comidas prontas para comer, outro atrativo da feira são os ingredientes 

andinos encontrados nas barracas que evidenciam a diversidade desta cultura nas barracas 

que “se dividem em comidas típicas bolivianas, artesanato, cereais, doces e bolos, dvd’s e 

cd’s, livros e revistas, sucos, brinquedos, pães, barbeiros” (IPHAN, 2009, p. 2).  

No local são encontrados para vender diversos tipos de pimentas, milhos, batatas, 

chocolates, grãos, pães, doces, chás de coca, além de produtos industrializados, como 

sucos artificiais, com destaque para a Chicha morada, a chicha de milho roxo, o 

refrigerante Inka Cola e a cerveja Paceña. São comuns barracas vendendo a chicha natural 

(sem teor alcóolico) produzida por eles mesmos; a bebida ancestral a base de cereais 

fermentados e mais comumente elaborada com o milho, mas também feitas de quinoa, de 

amendoim, de mandioca ou de frutas. 

Encontram-se famílias inteiras trabalhando no local: mãe, pai e filhos, vendedores 

de ingredientes típicos e que trabalham na feira desde o início, há mais de 10 anos. Dentre 

os produtos mais vendidos por eles estão uma variedade de batatas, milhos, chuño (batata 

desidratada), locoto (um tipo de pimenta) fresco ou seco, confites (doces vendidos no 

período do carnaval), chocolates, docinhos, pisco (bebida destilada a base de uva), queso 

chaqueño de Santa Cruz, chá de coca, cacau, além de produtos industrializados. 

Ali trabalham muitos vendedores de comidas típicas na feira, utilizando banners 

expostos em frente às suas barracas, e as opções são muitas: anticuchos, (espetinhos de 

coração de boi assados), lechon al horno (leitão ao forno), falso conejo (carne cozida com 

alho e cebola, e salpicada com farelos de pão) pollo al horno (frango ao forno), o tradicional 

chicharrón (carne de porco cozida na gordura e depois frita até ficar crocante,  servido 

também com batata negra e milho cozido), fricasé (cozido de carne de porco), caldo de 

mani (sopa de amendoim) e salchipapas (salsichas e batatas fritas). 

Existem alguns pratos que são servidos em diferentes estações do ano, como o Api, 

um mingau de milho roxo servido no café da manhã e em dias frios, acompanhado por 

buñuelos, rosquinhas doces fritas; as barracas só vendem esse alimento no inverno e foi 

encontrada uma no dia da festa da Independência da Bolívia, comemorada em 5 de agosto 

de 2012. 

Assim como uma barraca que vende pratos tradicionais peruanos como o ceviche (a 

base de peixe cru, suco de limão, cebola, pimenta e aji amarillo), arroz com frango, causa 

rellena (purê de batata recheado), arroz chaufa (arroz ao estilo chinês), papa a la 

huancaína (batata com molho picante), picarones (bolinhos fritos servido com melaço de 

figo), entre outros pratos tradicionais. 

Ainda pode-se encontrar uma barraca com tradicionais e coloridas raspadinhas, 

onde alguns vendedores revezam-se operando uma típica máquina de ralar gelo e 

cobrindo-o com xaropes de groselha, de uva ou de laranja e leite condensado. 

Dentre alegrias e dificuldades as barracas vão sobrevivendo. Notou-se que 

vendedores iniciam suas atividades na feira enquanto outros que as encerram, em um 

ritmo de esperança, abandono e de renovação entre eles. Em um dos casos, quando da 

procura da barraca que vendia empanadas, mocochinche (refresco de pêssegos secos) e 

especialmente o sonso, (uma espécie torta assada que consiste em mandioca ralada com 



Congresso Internacional de Gastronomia – Mesa Tendências 2012 

Senac São Paulo | 05 e 06 de Novembro de 2012 

 

21 
 

queijo, cortada e servida em pedaços vendida somente no inverno) o vizinho informou “não 

trabalha na feira há dois meses”.  

 

Conclusões finais 

 

Esse trabalho teve como objetivos registrar a alimentação dos imigrantes bolivianos 

na cidade de São Paulo em situação de feira, e anteriormente elencar os costumes 

alimentares originais e a sua adaptação em detrimento à cultura deslocada de seu país. 

A pesquisa não deve se restringir às inúmeras visitas realizadas, podendo ir além do 

que a percepção dos visitantes da feira pode alcançar. Como registrado anteriormente a 

feira Kantuta é um bem cultural; nasceu da adversidade enfrentada pelos imigrantes 

bolivianos na capital, sendo assim a alimentação encontrada no local também foi 

condicionada ao que se pode trazer ou encontrar similar na cidade. 

O afluxo de imigrantes bolivianos chega ao Brasil e se instala preferencialmente em 

São Paulo, desenvolvendo estratégias de inserção e de superação dos desafios para 

integração ao novo lugar. Chegando aqui sofrem maus tratos e preconceitos também e 

para isso criaram locais de preservação de suas tradições. As situações marcadas pelo 

preconceito que acometem também uns aos outros no seu país de origem e pelo que 

sofrem quando se deslocam para outro, e que os obrigam a estabelecer locais onde o grupo 

possa reavivar a sua estima e a sua união.  

Assim surgiu a feira Kantuta na cidade de São Paulo; o território de encontro e de 

identificação. Para eles um lugar para matar as saudades das festas e das comidas “de 

casa”, para comprar inúmeros tipos de milhos, de chocolates, ou então saber quando é a 

época das papas lisas (batatas amarelas pequenas e pintadas de cor de rosa), ou encontrar 

os confites, os docinhos de açúcar, na época do Carnaval. 

Tanto os bolivianos e os visitantes assistem em um domingo de Carnaval a chegada 

de muitas famílias, sentados à sombra para esperar os grupos folclóricos passarem; 

homens e mulheres com seus filhos nos braços, algumas amamentando, segurando 

sombrinhas por causa do calor, cholas (mulheres mestiças), bem vestidas com tecidos 

coloridos e brilhantes, jovens guerreando com suas pistolas de água, grupos tocando e 

dançando, a diversidade expressa em um momento de interação e de lembranças.  

Notou-se o velho e o novo em harmonia, juntando-se às visitas de moradores da 

cidade de etnias diferentes. Pode-se assistir a comemoração da festa da Independência, um 

desfile das bandeiras do Brasil, e da Bolívia, crianças pequenas participando, e a execução 

dos dois hinos nacionais. Ao final os gritos de “Viva o Brasil o país que nos acolheu!” e 

“Viva a Bolívia!”, enquanto as barracas de comidas estavam disputadas por um número 

cada vez maior de não bolivianos, além das famílias tradicionais com seus bebês nos 

carrinhos. Ainda encontrar com uma jovem mãe e seu filho no colo comprando “Cocoa”, ou 

seja, chocolate em pó para por no leite do café da manhã e a ouvir dizendo: “É mais 

gostoso que Nescau"! 

Para os imigrantes um lugar de cultura e de refeição compartilhada, mesmo que 

cada um leve a sua marmita ou da família, como foi observado em alguns momentos.  

Para os pesquisadores, um local onde se consegue conversar e ser bem recebido 

pelos vendedores das barracas, saber a sua origem, o que fazem no Brasil e como 

aprenderam a cozinhar. Pode-se passear tirando fotos, anotando tudo em um caderninho e 

a cada visita saborear um prato diferente, de comida de rua, acondicionada em isopores, 

mas para eles são “os sabores da infância e de casa”, ambos que ficaram para trás; o 

último no momento em que partiram em busca de uma vida melhor na cidade de São 

Paulo. 
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Para os visitantes, um lugar de experimentar uma comida de rua adaptada da 

alimentação típica dos diferentes estados bolivianos: Cochabamba, La Paz, Potosí, Oruro, 

etc., ou até do Peru, de levar os amigos e se sentar para comer uma saltenã fricasé, tão 

apimentada que arde até o nariz e “apagar o fogo” com uma cerveja Paceña, fazer uma 

refeição completa nas barracas que as servem prontas ou experimentar um espetinho de 

anticucho com molho de amendoim picante.  

O cenário descrito mostrou como uma herança é vasta e não teve intenção de 

esgotar o assunto, mas registrar alguns dos costumes alimentares adaptados à cidade de 

São Paulo nas refeições compartilhadas nos domingos de feira. Um motivo para fugir da 

rotina semanal e para os imigrantes manter viva a memória que tende a se apagar na vida 

corrida de uma grande metrópole como São Paulo. 

Vale ressaltar como a feira Kantuta é pitoresca e única na cidade, em seu contexto 

nota-se mais do que uma feira de rua, mas a união de pessoas convivendo, partilhando 

suas memórias e perpetuando o conhecimento ancestral às futuras gerações.  
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RESUMO 

A presente pesquisa vem a elaborar um roteiro gastronômico para a região do 

Ribeirão da Ilha, no sul de Florianópolis, tendo como foco a ostra, produto o qual a cidade é 

a maior produtora no Brasil. Tendo em vista que o Ribeirão da Ilha em Florianópolis é uma 

comunidade pouco explorada, certifica-se que esse local possui grande potencial para se 

tornar um atrativo á parte na cidade, seja pelo seu conjunto arquitetônico-cultural-

histórico, e principalmente, pela sua gastronomia baseada em frutos do mar, sendo a 

principal atração, a ostra. Para a mesma pesquisa, foram realizados visitas na localidade do 

Ribeirão, onde foram feitos registros fotográficos e de áudio com o objetivo de aproximar e 

incluir a comunidade local da atividade turística que será proposta, assim como também se 

teve a oportunidade de manter contato com os ribeirinhos, os nativos da região. 

Palavras-Chave: Roteiro Gastronômico; Ostra; Florianópolis; Ribeirão da Ilha. 

 

ABSTRACT 

The present research is to develop a gastronomic tour to the region of Ribeirão da 

Ilha,in the south of Florianopolis, focusing on the oyster, a product which the city is the 

largest producer in Brazil. In view of the Ribeirão da Ilha in Florianopolis community is little 

explored, make sure that this place has great potential to become a part of the 

city will appeal, both for itsarchitectural and cultural-historical, and especially for 

its gastronomy based on seafood, the main attraction, the oyster. In the same 

survey, visits were made in the town of Ribeirao, where they were made photographic 

records and audio with the aim of bringing the community and include localtourism will be 

proposed, and also had the opportunity to maintain contact with riverside,the natives. 

Keywords: Gastronomic Itinerary, Oyster, Florianópolis, Ribeirão da Ilha. 

 

Introdução 

 

 A atividade turística é considerada uma das mais expressivas na economia 

mundial. Conforme destaca Dias (2006), o turismo é o setor da economia que mais cresce, 

superando a indústria automobilística e a petrolífera. Além disso, o autor também diz que 

“o turismo é considerado a principal atividade econômica mundial” (DIAS, 2006, p. 3). 

Assim, podemos afirmar que a atividade turística é geradora de empregos e renda, 

podendo ser considerada uma alternativa de desenvolvimento econômico e social de uma 

nação. Em complemento, não é possível enxergar o turismo afastado do contexto social. 

Assim, concordando com Beltrão (2001), afirmamos que a cultura é uma das mais fortes 

representações de um local para que se possa conquistar uma atividade turística.  

  Neste cenário, se insere a potencialidade da Ilha de Santa Catarina que, além dos 

vastos atrativos naturais da paisagem litorânea, oferece uma rede de infraestrutura e 

serviços que visa atender, além da demanda local, as demandas turísticas. Outro potencial 
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turístico em destaque na Ilha de Santa Catarina é seu patrimônio histórico-cultural. 

Exemplo é a presença de características dos primeiros habitantes da região de Açores – 

Portugal, em especial no Ribeirão da Ilha, reconhecido como importante centro cultural, 

diferenciado em relação a sua história e geografia.  

Esse tradicional bairro localiza-se ao Sul da Ilha de Santa Catarina, sendo 

considerado um dos povoados mais antigos e típicos da região, preservando parte da 

herança histórico-arquitetônica da presença açoriana em Florianópolis. Aliado a 

potencialidade turística, associada às características históricas apresentadas, o Ribeirão da 

Ilha também é conhecido na produção de ostras, com bastante representatividade já que 

detém 68.98% da produção nacional do produto. (SOUZA FILHO, 2003). 

Com isso, evidencia-se a potencialidade turística que a região oferece. Otimizar a 

experiência do turista, estimulando o olhar, provocando a curiosidade e levando a descobrir 

mais sobre o lugar e seus habitantes, seus hábitos e costumes, sua história e suas lendas, 

são ações que dinamizam o processo de atração turística.  

Surge a necessidade de organizar a forma de apresentar os atrativos, associando as 

características locais à expectativa do turista. Uma das maneiras de se fazer isso é 

organizando roteiros turísticos. É nesse contexto que o presente trabalho aborda a 

localidade do Ribeirão da Ilha. 

O objetivo geral da pesquisa é elaborar um roteiro gastronômico de Ostras para o 

Sul da Ilha de Santa Catarina (Florianópolis/SC). Como etapas específicas elencamos a 

necessidade de contextualizar histórico e geograficamente o sul da Ilha de Santa Catarina; 

Discutir a presença da ostra na mesma localidade; Identificar os potenciais elementos que 

irão compor o roteiro gastronômico (áreas produtoras, serviços, atrativos históricos, 

culturais e naturais da região) e; Definir os parâmetros técnicos de elaboração de um 

roteiro turístico. 

Este enfoque direciona a importância da pesquisa uma vez que promove a 

valorização da identidade local, bem como desenvolvimento do potencial gastronômica da 

região, como uma maneira de conservação dos valores históricos locais, além de configurar 

uma alternativa de renda por meio da organização da oferta de atrativos turísticos 

diferenciados.  

Tendo objetivo a elaboração de um roteiro gastronômico de Ostras para o Sul da 

Ilha de Santa Catarina (Florianópolis/SC), espera-se que os resultados oportunizem, 

sobretudo, a valorização da identidade local, em especial, através da sensibilização da 

comunidade em relação ao potencial turístico. Em conseqüência, consolide o turismo na 

região como alternativa para gerar e/ou aumentar a renda da comunidade local. Espera-se 

também promover o desenvolvimento do potencial gastronômico, o consolidando como 

mais uma opção de atratividade turística para o local. Por fim, como a temática da presente 

pesquisa esta relacionada à conhecimentos trabalhados nos cursos Técnico em Cozinha e 

Técnico em Guia de Turismo, o resultado da pesquisa será utilizado como instrumento 

didático para os cursos em questão. 

 

2 Metodologia 

 

A presente pesquisa caracteriza-se pela abordagem metodológica conhecida como 

pesquisa qualitativa.  Fundamentada em Dencker (1998, p. 98), este tipo de pesquisa “visa 

compreender ou interpretar processos de forma complexa e contextualizada e se 

caracteriza como um plano aberto e flexível.” 

O recorte espacial adotado foi o sul da Ilha de Santa Catarina. Como procedimentos 

metodológicos que buscam contemplar cada objetivo proposto e, por conseqüência, o 

objetivo principal da presente pesquisa, foram adotados: a pesquisa bibliográfica que 

contempla a contextualização histórica e geográfica do sul da ilha de Santa Catarina e a 

definição dos parâmetros técnicos de um roteiro turístico. Este procedimento auxiliou na 
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discussão da presença da ostra na mesma localidade e na identificação dos potenciais 

elementos que compõem o roteiro proposto.  

Para confirmar e completar informações referentes à presença da ostra na localidade 

investigada e à identificação de potenciais elementos que compõem o roteiro gastronômico 

proposto pela investigação central da pesquisa foram realizados trabalhos de campo no sul 

da Ilha de Santa Catarina. Na ocasião desses trabalhos, foram realizados registros 

fotográficos e áudio visuais com o objetivo de aproximar e incluir a comunidade local da 

atividade turística proposta. Também se teve a oportunidade de manter contato com os 

nativos da região,  conhecidos como ribeirinhos. Foram visitadas duas lojas de produtos 

típicos artesanais, assim como foi realizada uma visita a um dos restaurantes do Ribeirão, 

onde se teve a oportunidade de realizar entrevistas com os responsáveis, questionando-os 

sobre o local onde vivem, cultura e costumes locais, assim como qual seriam a opinião de 

cada entrevistado em relação as fazendas marinhas, o turismo na região do Ribeirão da 

Ilha e a sua relação com a comunidade. 

 

3 Apresentação e Contextualização 

 

Nessa etapa abordamos a história do Ribeirão da Ilha, a qual foi uma das primeiras 

comunidades do estado de Santa Catarina e a primeira de Florianópolis a ser habitada, no 

século XIX, pelos índios Carijós.  

De acordo com os historiadores, os primeiros navegadores espanhóis e portugueses 

chegaram por volta de 1506. Vinte anos mais tarde, o navegador Sebastião Caboto 

atravessou o Atlântico e veio para cá, e segundo informações, foi no Porto do Ribeirão que 

ele teria ancorado seu navio. Entre 1748 e 1756 houve a colonização da ilha, 

desembarcando cerca de seis mil casais oriundo dos Açores, em Portugal; Segundo 

autores, cerca de sessenta casais estabeleceram-se no Ribeirão. Os traços dessa 

proveniente dessa colonização ainda são bem preservados de forma intensa e original. As 

casas, em sua maioria, possuem paredes rosa com janelas amarelas ou brancas, e até 

mesmo verde com azul. 

O Ribeirão possui como heranças culturais as tradicionais danças folclóricas, tais 

como: Boi-de-mamão, a Dança de Pau-de-Fitas, a Ratoeira e o Terno-de-Reis.  

O artesanato esta vinculado à produção da vida material, que era centrado na 

pesca, agricultura e nos afazeres domésticos. A forma mais comum do artesanato local é a 

produção de fios para tecidos, tecelagem, apetrechos para pesca, construção de baleeiras e 

canoas, brinquedos infantis, objetos de adorno, bordados de crivo, cestarias, artes plásticas 

e a tradicional renda de bilro. 

 

3.1 A presença da ostra no sul da Ilha de Santa Catarina: O ribeirão da ilha 

  

Situada na Baía Sul da Ilha de Santa Catarina, distante trinta e seis quilômetros do 

centro da cidade de Florianópolis, o Distrito do Ribeirão da Ilha estende-se por uma área de 

51,54km2 e abrange as localidades de Alto Ribeirão, Tapera da Base, Freguesia do 

Ribeirão, Caiacangaçu, Caieira da Barra do Sul, Costeira do Ribeirão, Tapera, Praia de 

Naufragados, Barro Vermelho e Sertão do Peri. (CESA,2008) 

A constituição das origens da Freguesia da Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão da 

Ilha (PEREIRA, PEREIRA e SILVA NETO;1900) data o século XVI  com a miscigenação entre 

os índios Carijós e os primeiros navegadores portugueses e espanhóis que desembarcaram 

nesta região. No entanto apenas entre 1748 e 1756 que houve a colonização efetiva com a 

chegada de cerca de cinqüenta casais de origem açoriana e posteriormente o advento dos 

escravos africanos. A economia da Freguesia do Ribeirão da Ilha era basicamente dedicada 

à agricultura através da produção de mandioca, milho, cana, feijão e café, processando 

muitos desses produtos em engenhos artesanais (MAMIGONIAN,2004). Ao longo de muitos 

anos a atividade econômica não foi fundamentalmente alterada compondo basicamente um 

cenário de produção de açúcar, farinha, cachaça, entre outros.  

No entanto, as transformações ocorridas nos últimos anos demonstraram a 
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necessidade de potencializar a economia da região e criar uma nova alternativa econômica 

para as famílias das comunidades pesqueiras (BARNI et al,2003). Neste mesmo contexto, a 

ostreicultura surge em Florianópolis na década de 1970, como parte das políticas públicas 

para aumentar a renda dos pescadores e fixá-los em seu local de origem. Com a 

participação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) através da produção de 

sementes em laboratório (1982) e o incremento e assistência das técnicas de cultivo pela 

Empresa de Pesquisa Agropecuária Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), resultou no 

desenvolvimento e efetivação do processo de criação de ostras, e assim um aumento do 

número de produtores (MARIANO e MELODY,2003). 

Dados confirmam o desenvolvimento dessa rentável atividade econômica, no qual o  

Estado de Santa Catarina é considerado o maior produtor de moluscos do Brasil. Em 

2006/2007 a safra de produção de moluscos foi de 1.857.530 dúzias de ostras e 7.957 

toneladas de mexilhões representando 95,67% de ostras e 65,04% dos mexilhões 

produzidos em Santa Catarina (KROTH,RODRIGUES,FRASSON,2010). Já em 2009 

contabilizou-se um total de 1.792 toneladas de ostras (figura 01) produzidas e 

comercializadas no Estado (VICENTE,2010). 

 

Figura 01: Evolução da Produção de Ostras Comercializadas (SC/Toneladas -1991-

2009) 

Fonte: Vicente (2010) 

 

A espécie cultivada se refere à Ostra do Pacífico (Cassostrea gigas), onde o Ribeirão 

da Ilha é a região que tem maior número de cultivos desta ostra em Florianópolis. 

(SANTOS et al, 2007). Ou seja, esse tradicional bairro da Freguesia do Ribeirão da Ilha é 

conhecido também pela representatividade em relação à produção deste molusco, detendo 

68,98% da produção nacional (SOUZA FILHO, 2003).  

A potencialidade produtiva das ostras nesta localidade é relevante já que exerce um 

papel de fundamental importância para a consolidação de um processo de desenvolvimento 

econômico (KROTH,RODRIGUES,FRASSON,2010) em consonância com a preservação do 

patrimônio histórico uma vez que a comunidade é considerada um dos povoados mais 

antigos e típicos da região. Os aspectos histórico- arquitetônicos referentes à presença 

açoriana em Florianópolis potencializam o desenvolvimento da atividade turística para o 

local.  

Parafraseando Silveira (2002), o desenvolvimento da atividade turística está 

diretamente relacionado à prosperidade econômica. Nesse contexto, o desenvolvimento 

desse antigo povoado, reflete na necessidade de atingir a satisfação tanto do turista como 

também da comunidade local. 
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3.2 A elaboração de um roteiro turístico 

 

Segundo Tavares (2002, p.14), roteiro é “um termo genérico utilizado para a 

apresentação de itinerários e programações efetuados com a finalidade de turismo.” Um 

roteiro vai além de ser apenas uma seqüência de atrativos a serem visitados, ele é uma 

importante ferramenta de leitura da realidade existente, pois deve ser contextualizado à 

situação sociocultural da localidade visitada.  

Um roteiro envolve, além do destino desejado, itens essenciais como a sua 

contextualização, tempo de percurso, trajeto, transportes utilizados, meios de 

hospedagem, estabelecimentos para alimentação, passeios, traslados, entre outros.  

É importante que um roteiro seja coeso e contemple uma visão abrangente e clara 

da realidade. Deve ser elaborado com o cuidado de ser coerente em relação à história a ser 

relatada e “ser capaz de mostrar a cultura e a alma do lugar.” (TAVARES, 2002, p.14). 

Assim, sendo capaz de despertar o interesse à visitação e conhecimento do local.  

De acordo com os elementos da oferta turística local são essenciais à elaboraç ão de 

um roteiro turístico. Tais elementos são: atrativos naturais e culturais, serviços turísticos e 

serviços públicos e a infraestrutura básica.  

Os restaurantes do Ribeirão da Ilha concentram-se na principal rua do bairro, a 

Rodovia Baldicero Filomeno, com opções gastronômicas voltadas aos pescados e frutos do 

mar, oferecendo ostras cultivadas nas fazendas da região.  

No caso do Ribeirão da Ilha, destacam-se os seguintes elementos disponíveis à 

comunidade e ao visitante, potencialmente dispostos à organização de um roteiro turístico 

para o local: 

 

 

Fazendas e Pousadas 

 

    

→Fazenda Marinha Paraíso das Ostras: 

Degustação de ostras apenas com 

agendamento de dia e horário 

 

Localização: Rod. Baldicero Filomeno, 

20.600, Caeira da Barra do Sul. 

(48) 9961-5050 

 

→Fazenda Marinha Louva Deus: 

Degustação de ostras apenas com 

agendamento de dia e horário 

 

Localização: Rod. Baldicero Filomeno, 

9090. 

(48) 9622-6051 / 9972-4116 

 

 

→ Pousada Ecomar: Serviços de 

hospedagem, espaços para eventos, 

festas e salão de beleza. Dispõe de um 

amplo espaço para casamento, 

formatura, confraternização, aniversário, 

cursos, palestras, congresso, festa de 

quinze anos. 

 

Localização: Rod. Baldicero Filomeno, 

9401 

(48) 3237-8148 / 9972-6458. / 

www.pousadaecomar.com.br / 

pousadaecomar@pousadaecomar.com.br  

 

 

→Pousada do Museu: Dispõe de um 

amplo espaço arborizado e estrutura 

para eventos.  Juntamente com o 

Ecomuseu e o Orquidário, a Pousada 

alia bom gosto, história e natureza num 

único local. 

 

Localização: Rod. Baldicero Filomeno, 

10.100 

(48) 3237-8148 / 9972-6458 / 

www.pousadadomuseu.com.br / 

ecomuseu@pousadadomueseu.com.br  

 

Aberto todos os dias 

http://www.pousadaecomar.com.br/
mailto:pousadaecomar@pousadaecomar.com.br
http://www.pousadadomuseu.com.br/
mailto:ecomuseu@pousadadomueseu.com.br
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Aberto todos os dias. 

 

 

Restaurantes 

 

   

→Engenho do Vô: Sugestão da casa: 

Camarão á milanesa 

 

Localização: Rod. Baldicero Filomeno, 

4139 

(48) 3337-4696 / 

www.engenhodovo.com.br / 

Aberto de terça á sábado, das 19h às 

23h à la carte. 

Terça à domingo das 11h às 14h buffet 

livre de comida caseira 

 

→Porto do Contrato: Sugestão da casa: 

Seqüência de ostras e Anchova metida á 

besta. 

 

Localização: Rod. Baldicero Filomeno, 

5544. 

(48) 3337-1026. 

Aberto de terça à domingo, das 11h30 

às 24h. 

Domingo das 11h30 às 18h. 

 

 

→Rancho Açoriano: Sugestão da casa: 

Camarão com especiarias 

 

Localização: Rod. Baldicero Filomeno, 

5634 

(48) 3337-0848 / 

www.ranchoacoriano.com / 

dario@ranchoacoriano.com  

Aberto de todos os dias, das 11h30 às 

23h. 

 

 

→Ostras & Ostras Coisas: Sugestão da 

casa: Chapeado de frutos do mar e 

chiclete de camarão. 

 

Localização: Rod. Baldicero Filomeno, 

6520. 

(48) 3233-3958 / 

www.ostraseostrascoisas.com.br / 

contato@ostraseostrascoisas.com.br  

Aberto de segunda à domingo, das 11h 

às 23h 

 

 

→Ostradamus Ribeirão: Sugestão da 

casa: Sinfonia dos Náufragos ( Camarão 

pistola regado ao molho de ervas e 

assado na brasa). 

 

Localização: Rod. Baldicero Filomeno, 

7640. 

(48) 3337-5711 

Aberto de terça à sábado, das 12h às 

18h 

 

→Restaurante do Museu: Sugestão da 

casa: Polvo á casquinha e alcatra de 

peixe. 

 

Localização: Rod. Baldicero Filomeno, 

10.100 

(48) 3237-8148 / 9972-6458 / 

www.pousadadomuseu.com.br / 

ecomuseu@pousadadomuseu.com.br  

Aberto de terça à domingo 

 

→Ostra da Ilha: Sugestão da casa: 

Talharim com frutos do mar. 

Localização: Rod. Baldicero Filomeno, 

5674. 

(48) 3337-0950 / 

www.ostradailha.com.br / 

ostradailha@uol.com.br  

→Freguesia das Ostras: 

 

Localização: Rod. Baldicero Filomeno, 

8040. 

(48) 3238-1696 / 

www.freguesiadasostras.com.br  

Aberto terça á domingo, das 11h ás 23h 

http://www.engenhodovo.com.br/
http://www.ranchoacoriano.com/
mailto:dario@ranchoacoriano.com
http://www.ostraseostrascoisas.com.br/
mailto:contato@ostraseostrascoisas.com.br
http://www.pousadadomuseu.com.br/
mailto:ecomuseu@pousadadomuseu.com.br
http://www.ostradailha.com.br/
mailto:ostradailha@uol.com.br
http://www.freguesiadasostras.com.br/
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Aberto de terça à domingo, das 11h ás 

00h30 

→Muqueca da Ilha: Sugestão da casa: 

Muqueca da casa ( camarão, garoupa e 

lula). 

 

Localização: Rod. Baldicero Filomeno, 

7484. 

(48) 3232-7676 / 9106-6503 / 

www.muquecadailha.com.br / 

muquecadailha@gmail.com  

Aberto de terça à domingo, das 11h às 

24h (temporada). 

Aberto de terça à domingo, das 11h às 

23h (Março á Dezembro). 

 

→Ilhota das Ostras: Sugestão da casa: 

Ostra gratinada a moda ilhota e 

anchova grelhada com ervas finas. 

 

Localização: Rod. Baldicero Filomeno, 

14.534. 

(48) 3237-6464 / 

www.ilhotadasostras.com.br / 

ilhotadasostras@gmail.com  

Aberto de terça à domingo, das 10h30 

às 22h. 

 

→Trapiche das Ostras: Sugestão da 

casa: Filé de linguado ao molho de 

camarão e ostras gratinadas a moda 

trapiche. 

 

Localização: Rod. Baldicero Filomeno, 

1.156. 

(48) 3237-6124 / 

www.trapichedasostras.com.br / 

trapichedasostras@gmail.com  

Aberto todos os dias, das 11h às 21h30 

(temporada) 

 

 

 

 

Atrativos Culturais 

 

    

→ Igreja Nossa Senhora da Lapa: 

Construída por escravos e seus 

senhores, com pedra, cal e azeite de 

baleia. Inaugurada em 1.806. Ao lado, 

Capela do Divino e cemitério. 

 

Localização: Praça central da 

Freguesia do Ribeirão. 

 

 

 

→Ecomuseu do Ribeirão da Ilha: Acervo 

com objetos da colonização portuguesa. 

 

Localização: Rod. Baldicero Filomeno, 

10.100 

(48) 3237-8148  Ingressos: R$3,00 

 

 

→Casario: conjunto histórico-

arquitetônico da Freguesia do Ribeirão 

 

Localização: Centro histórico do 

Ribeirão da Ilha 

 

→Forte Mal. Moura de Naufragados: 

Fortificação construída entre 1.909 e 

1.913. Abriga três canhões de 120 mm, 

construídos em 1893 pela empresa 

Armstrong. 

 

http://www.muquecadailha.com.br/
mailto:muquecadailha@gmail.com
http://www.ilhotadasostras.com.br/
mailto:ilhotadasostras@gmail.com
http://www.trapichedasostras.com.br/
mailto:trapichedasostras@gmail.com
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Localização: Ponta de Naufragados, 

próxima ao Farol. 

 

 

 

→Fortaleza de Nossa Senhora da 

Conceição: Ruínas da fortaleza, erguida 

em 1742, é tombada como Patrimônio 

Histórico Nacional. 

 

Localização: Ilha de Araçatuba, no 

canal da Baía Sul 

 

→Farol de Naufragados: Originalmente 

inaugurado em 14 de Maio de 1883. O 

atual foi reconstruído e está situado 

sobre a plataforma do antigo farol em 

um maciço de 30 metros, na Ponta de 

Naufragados 

 

Localização: Ponta da Praia de 

Naufragados 

 

 

 

Atrativos Naturais 

 

    

→ Praia do Ribeirão da Ilha: Foi 

utilizada como produto no período 

colonial. Com faixa de areia limpa e 

clara é usufruída como área de lazer e 

balneário 

 

Localização: Freguesia do Ribeirão 

 

→Praia de Fora do Caiancangaçu: 

Utilizada para recreação, balneária e 

pesca, apesar das águas turvas. Abriga 

um sítio arqueológico 

 

Localização: Praia do Caiancangaçu 

 

 

 

 

→Praia dos Naufragados: Praia 

paradisíaca com acesso por trilhas. 

Pode-se avistar um farol, um forte e 

avistar uma fortaleza e ilhas. 

 

Localização: Extremo sul da Ilha de 

Santa Catarina 

 

 

→Ilha Maria Francisca: Ilha próxima ao 

Mangue da Tapera, possui aspecto 

paisagístico agradável. 

 

Localização: Pode ser avistada da 

Praia do Ribeirão e outras próximas 

 

 

→Ilha dos Cardos: O nome deriva da 

vegetação que ainda cobre a ilha, o 

cardo. Há um farolete de 6 metros de 

altura. 

 

Localização: Entre o Saco da Caeira e 

o Pontal do Massiambú 

 

 

→Trilha de Naufragados: Início na 

Caiera da Barra do Sul. Acesso a praia 

de Naufragados passando por córregos, 

ruínas e Mata Atlântica. Localizada no 

extremo sul da Ilha de SC. 

 

Percurso: 2.621 m – 40 minutos 

 

 

→Trilha do Sertão do Ribeirão á Tapera: 

 

→Trilha do Caminho do Farol: Caminho 
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O caminho atravessa casas, sítios, 

pastagens e plantações, além dos 

Morros da Boa Vista e Pelados. Vista 

panorâmica. 

 

Percurso: 4.374 m - 1h:30 minutos 

 

que tem início na trilha dos Naufragados 

e leva ao Farol na Ponta dos 

Naufragados e ao Forte Mal. Moura. 

Vista do Oceano Atlântico, canal da Baía 

Sul, ilhas, continente. 

 

Percurso: 2.703 m – 35 minutos. 

 

 

 

 

Diante da característica marcante da produção da ostra e dos restaurantes como 

principais atrativos turísticos, somada a questão cultural e econômica que a ostra 

representa para a localidade, foi elaborado o roteiro turístico gastronômico apresentado a 

seguir.  

 

4.O Roteiro gastronômico  

 

O roteiro se inicia com a chegada prevista no Ribeirão da Ilha no turno da manhã. A 

primeira oportunidade de conhecimento e interação com o Ribeirão da Ilha será uma breve 

caminhada de reconhecimento com visitação aos principais atrativos turísticos e passeio 

pelo casario tradicional açoriano, arquitetura característic a do local, acompanhados de um 

guia de turismo.  

O final da caminhada será em uma Cafeteria, na qual os turistas/visitantes terão a 

oportunidade de conhecer a história e cultura da região, por meio do relato de um 

tradicional morador da localidade. Nesse momento, o turista/visitante, além das 

informações e histórias ouvidas conhecerá os produtos típicos da gastronomia local bem 

como os artesanatos e demais souvenirs comercializados pela comunidade.  

Após, o turista será levado ao Ecomuseu do Ribeirão da Ilha. Nesse local, ele 

conhecerá a história da Ilha de Santa Catarina por meio dos objetos e da narrativa do 

modo de vida dos açorianos.  

O próximo momento da visita ao Ribeirão da Ilha será em uma fazenda produtora de 

ostras, com o propósito de visualizar todo o processo produtivo dessa matéria prima. Essa 

visita é realizada em um barco que possibilita a observação bem próxima do local onde as 

ostras são cultivadas. Nesse momento é possível, também, realizar a degustação da ostra 

in natura. 

Após a visitação a Fazenda de Ostras, o visitante / turista será levado para almoçar 

em um restaurante especializado em pescados e furtos do mar localizado à beira da Baía 

Sul.  

 

Considerações Finais 

 

Durante a realização da pesquisa foi possível observar que há necessidade de maior 

valorização da cultura local, principalmente pelos moradores das demais regiões de 

Florianópolis, assim como aos visitantes que no Ribeirão chegam. Através deste projeto de 

pesquisa, por meio de livros, monografias, e principalmente pela visita ao Ribeirão da Ilha, 

pelo contato com os nativos, de fato a gastronomia seria uma oportunidade para o 

desenvolvimento turístico local e, consequentemente, para a própria comunidade que lá 

reside. Isso porque percebemos o apoio e aceitação da comunidade à presença do turista, 

assim como dos responsáveis pelos restaurantes que ali se encontram, para uma possível 

parceria entre o privado e o público, recebendo também apoio do governo local.  

O Ribeirão da Ilha possui potencial turístico, porém, falta receber  incentivos e 

iniciativas que proporcionem a ocorrência da atividade turística preservando a herança 

histórica e cultural do local ao mesmo tempo em que beneficia o morador local.  
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A Formação da Identidade Gastronômica de Garanhuns-PE: A busca das 

Culturas e dos Ingredientes que fazem a Comida de hoje.11 

 

Ms. Gustavo de Lira Santos12 

SENAC-PE / AESGA 

 

RESUMO 

Dentre as tendências de comportamento alimentar nas sociedades industrializadas, 

destaca-se o crescente interesse pelos patrimônios gastronômicos regionais e a 

preocupação com a valorização da sua identidade. A alimentação é fator primordial para a 

humanidade por se relacionar à preservação e à manutenção da espécie. Mais que uma 

necessidade de sobrevivência, a alimentação distingue culturas. A cozinha é a integração 

das crenças e das práticas cotidianas compartilhadas por um mesmo grupo e influência na 

construção da sua identidade cultural, sendo classificada como Patrimônio Imaterial. Nesse 

contexto se insere esta investigação, que objetiva identificar a comida tida como realmente 

típica de Garanhuns. A pesquisa de campo foi realizada através de entrevistas qualitativas, 

a fim de, pela análise dos discursos desses colaboradores, reconhecermos a identidade 

gastronômica de Garanhuns.  

PALAVRAS-CHAVE: Gastronomia; Identidade Cultural; Formação Gastronômica; 

Garanhuns. 

 

ABSTRACT  

Among the trends of eating habits in the industrialized societies, the growing 

interest for the regional gastronomic heritage and the worry with the appreciation of its 

identity are highlighted. Food is a primordial factor for humanity as it relates to the 

preservation and maintenance of the species. More than survival necessity, the food 

distinguishes cultures. The kitchen is the integration of beliefs and the daily practice shared 

by the same group and influences the construction of cultural identity, being classified as 

intangible heritage. In this context this investigation is introduced and aimed to identify the 

food considered actually as typical in Garanhuns. The field research was realized through 

qualitative interviews, in order to recognize the gastronomy identity of Garanhuns by the 

analysis of the collaborators’ speech. 

KEY WORDS: Gastronomy; Cultural Identity; Gastronomy Formation; Garanhuns. 

 

Introdução ou Acendendo o fogo 

 

A cidade de Garanhuns passou por processo imigratório que resultou em uma 

diversidade cultural perceptível e, num olhar mais atento, também em suas práticas 

gastronômicas. Isto porque a gastronomia, enquanto manifestação cultural, memória e 

identidade, constitui o último hábito que um grupo abandona quando emigra, por estar 

arraigado aos costumes e ao gosto. A alimentação sofre adaptações ou substituições de 

ingredientes no país de recepção. 

Devido a esta influência e por ser uma cidade turística, Garanhuns tem uma grande 

diversidade de pratos tidos como típicos, a depender do grupo social que perguntamos. Na 

visão dos turistas, a comida que mais representa Garanhuns é a fondue. Na da população 

                                                                 
11 Trabalho submetido à Linha de pesquisa: 3. Herança e História: sociedade e imigração; 
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CFP Garanhuns-PE, Docente da Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns (AESGA) e Chef do Kefi Bistro. 
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efetiva são a buchada, mão de vaca e outras que derivam principalmente do bode. E com 

cada grupo social que conversamos as pessoas apresentam uma ideia diferente de quais 

seriam as comidas típicas da cidade. Nessa perspectiva, julgamos oportuno o 

desenvolvimento de uma pesquisa sobre essa questão. Estamos começando a investigar, 

portanto: O que realmente é típico da cidade? Para seus moradores? Para quem trabalha 

na cozinha? Pelos empresários do setor? Para os turistas? Por quê?  

No cenário de Garanhuns - PE se desenvolve a presente pesquisa (que ainda está 

em andamento) sobre a formação da identidade gastronômica de Garanhuns-PE. E leva em 

consideração não só aquilo que representa ou remete à cidade, mas as comidas presentes 

no cotidiano da população e as que atraem os turistas como patrimônio cultural dela, 

caracterizando as marcas identitárias da gastronomia da localidade. 

Nesse primeiro momento da investigação optamos por uma pesquisa qualitativa, 

onde entrevistamos seis pessoas - sendo elas: 1 turista e outras 5 que trabalham ou 

trabalharam com gastronomia por muito anos na cidade – que pudessem passar a sua 

visão e/ou experiência do que seria a identidade gastronômica de Garanhuns e como ela foi 

formada.   

 

Identidade, Patrimônio e Cultura: Temperos que se misturam. 

 

Ao longo do tempo, a compreensão do significado da palavra “cultura” sofreu 

inúmeras alterações até se chegar à ideia atual de que ela permite ao homem não 

somente adaptar-se a seu meio, mas adaptar esse meio a si próprio, adequando-o às 

suas necessidades e projetos. 

Convém repetir que o conceito de cultura é construído, modificado e 

transformado ao longo do tempo, influenciado por diferentes fatores sociais, culturais, 

econômicos ou ambientais. Os valores de determinada sociedade atual não são mais, 

nem menos corretos que os praticados há séculos. Trata-se apenas de valores 

diferentes em épocas diversas.  

Cultura pode ser entendida como "o complexo unitário que inclui o 

conhecimento, a crença, a arte, a moral, as leis e todas as outras capacidades e 

hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade". Esta é apenas uma das 

definições elaborada quando a Antropologia iniciava um caminho em busca da 

cientificidade da cultura, enquanto objeto de estudo (TAYLOR apud GONÇALVES, 

2003: 14). 

A cultura não deve e não pode ser pensada como algo estagnado, acabado, que 

tenha começo, meio e fim; ela é dinâmica. Segundo Gastal (2001) é preciso que a 

cultura deixe de ser apresentada, exclusivamente, do ponto de vista do lugar, do 

sedentário, como algo acabado, como produto a ser assimilado/consumido. Assim: 

 

Cultura é um insumo turístico importante, mas é aquela cultura 

viva, praticada pela comunidade em seu cotidiano. Não é um 

espetáculo, que inicia quando o ônibus dos visitantes chega, mas 

uma atividade que a comunidade exerce rotineiramente. Quando 

os visitantes chegarem, eles serão bem vindos e convidados a 

juntos dançar, cantar, saborear o pão, aplaudir o artista. 

(GASTAL, 2001, p.129) 

 

Para fins do trabalho, foi adotada a definição de cultura como construção de 

história, baseada em fatos passados que compõe toda uma trajetória de um povo, é 

um produto coletivo entre os homens, cada sociedade possui sua história cultural que 

são compostas por costumes, crenças, lendas, tradições, economia, festas, religiões, 
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alimentos, sabores entre outros; todos esses fatores devem ser entendidos baseados 

numa realidade social, a qual cada grupo faz parte. Por fim, essa conceituação 

auxiliará o leitor a compreender a importância, as características e os valores 

culturais. 

Tudo o que é produto de ação consciente e criativa dos homens sobre o seu 

meio ambiente é Patrimônio Cultural. Ao preservar um Patrimônio conserva-se a 

memória do que fomos e somos, a identidade da nação. Etimologicamente, a palavra 

Patrimônio significa “herança paterna”, ou a riqueza comum que nós herdamos como 

cidadãos, que vem sendo transmitido de geração em geração. 

 

A noção de patrimônio como recurso para o desenvolvimento é 

uma construção recente e está intimamente associada à 

especificidade que lhe permite fazer do espaço onde se localiza 

um lugar diferente de todos os outros, transformando-o numa 

atração turística que combina elementos tão diferenciados como 

a arquitetura, o artesanato, a gastronomia, as festas, as crenças, 

os modos de vida tradicionais e outros bens não materiais que 

lhes estão associados, ensejando a experiência de descoberta, do 

exotismo, de auto-realização e de evasão do cotidiano. Muitos 

dos costumes praticados pela comunidade podem ser 

caracterizados como um patrimônio cultural, seja ela material ou 

imaterial. (BARRETO, 2003, p. 23). 

 

Assim acredita-se que preservar o patrimônio cultural é valorizar os 

antepassados histórico-culturais que servem para testemunhar as experiências vividas 

em coletividade ou individualmente, permitindo o homem desenvolver o sentimento de 

grupo que compõe a identidade coletiva. Os objetos, documentos escritos, imagens, 

traços urbanos, áreas naturais, paisagens ou edificações compõem o patrimônio 

cultural, permitindo-nos uma sociedade que detenha maiores oportunidades de 

perceber a si própria. 

 

Identidade Cultural: O Ingrediente Fundamental 

 

A ideia de identidade nasceu como acentua Bauman (2005:26) “da crise do 

pertencimento e do esforço que esta desencadeou no sentido de transpor a brecha 

entre o ‘deve’ e o ‘é’ e erguer a realidade ao nível dos padrões estabelecidos pela ideia 

– recriar a realidade à semelhança da ideia”. 

 Na sociedade acontece essa “crise identitária” que, de acordo c om Hall (2006) 

resulta das amplas mudanças provocadas pelas novas estruturas sociais que 

estimulam uma reestruturação ou mesmo reinvenção da identidade cultural e aponta, 

ainda, a globalização como sendo o causador de grande impacto na sociedade, tendo 

forte ressonância na identidade cultural. 

A identidade não é uma caracterização biológica, inerente ao indivíduo, é uma 

definição historicamente constituída. E essa identificação oscila em dois polos, sendo 

que um oferece ao sujeito a possibilidade de escolha constante da identidade e o outro 

exclui o sujeito dessa possibilidade e estabelece o que ele pode ser. Assim: 

 

Num dos polos da hierarquia global emergente estão aqueles que 

constituem e desarticulam as suas identidades mais ou menos à 

própria vontade, escolhendo-as no leque de ofertas 
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extraordinariamente amplo, de abrangência planetária. No outro 

polo se abarrotam aqueles que tiveram negado o acesso à 

escolha da identidade, que não tem direito de manifestar as suas 

preferências e que no final se veem oprimidos por identidades 

aplicadas e impostas por outros – identidades de que eles 

próprios se ressentem, mas não tem permissão de abandonar 

nem das quais conseguem se livrar. Identidades que 

estereotipam, humilham, desumanizam, estigmatizam. 

(BAUMAN,2005,p.44) 

 

A identidade de uma cultura deve ser analisada no âmbito de um determinado 

tempo e espaço de um grupo étnico. Essa identidade estaria interligada à identidade 

nacional e determinada por acontecimentos históricos. Relações de igualdade entre 

grupos que caracterizam sua identidade. O Brasil, por exemplo, pertence ao “Terceiro 

Mundo” porque se diferencia do “Primeiro Mundo”, onde essa oposição não constitui a 

identidade de uma nação ou de um povo, apenas coloca o Brasil numa posição 

semelhante a países que possuem a mesma característica econômica. No entanto essa 

explosão de diferenças: étnicas, sexuais, culturais, nacionais, etc., vem colocando o 

resgate da identidade, os questionamentos para nos identificarmos no meio de tantos 

e isso tem acontecido constantemente. 

 Podendo ser caracterizada como motivo de autoprocura, a identidade se forma 

ao longo do tempo, já que inconscientemente o homem está sempre instruindo e 

construindo essa analogia. É um processo evolutivo. Por isso damos crédito à 

afirmação de Martins (2003, p.43), que diz “os indivíduos recorrem a um conjunto de 

referências para recuperar ou manter sua identidade, o sentido de pertencer, 

resgatando-lhe a sua história, sobretudo nesse período de globalização, em que o 

individual se perde no padrão”. 

A identidade cultural se manifesta na formação de grupos em busca de um 

mesmo interesse, no qual a memória é um elemento essencial que se deve ter a 

preocupação de conservá-la. É interpretada com base na história de um povo que 

contribui na formação e nos costumes de uma etnia. A partir dos anos setenta, 

quando o Brasil estava em processo democrático na história política, perceberam-se a 

necessidade e a importância de se debater as raízes da identidade brasileira.  

Dessa forma, o estudo da identidade cultural é bastante complexo e, por isso, 

exige diversas abordagens. Mas, aqui, partimos do princípio de que a identidade 

cultural hoje nada mais é que a busca por referências culturais que permitam o 

reconhecimento individual e grupal diante do panorama de homogeneização da 

globalização. 

A GASTRONOMIA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL – MISTURANDO, 

MEXENDO, MAS RESGATANDO AS ORIGENS. 

 

A alimentação é fator primordial para a humanidade, por se relacionar à 

preservação e à manutenção da espécie. Franco afirma que “quando o homem 

aprendeu a cozinhar os alimentos, surgiu uma profunda diferença entre ele e os outros 

animais.” (2006, p.17). Mais que uma necessidade de sobrevivência, a alimentação 

distingue culturas. Segundo Braune (2007: 26) a gastronomia é “antes de tudo , 

cultura, expressão e arte de um povo. Nutre-se das tradições culinárias de todas as 

camadas sociais. É um grande caldeirão cultural onde se têm representados os 

elementos mais simples como a mandioca, até os mais sofisticados como a lagosta”.  
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A história da alimentação mostra que gastronomia, recursos alimentícios, 

hábitos e padrões alimentares são aspectos importantes que sugerem uma reflexão 

sobre a complexidade e a magnificência que permeiam as relações pessoais e os 

alimentos. Cada cultura é reflexo dos próprios caminhos percorridos em função de sua 

história. O reconhecimento de características próprias, presentes nas preparações 

culinárias, por membros de uma comunidade, desperta o sentido de pertencer de cada 

sujeito e assim fazendo surgir a identidade gastronômica da localidade.  

Dentre as tendências de comportamento alimentar nas sociedades 

industrializadas, destaca-se o crescente interesse pelos patrimônios gastronômicos 

regionais e a preocupação com a valorização da sua identidade. Segundo Schlüter 

(2003:51) “Com a cozinha atual sendo afetada pela globalização, que padroniza tudo, 

esse interesse do turismo pela gastronomia pode ajudar a resgatar antigas tradições 

que estão prestes a desaparecer”. 

Os significados da alimentação para as sociedades não podem ser 

compreendidos apenas a partir de indicadores nutricionais, alimentar-se é também um 

ato histórico-social intrínseco às práticas do cotidiano, necessário à manutenção da 

vida. A cozinha é a integração das crenças e das práticas compartilhadas por um 

mesmo grupo e influência na construção da sua identidade cultural, sendo classificada 

como Patrimônio Cultural Imaterial/Gast ronômico. 

A UNESCO define Patrimônio Cultural Imaterial como “as práticas, 

representações, expressões, conhecimentos e técnicas e também os instrumentos, 

objetos, artefatos e lugares que lhes são associados e as comunidades, os grupos e, 

em alguns casos, os indivíduos que se reconhecem como parte integrante de seu 

patrimônio cultural”. (do site do IPHAN). Esse patrimônio precisa ser preservado e 

mantido, pois será: 

 

transmitido de geração em geração e constantemente recriado 

pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua 

interação com a natureza e de sua história, gerando um 

sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim 

para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade 

humana. (UNESCO, do site do IPHAN) 

 

A alimentação, incluindo as bebidas também, pode formar um dos mais 

importantes atrativos, e quem sabe grande diferencial, destes elementos. Ela pode 

atuar tanto como motivador primário ou secundário de uma viagem ao agregar valor à 

imagem de um destino (BENI, 2002, P. 298). A alimentação é uma das atividades 

mais agradáveis que turistas realizam, independente da motivação da sua viagem, e 

pesquisas mostram que é o item que eles são menos propensos a considerar a 

redução de despesas para o consumo (COHEN e AVIELI, 2004). 

Enquanto o turismo de alimentos é um campo relativamente novo de inquéritos 

acadêmicos, um corpo crescente da literatura sugere que “a busca pela autêntica 

comida local pode ser a principal ou uma importante razão para a viagem” 

(FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2004, p.111) e, mais significativamente, uma importante 

fonte de satisfação do visitante. Alimentos relacionados ao turismo podem permitir 

que os turistas “alcancem objetivos desejados de relaxamento, excitação, escapismo, 

status, educação e estilo de vida” (FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2004, p. 112). Na sua 

pesquisa Cohen e Avieli (2004) verificaram que a “alimentação foi o quarto atributo 

mais importante na forma como os turistas percebem a atratividade de um destino, 

depois de clima, hospedagem e o cenário”. 
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Gastronomias locais representam uma manifestação do núcleo do patrimônio 

imaterial de um destino e, “através de seu consumo, os turistas podem ganhar uma 

autêntica experiência cultural” (OKUMUS, 2006, p. 58).  

 

A Gastronomia de Garanhuns: Um Caldeirão de Sentidos 

 

Diz a sabedoria popular de um povo que vive no coração do Agreste 

pernambucano que, quem beber da água de Garanhuns, um dia volta. Não é para 

menos. É a maior cidade serrana do Nordeste, possuindo uma média climática anual 

de 21º C, ou seja, o clima em Garanhuns é sempre ameno. Essa cidade, que possui 

uma área de 493km² e uma população estimada de 122 mil habitantes, ergue-se 

imponente entre sete colinas. Talvez seja essa a explicação para um clima tão 

agradável. Garanhuns está situada a 896 metros acima do nível do mar. No ponto 

mais elevado, chega a 1.030 metros. É o principal município do Agreste Meridional, 

distante 230 quilômetros da capital de Pernambuco – Recife. 

Vários ciclos econômicos marcaram a evolução do município ao longo do século 

XX. O primeiro deles estava ligado ao traço mais forte de sua identidade: o cultivo do 

café, entre as décadas de 30 e 60. Porém, curiosamente, esse ciclo não se 

caracterizou na mesa do garanhuense, uma vez que não existia um apelo pelo uso do 

café como ingrediente culinário.  

Garanhuns supera outras cidades do Agreste pela qualidade da matéria-prima 

que disponibiliza para suas cozinhas: a água vem de fontes minerais, o leite é mais 

puro para se fazer o molho e o queijo mais consistente para os recheios. As frutas em 

quantidade garantem a produção secular de geleias e as flores dão as caras aos pratos 

regionais, Segundo Jarocki (2006, p. 97): 

 

A impressão que se tem ao caminhar por Garanhuns é que por 

trás de cada porta há um paladar a ser testado ou desvendado. 

Das grandes portas do Mosteiro de São Bento saem os pães e 

biscoitos e uma infinidade de licores de laranja-cravo, canela, 

maracujá e chocolate, fabricados também atrás de pequenas 

portas por mulheres de todas as idades. O chocolate é uma 

paixão para o turista, para quem trabalha e para quem vive (...).  

 

Albertim (2008, p.43) completa:  

 

Principal município de uma microrregião com nada menos do que 

70% da produção de leite, queijos e derivados de Pernambuco, 

Garanhuns não tem dificuldade alguma para oferecer aquilo que 

os franceses, donos da cozinha mais festejada do planeta, 

celebram cuisine de marche: uma culinária calcada em 

ingredientes frescos, novos, honestos. Recém-chegados do 

campo. A cozinha do mercado. 

 

A cidade de Garanhuns possui boas opções de alimentação, com grande 

diversidade de restaurantes e oferecendo as mais variadas cozinhas internacionais, 

além da nacional e da regional. Segundo o site da própria prefeitura: 

 

Fondue, vinho e chocolate quente. Não existe combinação 

gastronômica melhor para enfrentar o friozinho gostoso de 

Garanhuns. Além de esquentar o corpo, as iguarias são bastante 
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charmosas. Ideal para quem quer curtir a dois. Para os que 

preferem um cardápio mais nordestino, a cidade também possui 

deliciosas receitas. A buchada de bode da "Cidade das Flores", 

por exemplo, vem ganhando destaque em guias nacionais. 

 

Garanhuns é uma cidade que no seu processo de formaç ão histórico e cultural 

sofreu diversas influências que até hoje sentimos e vemos à mesa. Na origem, temos 

a presença dos negros e dos índios, depois a chegada do homem branco, que 

minimizou essas duas raças. Durante o século XX, no seu processo de crescimento e 

expansão, chegaram povos advindos da Europa: especialmente os holandeses, que 

vieram em missão da igreja católica. Em seguida, alguns alemães e, em menor 

número, os suíços.  

Para tentar entender esse “caldeirão de sentidos” iniciamos o trabalho com 

pesquisas bibliográficas e algumas entrevistas de campo - até o momento foram sete - 

entre cozinheiros, empresários do setor, gestores ligados à área e turistas. A partir 

dos dados levantados e das análises das entrevistas qualitativas começamos a trilhar 

o caminho histórico da formação gastronômica de Garanhuns.  

O povo de Garanhuns não tinha o hábito de sair para as refeições fora de casa, 

conforme revela o discurso de um dos colaboradores da pesquisa: 

 

Garanhuns era uma cidade praticamente morta. Garanhuns tem 

vida depois do Festival de Inverno. Que ninguém saía da cidade 

era todo mundo que chegasse aqui, num existia barzinho, num 

existia restaurante, não se tinha o hábito de comer fora. (3ª 

Entrevistada). 

 

A falta desse hábito também acontecia por não haver locais onde fazer essas 

refeições, apenas lanchonetes, bares e sorveterias. Uma dessas sorveterias, fundada 

em 1967, com o nome de Napolitana em 1970, transformou-se no primeiro 

restaurante da cidade, com o mesmo nome, “Meu marido que iniciou aqui foi em 1967 e 

antes de ser um restaurante era uma sorveteria” (1ª entrevistada). Após a inauguração 

do restaurante, a população começou a contar com uma opção gastronômica, fora de 

casa, que tinha a influênc ia da cozinha italiana: 

 

Tudo começou com ele, ele gostava disso, ele tinha uma simpatia 

por comida italiana, ele se inspirou ai pra fazer esses tipos de 

pratos, o parmegiana, pizza. Porque antes de vim para 

Garanhuns ele trabalhava em São Paulo num bar Italiano. (1ª 

entrevistada). 

Comecei no Restaurante Napolitano. O primeiro de Garanhuns. 

Ele chegou em 1970, com a cozinha Italiana e Garanhuns passou 

a conhecer o que era lasanha, pizza, ravióli, nhoque, filé 

parmegiana e os demais. Lá foi o princípio, foi onde Garanhuns 

começou a crescer. (5º entrevistado). 

 

Queremos falar um pouco sobre o filé à parmegiana, prato mais vendido em 

todos os restaurantes da cidade: “Eu creio que todos que tive(sic) é o carro chefe. Não é 

que os outros também não seja (sic) eu digo e digo seguro que ele é o carro chefe, porque 

a gente tira semanalmente aqui 250, 215 pratos em quantos os outros 10, 12, 15.” (5º 

entrevistado). Aproveitamos para deixar claro que não estamos defendo este prato 

como sendo típico da cidade, exceto no caso do oferecido pelo Restaurante 

Napolitana. 
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Nós temos o tradicional, né? Todo mundo tem uma preferência, 

fala muito bem dele e o molho que é a nossa marca. Na verdade nós 

fomos os primeiros a servir parmegiana. O principal era o nosso. E 

ainda hoje é um dos principais, que mais vende. Tem gente que vem 

há 20, 30 anos e diz que é a mesma coisa. Mas o nosso diferencial é 

que além do tradicional, também servimos com queijo coalho ou 

manteiga no lugar do mussarela. (1ª entrevistada). 

 

O filé a parmegiana é um prato simples, prático e barato, por isso é uma 

comida fácil de encontrar em qualquer lugar, o que sugere uma sensação de 

segurança às pessoas que irão passar pela experiência gastronômica, e evitar o 

“medo” de experimentar o novo, pois segundo pesquisas de Warde e Martens (2000, 

p.84 – 149) o multiculturalismo gastronômico ainda é limitado. Apenas 20% das 

pessoas tiveram a experiência de experimentar três ou mais diferentes tipos de 

cozinha, enquanto 48% nunca comeram em um restaurante específico de uma única 

cozinha do mundo. Além disso, quando as pessoas comem fora de casa, quase a 

metade (47%), pedem que seja familiar e/ou que já tenham comido anteriormente.  

Até hoje os restaurantes de Garanhuns demonstram em seus cardápios essa 

influência inicial da Cozinha Italiana. Quase todos oferecem algum tipo de massa em 

seu cardápio. Com o passar do tempo e, especialmente, após a criação do Festival de 

Inverno, as opções gastronômicas melhoraram em quantidade e qualidade: 

 

O restaurante que eu lembre, da cidade era Napolitana, ainda 

hoje existe. Depois veio o Chez Pascoal, né? e esse restante de 

restaurante que existe hoje, isso tudo foi coisa depois do festival, 

tudo depois do festival. Que antes do festival não existia, então 

você não podia falar da gastronomia, né? Você fala hoje da 

gastronomia de Garanhuns, naquela época você falava de quê? 

Da comida típica das famílias, as tradições que vinha dos 

senhores de Engenho, o cuscuz, a buchada que hoje permanece 

no cardápio e a gente sabe que hoje existe o Gago, a buchada do 

Gago. Depois do Festival foi que começou um verdadeiro 

processo de diversificação e de qualificação das pessoas que 

trabalhavam com gastronomia. (3ª entrevistada). 

 

Mas o hábito de sair para comer fora de casa, especialmente à noite, demorou a 

ser criado e incorporado à cultura local: 

 

Como toda a cidade típica do interior, à noite as pessoas ficavam 

conversando na porta e as crianças brincando na rua e depois 

todo mundo ia dormir cedo, foi o Festival de Inverno que criou 

nos jovens o hábito de ficar até mais tarde na rua e depois o 

pessoal mais velho. (3ª entrevistada). 

Atualmente a situação é justamente o oposto, pois “o turista que 

vem para Garanhuns que sair a noite e não tem para onde ir? 

Não tem o que fazer a não ser sair para comer!” (4ª 

entrevistada). 

 

É claro que a comida é a mais simples, a que vem da raiz, mas devido ao tipo 

de comida da região e ao clima da cidade acabaram surgindo outras opções de 

refeições, sobretudo à noite, e para quem visita a cidade o prato que mais se destaca 

é a fondue: 
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Sempre que venho a Garanhuns, gosto de comer de tudo um 

pouco, primeiro é a buchada, o sarapatel, comidas fortes, do 

sertanejo, mas a noite, não dá, né? É preciso uma coisa mais 

leve, ai sempre gosto de comer uma massa ou um fondue, 

acompanhado de um bom vinho, é claro! (risos). (6º 

entrevistado). 

 

A maioria da população local nunca teve a chance de provar a fondue: “esse 

negócio que eu nem sei o que é, Fondue, eu nunca comi” (2º entrevistado), mas 

entendem que foi uma imagem criada para e/ou pelos turistas e é reconhecidamente 

uma representação da cidade que os visitantes tem: 

 

Nós fizemos uma pesquisa no FIG, acho que em 2004, se não me 

engano e dentre as perguntas das pesquisas era qual a imagem 

que você tem de Garanhuns e grande, grande, grande maioria: 

Garanhuns era a cidade das Flores e do Frio, então por existir 

essa imagem do Frio em Garanhuns (...) essas comidas 

normalmente se remete, a gente não tem uma cultura Alemã, 

Suíça, ou, enfim, europeia de qualquer forma para ter a Fondue 

como prato típico aqui, mas o clima favorece. (4ª entrevistada). 

 

São comidas que remetem ao clima frio da região: “Isso se deve à ligação 

direta que você faz de frio à massa, frio e vinho, frio à fondue, e quando você chega 

aqui tá fazendo muito frio e aí: - Aí uma massinha cai bem! E aí vai atrás.” (4ª 

entrevistada). 

Nos alimentos, como no artesanato (Cohen e Avielli 2004), o processo de 

mudança é multidirecional e multidimensional. Alimentos locais são transformados em 

diferentes dimensões e de várias maneiras para atender aos turistas, e pratos 

estrangeiros são introduzidos pelo turismo na culinária local e transformados para 

atender ao gosto local. No encontro entre os estrangeiros e culinários locais e sabores, 

novos pratos e novas cozinhas emergem. Estes não são e não podem ser reduzidos às 

meras fusões ou hibridações de elementos estranhos e locais, mas inclui um inovador 

elemento criativo. A gastronomia pode ser um novo produto cultural e essa pode ser 

uma das razões do surgimento da imagem que a Fondue é um dos pratos que 

representa Garanhuns.  

Garanhuns é uma c idade jovem, apenas 133 anos, passou por diversos ciclos 

econômicos, destaque para o do café, que fez surgir uma “elite” que “dominava” a 

cidade. Nessa época criou-se o hábito de grandes banquetes em casa: 

 

Tinha uma elite, claro que tinha, existia uma elite, mas essa elite 

era uma elite ainda muito fechada e que ela não ia para os 

restaurantes. Os banquetes eram em casa, junto com as famílias 

e convidados, mas nos restaurantes era muito difícil. (3ª 

entrevistada). 

 

Os banquetes nessas residências eram elaborados à base de comidas típicas da 

cidade, do agreste e da região do sertão pernambucano como um todo. Eram essas 

iguarias locais, advindas dos engenhos e das fazendas as responsáveis pela montagem 

dos cardápios: 

 

Eram regional é.., que ai ele fazia, dependendo da tradição: 

chouriço, ai  isso aí no engenho se fazia muito. E aí era da minha 
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infância, o chouriço, a linguiça, porque isso era preparado na 

própria residência, eles criavam os animais, os porcos, 

engordavam e depois faziam o chouriço, fazia a linguiça, mas é... 

Outro tipo de cardápio, vamos dizer assim, não existia né? É 

mais a coisa típica, mais caseira, doméstica que existia. (3ª 

entrevistada) 

 

Tradições à mesa que ficaram até hoje: “Da comida típica das famílias as 

tradições que vinha dos senhores de Engenho, o cuscuz, a buchada que hoje 

permanece no cardápio e a gente sabe que hoje existe”. (3ª entrevistada).  

Essa tradição continua presente nas mesas e nos hábitos dos Garanhuenses, 

que sempre compartilham dessa origem culinária com quem frequenta a cidade: “Aqui 

no hotel sempre servimos o trivial: o cozido, a buchada, o bode, o cuscuz, o feijão 

tropeiro, tudo que representa a cidade”. (3ª entrevistada).  

Devido ao hábito da realização de festas e banquetes em casa, durante muito 

tempo esse foi o cardápio conhecido e a maneira mais comum de se alimentar. Mas 

com o passar dos anos, Garanhuns passou a oferecer à sua população e aos turistas 

as mais variadas opções de alimentação: “Garanhuns ficou conhecida como cidade da 

Gastronomia por oferecer de tudo”. (5º entrevistado) 

Porém fica claro as pessoas entenderem e defenderem que a comida típica em 

Garanhuns é aquela que vem da cultura do povo, da construção social desta população 

e da região: “Também temos a comida regional, como existe outros companhe iros que 

trabalham com esse mesmo tipo de comida, regional bem típica, tipo a feijoada e a 

picanha”. (1ª entrevistada) 

Mas esta comida típica ou regional é mais representada pela buchada de bode, 

na visão dos turistas: “Sempre que venho a Garanhuns, preciso comer a buchada de 

bode, daqui, sei que vem tudo da região. A daqui tem o melhor gosto que já provei”. 

(6º entrevistado). E pelo gosto da população local: 

 

A buchada representa sim a comida local. Apesar do bode ser do 

sertão, representa. Não só representa Garanhuns, como também, 

Águas Belas, Saloá, todas têm buchada de bode. Como no 

sertão. Dizem que bode do sertão é mais gostosa. Mais não tem 

diferença não, depende da criação deles. E aqui tem Bode bom 

mesmo e de qualidade. O Agreste já tem uma boa criação de 

bode. (2º entrevistado) 

 

Esse prato passou a ter mais força e representatividade quando surgiu o 

primeiro restaurante da cidade, especializado em vender a famosa buchada de bode: 

 

Estou aqui em Garanhuns há 55 anos. Desde de pequeno, desde 

que me lembro como buchada. Minha mãe fazia buchada, com 5, 

6 anos era bode e buchada, minha vida inteira no sertão era isso. 

Aí me inspirei nisso, resolvi botar um bar que o carro chefe era a 

buchada de Bode, que origem do sertão, que eu sou sertanejo e 

a gente comia mais bode de que carne de boi que passava mais 

de seis meses sem comer carne de boi. E minha mãe fazia 

buchada, aí me inspirei nela, ai graças a Deus deu certo e eu tô 

há 35 anos nesse ramo. (2º entrevistado) 

 

A Buchada do Gago é o terceiro restaurante mais antigo em funcionamento de 

Garanhuns, desde 1974, e o único cuja especialidade é a buchada de bode. É 
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reconhecido, pela população local, como uma boa opção gastronômica e que leva o 

nome da cidade para todo o Brasil: 

 

Da comida típica das famílias as tradições que vinha dos 

senhores de Engenho, o cuscuz, a buchada que hoje permanece 

no cardápio e a gente sabe que hoje existe o Gago, a buchada do 

Gago que é famosa, acho que em todo Brasil se conhece essa 

buchada do Gago. (3º entrevistada) 

 

Os turistas que vêm à cidade já conhecem a fama do Gago, e sempre vão ao 

local, desde os turistas “comuns” até autoridades, apesar de ser considerada uma 

comida simples, de origem das camadas mais baixas: 

 

Só como sarapatel, bode, buchada, essas coisas. É a comida do 

povão. Mas já veio Governador, Senador, Deputados pra comer a 

buchada, E várias autoridades. Vários generais que vêm ai pro 

batalhão e dão preferência pra comer aqui a buchadinha. (2º 

entrevistado) 

 

No caso específico, a Buchada do Gago é um restaurante que já tem quase 40 

anos de existência e consegue manter seu tempero e seus clientes fiéis, oriundos de 

várias classes sociais e lugares: 

 

Eu fiz porque tenho um sonho de sertanejo e é uma coisa que eu 

comia bastante e hoje continuo comendo ainda. Mas graças a 

Deus deu certo. Consegui segurar o mesmo tempero até hoje. 

Não pode perder essa linha. Quem vem aqui há dez anos, e 

quando chega aqui “mais Gago, não mudou nada a Buchada, só 

mudou pra melhor, tá melhor ainda do que eu comi há dez anos” 

A cada vez a gente vai criando pra dar aquele toquezinho pra 

melhorar o sabor. (2º entrevistado) 

 

Os discursos assinalam o prato típico do Gago como marca nordestina: 

 

Acho que a buchada por ser uma comida típica e muito difícil de 

preparar. E acho que por ela ser a comida mais badalada do 

nordeste. A feijoada sempre tem, o carioca tem. O sulista não faz 

uma buchada, né? Só o nordeste mesmo faz. E no nordeste a 

comida mais badalada é a buchada mesmo. Não tem sarapatel, 

feijoada, mão de vaca, a buchada é o carro chefe da comida 

típica. (2º entrevistado) 

 

Apesar de não ser um prato que se coma com “olhos”, para a maioria das 

pessoas, principalmente, quando se descobrem seus ingredientes originais, a buchada 

tem cada vez mais adeptos: 

 

Quando o cara é de uma região assim, mas que não tem, aí 

ficam perguntando, buchada o que é? É o miúdo do bode? Fica 

naquele “pantim”, outros também é evangélico (sic.) e não come 

sangue, e aquele que não tem vontade de comer porque não 

conhece. Depois que come ai não quer deixar de comer (risos). 

Depois que come a primeira vez não quer deixar mais (risos). E o 

pirão também é um carro chefe da buchada. O pirão eu acho que 
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todos eles que comem a buchada dão nota dez para o pirão. (2º 

entrevistado) 

 

E consegue manter-se “viva” como a maior representante da gastronomia 

sertaneja: 

Meus clientes é “mei” a “mei” (sic.). Tem turista e tem o pessoal 

da cidade, O pessoal vem só mesmo, com a família. Sempre 

vem. Mas graças a Deus é “mei” a “mei”. É o pessoal de 

Garanhuns e de turistas. O pessoal do Turismo, muita gente que 

vem a Garanhuns tem que vim na Buchada do Gago (risos). Se 

vier a Garanhuns e não vier na buchada do Gago, não veio a 

Garanhuns. (risos). (2º entrevistado) 

 

É incontestável, portanto, a presença e a força da buchada na vida dos 

garanhuenses e, mesmo aqueles que não gostam, entendem que esta é a comida que 

melhor representa a cidade em todos os aspectos, visões, sabores e sentidos.  

Considerações Finais ou Terminando o Cozimento  

 

Com a gastronomia cada vez mais globalizada e uniforme, é sempre difícil 

definir a comida típica de uma localidade, o que sugere o delineamento da identidade 

gastronômica da região. No Caso do Brasil, as regiões têm uma identidade 

gastronômica quase que semelhante. Em Pernambuco não é diferente, pois temos 

desde os frutos do mar, às comidas feitas com banana e derivados da cana de açúcar 

na Zona da Mata Norte, as iguarias dos Vales do Vinhedo, no Vale do São Francisco, 

até a comida típica do Sertão pernambucano. No caso de Garanhuns essa mistura é 

reforçada e ainda ganha a influência da cozinha internacional. 

Entendendo a gastronomia como um estilo de vida de determinada comunidade, e 

por isso tornando-se seu fator cultural, pois apresenta suas igualdades, diferenças e 

particularidades. É por isso que realçamos a importância da preservação da 

gastronomia da cidade de Garanhuns e de sua utilização correta como atrativo 

turístico, independente de ser a comida típica ou a que o turista vê como a imagem da 

localidade.  

Há que se defender, como Bauman (2005), que no contexto da história cultural, os 

sentidos da gastronomia não podem ser lidos pelo fechamento do entendimento 

tradicionalista, mas, como outras marcas culturais, afetados pela dinâmica do transitório, 

que se impõe sobre o perene.  

O que fica evidente por esta pesquisa é que as tradições, em Garanhuns - PE, 

especialmente as referentes à gastronomia, permanecem latentes e sabem conviver com a 

incorporação do novo. Talvez um dos grandes problemas para a definição da identidade 

gastronômica de Garanhuns seja a falta de identidade dos próprios restaurantes da 

cidade, que oferecem de tudo em seu cardápio (carnes, aves, peixes, massas, 

fondues), não que acreditemos que os restaurantes formam essa identidade, mas eles 

ajudam a preservá- la. 

Ou talvez, ao fim dessa pesquisa, vamos entender e compreender que essa 

mistura seja, justamente, a identidade gastronômica da cidade. Os pratos que pela 

nossa formação histórica e cultural são pensados pela população ou os pratos que ao 

longo dos anos foram “apresentados” aos visitantes das cidades como os que 

melhores nos representam a mesa. 
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A Gastronomia Americana como Bem Cultural: Os Casos da Cozinha 

Tradicional Mexicana e do Ofício das Baianas de Acarajé13 

 

Leandro Henrique Magalhães – Centro Universitário Filadélfia - UniFil14 

 

RESUMO 

Este trabalho pretende abordar as relações existentes entre os c onceitos de 

Patrimônio Cultural Imaterial e Gastronomia, a partir do estudo de dois casos específicos: 

da Cozinha Tradicional Mexicana, reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade em 

2010, e do Ofício das Baianas de Acarajé, reconhecido pelo IPHAN c omo Patrimônio 

Cultural Imaterial em 2005, quando inscrito no Livro dos Saberes. Em ambos, é possível 

identificar vínculos identitários comunitários que são extrapolados e ganham proporções 

nacionais e internacionais, como no caso mexicano, com sua apropriação pelo mercado de 

alimentação e do turismo. Pretende-se ainda avaliar quais os elementos que os levaram a 

serem considerados Patrimônio Cultural Imaterial, quais as políticas de salvaguarda 

adotadas e quais as dificuldades enfrentadas pelas comunidades na manutenção de sua 

identidade e práticas gastronômicas. 

Palavras-Chave: Gastronomia; Cozinha Tradicional Mexicana; Ofício das Baianas 

de Acarajé 

 

ABSTRACT 

This study intends to address the relationship between the concepts of Intangible 

Cultural Heritage and Gastronomy, based on the study of two specific cases: the Traditional 

Mexican Cuisine, recognized as World Cultural Heritage in 2010, and the Art of the “Baianas 

do Acarajé”, recognized by IPHAN (National Institute of Historic and Artistic Heritage) as 

Intangible Cultural Heritage in 2005, when it was registered in the Book of Knowledge. In 

both, it is possible to identify exceeding community identity links that gain national and 

international proportions, as in the Mexican case, as well as its appropriation by the food 

and tourism markets. The aim is also to assess what elements led them to be considered 

the Intangible Cultural Heritage, which safeguard policies were adopted, and what 

difficulties were faced by the communities to maintain their identit y and gastronomic 

practices. 

Keywords: Gastronomy; Traditional Mexican Cuisine; Art of the “Baianas de 

Acarajé” 

 

Gastronomia como Patrimônio Cultural Imaterial 

 

O conceito de Gastronomia está intimamente vinculado ao de cultura e, assim, à 

concepção de bem cultural adotado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura – UNESCO e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN. Segundo Rosana Fernandez Medina Toledo (2010, p. 03): 

Todos os seres humanos, ou até diria, todos os seres vivos, nascem e 

procuram um alimento. O ato de se alimentar sustenta um pilar 
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primordial e que todo humano está inserido: cultura. Esse ato 

caminha por culturas, sociedades, grupos, raças e tudo que envolve 

o ser humano. A escolha alimentar se dá a partir de uma trama entre 

normas, respeito, estética, tradição e ética. 

 

De acordo com Renata Menasche (2011), o saber mais comum entre os seres 

humanos é o ato de se alimentar, concomitantemente universal e único, sendo, na 

percepção da autora, revelador das culturas. Ou seja, o homem se alimenta de acordo com 

a sociedade em que está inserido, o que define suas opções sobre o que é comestível e o 

que é proibido. Este fato leva à associação do ato de alimentar-se com expressões que 

remetem a memórias e identidades de uma comunidade, formatando o que a autora 

denomina de sistemas culinários: 

Y es así que recetas heredadas, platos tradicionales, productos e 

ingredientes locales, especies y variedades nativas, prácticas 

alimentarias cotidianas y comidas festivas, así como utensilios y 

objetos de todo orden que componen la cultura material relacionada 

con la producción y consumo de alimentos, mecanismos de 

sociabilidad a través de los cuales se da su circulación y, además, 

espacios en que se realizan prácticas asociadas al acto de comer -

incluyendo ahí mercados y ferias, entre otros- componen “sistemas 

culinarios” que, al mismo tiempo en que son “constituidos por”, 

constituyen modos de vida y visiones específicas del mundo 

(MENASCHE, 2011, p.05). 

 

A comida pode ser entendida como sistema culinário, ao fazer parte de um conjunto 

que enfatiza as relações sociais e simbólicas (BITAR, 2008). Ou seja, “Os costumes e 

hábitos de uma população e de um lugar são conhecidos também através da culinária 

praticada, que contribui para a formação de seu patrimônio imaterial (SANTOS, 2012, 

p.08)”. É assim, a partir da relação entre comida e cultura, que se pode entender o motivo 

que leva saberes e práticas alimentares a serem considerados bens culturais. 

Neste sentido, a comida e a alimentação devem ser entendidas como categorias 

social e culturalmente construídas, podendo ser identificadas como Patrimônio Cultural à 

medida que assumem importância, especialmente ao se associarem às leituras sociais e 

simbólicas daí possibilitadas. Este fato leva a uma valorização das mesmas como elementos 

de identidade comunitária, regional ou nacional (BITAR, 2008). Inserem-se no que 

comumente se chama de Patrimonialização da Cultura, quando se busca legitimar 

identidades e grupos, podendo ainda ser instrumentalizado para reparar danos históricos 

(MARTINS, 2011). 

Desta forma, é possível considerar a comida como um bem cultural, ou ainda, como 

Patrimônio Cultural. O conceito de Patrimônio Cultural vem se aproximando cada vez mais 

das manifestações humanas, indo além do arquitetônico, especialmente ao se apropriar da 

antropologia, integrando aportes de grupos e segmentos sociais que, em muitos casos, 

tinham suas representações marginalizadas. Ou seja, passa-se a valorizar não apenas os 

exemplares da cultura erudita, mas também as manifestações como as festas, ofícios e a 

alimentação, afetando diretamente aspectos da Gastronomia (CASTRIOTA, 2009).  

No livro intitulado Gastronomia no Brasil e no Mundo, de Dolores Freixa, a autora 

afirma que “a gastronomia é um inventário patrimonial tão importante culturalmente 

quanto os museus, as festas, as danças e os templos religiosos (2008, p.19)”. Ainda 

segundo a autora, quando se analisa a alimentação a partir de aspectos das tradições 

sociais e religiosas, dos gostos e conhecimentos vinculados ao saber de determinada 

localidade ou povo, estamos falando de Gastronomia. 
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Entende-se aqui Patrimônio Cultural como lugar de fazeres sociais, espaço 

privilegiado de conflitos e de constituição de memórias coletivas, o que leva a importância 

da identificação de campos de manifestações simbólicas, fundamentais para a construção 

da identidade social, entendida como múltipla e contraditória em diversos aspectos, mas 

unitária em outros. É ainda possuidor de diferentes falas e experiências, ao não pertencer a 

um grupo exclusivo, mas ao conjunto da sociedade. Isto justifica a busca de uma ampliação 

da noção de preservação e salvaguarda, possibilitando que seja apropriado por diversos 

grupos e permitindo que outros, que não os pertencentes às instituições hegemônicas, 

preservem suas identidades e poderes a partir da identificação de bens culturais próprios. 

Nesta perspectiva, vem ganhando importância o chamado Patrimônio Cultural Imaterial, 

marcado por manifestações, saberes, formas de expressão, celebrações e lugares, com sua 

preservação estando intimamente vinculada ao valor e significado para a comunidade 

envolvida (MARTINS, 2011). 

Como neste artigo serão abordadas a Cozinha Tradicional Mexicana, reconhecida 

como Patrimônio Cultural da Humanidade em 2010 pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO, e o Ofício das Baianas de Acarajé, 

reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN como 

Patrimônio Cultural Imaterial em 2005, é importante considerar como estes organismos 

entendem este conceito. 

De acordo com a UNESCO: 

El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de 

objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas 

heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 

descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos 

sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a 

la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la 

artesanía tradicional. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural 

inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la 

diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión 

del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades 

contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia 

otros modos de vida. La importancia del patrimonio cultural 

inmaterial no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el 

acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación 

en generación. El valor social y económico de esta transmisión de 

conocimientos es pertinente para los grupos sociales tanto 

minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma 

importancia para los países en desarrollo que para los países 

desarrollados (UNESCO, 2012). 

 

Para essa Organização, o Patrimônio Cultural Imaterial tem vínculo direto com as 

comunidades e com os conhecimentos e tradições transmitidas dos antepassados para o 

tempo presente. Há também uma preocupação evidente com a manutenção da diversidade 

cultural frente ao avanço da globalização, com estes bens culturais sendo considerado um 

acervo de conhecimentos e técnicas fundamentais para a manutenção de identidades tanto 

nos países desenvolvidos como nos em desenvolvimento. 

Renata Menasche (2011), partindo da preocupação da UNESCO em relação ao 

Patrimônio Cultural Imaterial, mas especificamente no que se refere a alimentação, lembra 

que foi no final do século XX que a arte culinária converteu-se, efetivamente, em 

Gastronomia. Segundo a autora, uma das consequências foi a valorização de produtos 

locais e artesanais, vinculados a um território ou a uma cultura, demonstrando a 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00053
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00054
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00056
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00056
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057
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possibilidade e a necessidade de pensar a globalização aliada a localidade, o que favorece a 

identificação da Gastronomia como Patrimônio Cultural: 

Es importante tener en cuenta lo dicho en el apartado anterior: la 

idea de que, com la globalización, al movimiento de homogenización 

de la alimentación corresponde otro, de sentido inverso, marcado por 

la segmentación Del consumo y por la afirmación de lo local 

(MENASCHE, 2011, p.08). 

 

O IPHAN parte do conceito de Patrimônio Cultural Imaterial definido pela UNESCO, 

organizando os bens culturais da seguinte forma: 

Os bens são agrupados por categoria e registrados em livros, 

classificados em: Livro de Registro dos Saberes, para os 

conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das 

comunidades; Livro de Registro de Celebrações, para os rituais e 

festas que marcam vivência coletiva, religiosidade, entretenimento e 

outras práticas da vida social; Livro de Registros das Formas de 

Expressão, para as manifestações artísticas em geral; e Livro de 

Registro dos Lugares, para mercados, feiras, santuários, praças onde 

são concentradas ou reproduzidas práticas culturais coletivas 

(IPHAN, 2012). 

 

No caso da gastronomia e da alimentação, estão vinculadas ao livro dos saberes, 

enquanto que a UNESCO as entendem de forma mais ampla, vinculada a cozinhas. No caso 

da Cozinha Tradicional Mexicana, a mesma é entendida como parte de um modelo cultural 

completo, compreendendo atividades agrárias, práticas rituais, conhecimentos e técnicas 

culinárias, além de comportamentos comunitários ancestrais (UNESCO, 2012). 

Entende-se por cozinha os sistemas alimentares vinculados a uma comunidade e a 

um povo, que possuem características próprias e singulares (MACIEL, 2005). As cozinhas 

também definem identidades, e assim, hábitos e práticas comunitárias, formando um 

panorama coerente e integrado a outros elementos da vida cotidiana. 

 

Tratando de cozinhas como de identidades, a conhecida frase de 

Brillal-Savarin, 'Dize-me o que comes e te direi quem és', foi 

transformada em 'Diga-me o que comes e te direi de onde vens'. 

Indo mais longe, Sophie Bessis (1995: 10) afirma: 'Dize-me o que 

comes e te direi qual Deus adoras, sob qual latitude vives, de qual 

cultura nasceste e em qual grupo social te incluis'. A leitura da 

cozinha é uma fabulosa viagem na consciência que as sociedades 

têm delas mesmas, na visão que elas têm de sua identidade 

(MACIEL, 2004, p.27). 

 

Desta cozinha, muitas vezes, há algum prato que se destaca, seja pelas suas 

características próprias, seja pelo significado que tem para os grupos, sendo assim 

definidos como pratos típicos, com muitos destes passando a serem considerados bens 

culturais (GIMENES, 2006; MAGALHÃES, 2012). Este foi o caso do Acarajé que, em um 

primeiro momento, foi tido como bem cultural a partir do bolinho em sua materialidade, 

restrito ao seu modo de fazer. Em um segundo momento percebeu-se a importância de 

envolver outros elementos como a preparação do tabuleiro, a indumentária, o “fazer o 

ponto” e o sistema de crenças vinculado ao ofício das baianas, sendo inserido no livro dos 

saberes, que considera os conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das 

comunidades (MARTINS, 2011; IPHAN, 2012). 
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A Cozinha Tradicional Mexicana como Patrimônio Cultural Imaterial 

 

A Cozinha Tradicional Mexicana foi inscrita na lista representativa do Patrimônio 

Cultural Imaterial da Humanidade durante a 5ª. Reunião do Comitê Intergovernamental 

realizada no Quênia, em novembro de 2010. O comitê entendeu que o bem cultural cumpre 

as exigências contidas nos critérios de inscrições na Lista Representativa do Patrimônio 

Cultural Imaterial da Humanidade, destacando-se: o fato de ser um elemento fundamental 

para a identidade cultural das comunidades que a praticam, sendo transmitidas de geração 

em geração; que sua inserção na lista pode fomentar o respeito à diversidade cultural e 

criatividade humana, e; o envolvimento das comunidades nas medidas de salvaguarda, 

mesmo antes de sua inserção na lista, e na preparação dos projetos e medidas 

encaminhadas a UNESCO, garantindo-se assim uma participação do Estado e das 

comunidades interessadas (UNESCO, 2012). 

De acordo com Marcia Silva (2012), a Cozinha Tradicional Mexicana foi inscrita 

devido a sua capacidade de evoluir e, ao mesmo tempo, manter sua autenticidade, a partir 

da preservação de elementos como “el chile, el maíz y el frijol”. Neste caso, deve -se 

considerá-la também como um modelo cultural complexo, que compreende as atividades 

agrárias, os conhecimentos práticos anteriores, as técnicas culinárias, costumes e modos 

de comportamento comunitários ancestrais, além de vincular-se a algumas celebrações 

tradicionais mexicanas, como o Dia dos Mortos. Apesar de ocorrer predominantemente no 

Estado de Michoacán, a festividade possui grande importância nacional, com o prato 

denominado “tamales de maíz” presente nas oferendas de praticamente todos os grupos 

étnicos e estratos sociais (ITURRIAGA, 2007). 

Deve-se considerar ainda, segundo José N. Iturriaga (2007), que a Cozinha 

Tradicional Mexicana possui aspectos que vão além da Gast ronomia, envolvendo a 

religiosidade, rituais e tradições que se mantem vivos até os dias atuais. É assim uma 

matriz de antigos conhecimentos que se transformaram e enriqueceram nas diferentes 

etapas de mestiçagem vivenciadas pelo país. Deve ser ainda considerada como um 

conjunto cultural que envolve práticas comunitárias e familiares, constituindo-se como um 

fator de coesão social e identidade nacional. 

O fato de o México possuir uma notável diversidade cultural e natural, multiplicada 

com a mestiçagem com espanhóis e negros, tem reflexos na alimentação, levando a uma 

mestiçagem gastronômica que garante o reconhecimento internacional de sua cozinha. 

Segundo José N. Iturriaga (2007), o México é o quarto país em diversidade natural e o 

segundo em diversidade cultural, perdendo apenas para a Índia, possuindo atualmente 

sessenta e duas línguas vivas, muitas delas com origens pré-colombianas. Vale ressaltar 

que, de acordo com o autor, quando um povo mantém sua língua, mantém também a 

maioria de suas manifestações culturais, o que inclui a Gastronomia. 

A inserção da Cozinha Tradicional Mexicana na lista da UNESCO reforça os vínculos 

entre Gastronomia e Patrimônio Cultural Imaterial, especialmente ao considerar que os 

procedimentos de preparação como a “nextamalización”, o uso de utensílios de cozinha, 

seus conhecimentos e técnicas, são essenciais para a expressão de uma identidade 

comunitária que se consolida em um sentimento de identidade nacional, regional e local 

(SILVA, 2012). 

Neste sentido, segundo Yuriria Iturriaga: 

 

(...) gastronomia (...) siendo um fenómeno social complejo y 

completo alrededor de La alimentación, esta declaración de la 

UNESCO, porque es vinculante, representaría para México el 
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argumento jurídico internacional decisivo para declarar la “excepción 

cultural” de la milpa milenaria, también compleja y completa, que 

com sus amplias variaciones de plantas constituye la base de uma 

gastronomía antiquísima y variada en las distintas regiones del país 

(2010, p. 59). 

 

Ainda segundo a autora, um dos grandes desafios a serem enfrentados a partir do 

reconhecimento da Cozinha Tradicional Mexicana como Patrimônio Cultural Imaterial é a 

política de salvaguarda a ser adotada, devido principalmente a especulação comercial e 

turística que vem sofrendo após sua inserção na lista. Vale ressaltar aqui, ainda segundo a 

autora, que o Comitê Intergovernamental para Salvaguarda do Patrimônio Cultural 

Imaterial entende que o comércio não é, a priori, desqualificador, tendo em vista seu papel 

de desenvolvimento no interior das comunidades. A autora entende, no entanto, que uma 

comercialização excessiva e sem controle pode desnaturalizar o bem cultural, devendo ser 

realizado pelas comunidades e não pela iniciativa privada. Outro fator destacado é que o 

comércio não deve afetar os rituais, práticas sociais e saberes, mas ao contrário, deve 

assegurar que as comunidades sejam as maiores beneficiadas. Dentre as medidas adotadas 

para a salvaguarda, e criticadas pela autora, estão: 

 

 um projeto de educação para o patrimônio que envolve mais uma adequação 

das comunidades as normas de higiene, manejo de alimentos e administração de acordo 

com as normas turísticas, do que um projeto voltado para a tradição e a sensibilização 

daqueles que desconhecem o bem cultural em questão; 

 orientação à formação de microempresas envolvidas nas rotas turísticas, 

muitas vezes desconectadas com as comunidades ou envolvendo poucos elementos locais, 

que se preocupam mais em cozinhar do que com os aspectos culturais que envolvem a 

cozinha; 

 propõe a realização de encontros acadêmicos, que acabam reduzidos a 

eventos com finalidade turística/empresarial, com as cozinheiras atuando como 

apresentações folclóricas, como uma exibição passiva. 

Cabe recordar, como ejemplo de, en el mejor de los casos, ignorancia 

sobre el concepto de PCI que padecen los miembros del CCGM, el 

evento parisino realizado en 2005 em ocasión de la primera 

candidatura para la declaratoria de “patrimonio de la humanidad” con 

el expediente “Pueblo de maíz”.8 Los fundadores del susodicho 

Conservatorio escogieron para el evento un lujoso salón 

aterciopelado en un famoso hotel y escogieron servir con la estética 

minimalista de la nouvelle cuisine los deliciosos platillos preparados 

por lãs cuatro cocineras tradicionales mexicanas que llevaron a París.  

Todo ello, según dijeron la coordinadora del evento y el chef 

ejecutivo: “para subir de categoría la cocina mexicana en vista de 

que concursaba para ser reconocida como patrimonio de la 

humanidad (ITURRIAGA, 2010, p. 57). 

 

Uma adequada política de salvaguarda, para o caso da Cozinha Tradicional 

Mexicana, deve garantir: recuperação dos solos onde ainda existe o saber campesino, 

evitando sua migração; o fortalecimento do auto consumo, garantindo a continuidade do 

saber culinário e a fabricação de produtos artesanais relativos a comida; e a 

comercialização de produtos de qualidade, no mercado nacional, para então tornar-se 

exportadora de produtos orgânicos, em um comércio justo (ITURRIAGA, 2010) 
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O Ofício das Baianas do Acarajé como Patrimônio Cultural Imaterial 

 

Segundo dados do IPHAN, o Ofício das Baianas do Acarajé foi registrado como bem 

cultural imaterial, no Livro dos Saberes, no ano de 2005, consistindo “em uma prática 

tradicional de produção e venda, em tabuleiro, das chamadas comidas de baiana, feitas  

com azeite de dendê e ligadas ao culto dos orixás, amplamente disseminadas na cidade de 

Salvador, Bahia (IPHAN. 2012)”. 

É importante ressaltar que, assim como os demais bens culturais registrados pelo 

IPHAN, e vinculados a Gastronomia, como o Ofício das Paneleiras de Goiabeiras e o Modo 

Artesanal de Fazer Queijo de Minas nas regiões do Serro e das Serras da Canastra e do 

Salitre/ Alto Paranaíba, estamos tratando de um saber. No caso do Ofício das Baianas do 

Acarajé, este envolve a produção do acarajé, um bolinho de feijão fradinho, moído em pilão 

de pedra, temperado e frito em azeite de dendê. Sua origem é a África Ocidental, 

especificamente o Golfo do Benim, introduzido no Brasil pela vinda dos escravos. É 

marcado pela predominância do comércio feminino e sua indumentária, característico dos 

ritos do candomblé. Para venda, o bolinho é comumente acompanhado de vatapá, caruru e 

camarão seco, exposto em um tabuleiro que contém, dentre out ros quitutes, o abará, a 

passarinha, mingaus, lelê, pé de moleque e outros (IPHAN, 2012). 

Ainda segundo o site do IPHAN, “a feitura das comidas de baiana constitui uma 

prática cultural de longa continuidade histórica, reiterada no cotidiano dos ritos do 

candomblé e constituinte de forte fator de identidade na cidade de Salvador (2012)”.  

Esta continuidade histórica, ressaltada pelo órgão oficial, deve ser refletida, tendo 

em vista o intenso processo de ressignificação pelo qual este ofício passou nos últimos  

séculos e os problemas que vem enfrentando nos debates em torno das políticas de 

salvaguarda. Um dos elementos principais a serem considerados, de acordo com Nina 

Pinheiro Bitar (2008), é o fato de que os saberes que envolvem o ofício partem de um 

sistema de significados que transita entre o sagrado e o profano, entre a comida de santo e 

comida típica, por ser ofertado tanto a humanos como aos deuses vinculados ao universo 

do candomblé: em Iorubá, o alimento significa “comer fogo”, acará + ajeum, ofertado a 

Xangô e a Iansã. 

Por ser comida humana, além de comida dos santos, e marca de uma identidade 

baiana, o comércio e o consumo do acarajé vêm causando intensos conflitos, assim como 

dificuldades na definição de uma política de salvaguarda que considere os diversos 

significados e interesses que o envolvem. 

De acordo com Vagner José Rocha Santos (2012), o comércio do Acarajé nas ruas 

de Salvador tem início no século XIX, com as escravas ganhadeiras. Teria sido por meio 

delas que uma dieta baseada no azeite de dendê e produtos africanos adquiriram dimensão 

pública, pois, “ao deixarem a cozinha da Casa Grande, os escravos inauguram, nos centros 

urbanos, a prática de comercialização de quitutes em via pública (SANTOS, 2012, p.02)”. É 

neste sentido que o autor entende as Baianas do Acarajé como herdeiras das escravas de 

ganho, ou ganhadeiras, em um processo de resistência ao preconceito sofrido pela mulher 

negra. Segundo o autor, o mercar, que se estende do século XIX ao XXI, deve ser 

entendido como uma ação que vai além da sobrevivência, ao construir um intrincado 

universo cultural, onde a comida e ofícios de venda criam vínculos com os ancestrais 

africanos. Ressalta ainda que muitas negras vendiam o acarajé para custear as obrigações 

de iniciação religiosa, recebendo autorização para preparar e comercializar o alimento 

motivo de Iansã, fazendo com que o universo do acarajé fosse cercado pela ancestralidade, 

sacralidade e tradição. 

Atualmente, assiste-se uma série de conflitos sociais decorrentes da mobilidade 

religiosa próprias dos séculos XX e XXI, e da ressignificação do acarajé, daí decorrente. 

http://www.iphan.gov.br/bcrE/pages/conOrdemE.jsf?ordem=3
http://www.iphan.gov.br/bcrE/pages/conOrdemE.jsf?ordem=3
http://www.iphan.gov.br/bcrE/pages/conOrdemE.jsf?ordem=3
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Este é o caso da apropriação, descaracterização e proibição da venda do Bolinho de Jesus 

(ou Acarajé de Jesus), nome dado por grupos neopentecostais ao acarajé, a partir de  um 

deslocamento do alimento, do candomblé para a comunidade evangélica, que encontra aí 

uma maneira de manter os vínculos anteriores, e assim, seus laços identitários.  

Nas palavras de Nina Pinheiro Bitar: 

A sua venda também é marcada por regras, sendo tradicionalmente 

uma atividade feminina quase sempre filiada à Associação das 

Baianas de Acarajé e Mingau do Estado da Bahia, cujos modos de 

fazer, assim como as vestes, são extremamente demarcadas. 

Atualmente também é um ofício exercido por homens (caso do Bairro 

de Brotas) e por pessoas que não são ligadas ao candomblé, 

principalmente os evangélicos com o “acarajé de Jesus”. Neste 

contexto, o acarajé é re-significado, objeto de rivalidade entre as 

baianas do candomblé e as da igreja evangélica. Disputa essa que 

envolve o universo simbólico e comercial (2008, p.07). 

 

Apesar dos conflitos e da proibição de comercialização do bolinho pelos evangélicos 

neopentecostais, a aproximação com a Igreja Católica não é questionada, aceitando-se a 

figura de Santa Bárbara como padroeira das Baianas de Acarajé, em um sincretismo com 

Iansã, e a distribuição do Acarajé na Porta da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 

Pretos, reconhecido como Patrimônio Imaterial da Bahia desde 2008. Além disso, outras 

alterações são mais facilmente aceitas, como o ritual de arrumação do ponto, a fritura do 

bolinho na hora da compra, o acréscimo de recheios, a substituição do moinho de pedra 

pelo elétrico, o que denota as dificuldades de definição de políticas de salvaguarda em 

torno de um bem cultural imaterial (SANTOS, 2012, p.06). 

De acordo com Patrícia Martins (2011), o registro de um bem cultural constitui-se 

como figura jurídica que visa criar uma distinção formal entre os chamados bens materiais 

e imateriais, distinguindo o tombamento, para os bens materiais, da salvaguarda, para aos 

bens imateriais. No caso do Ofício das Baianas de Acarajé, a Instituição Gestora de 

Salvaguarda é a Associação das Baianas de Acarajé e Mingau do Estado da Bahia - ABAM, 

localizado no Centro Histórico do Pelourinho. Foi constituída em 1992, devido ao 

crescimento do ofício, associado ao desenvolvimento do turismo e a valorização da 

atividade no mercado tendo, atualmente, cerca de quatro mil mulheres registradas. Até 

aquele momento, o comércio esteve vinculado quase que exclusivamente as mulheres e 

aos cultos afro-brasileiros, sendo que a ABAM teria o desafio de manter as características 

tidas como tradicionais desta prática: 

As baianas, que desde o século XVII viam sua atividade ser 

recorrentemente regulamentada, passam a seguir normas 

estabelecidas pela Abam, pela prefeitura de Salvador e órgãos de 

vigilância sanitária. Desde o tabuleiro, até suas vestimentas foram 

devidamente normatizadas (MARTINS, 2011, p. 07). 

 

A criação oficial e a regulamentação deu-se pelo Decreto Municipal 12.175/1998, 

estabelecendo padrões de vestimenta, normas de higiene e preparação, e regras para 

organizar o tabuleiro, visando a profissionalização e qualificação dos agentes vinculados ao 

ofício. Como visto, em 2005 passa a integrar o livro dos saberes do IPHAN, e, em 19 de 

janeiro de 2010, a partir da lei 12.206, estabelece-se o dia 25 de novembro como o Dia 

Nacional das Baianas de Acarajé (SANTOS, 2012). 

O processo de constituição do Ofício das Baianas do Acarajé como bem cultural 

imaterial foi marcada pela afirmação identitária deste grupo, sendo, em certa medida, 
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apropriado pela prática do turismo e marcado por conflitos e contradições. Por isso a 

necessidade, segundo Patrícia Martins (2011), de um plano de salvaguarda que considere a 

diversidade de atores, alie interesses governamentais, associativos e comunitários, 

considere a necessidade de comunicação entre mundos distintos, e assim, tradutores de 

diferenças culturais. 

 

Considerações Finais 

 

Este artigo procurou, a partir do estudo de dois bens culturais específicos, entender 

os elementos de aproximação entre a Gastronomia e o chamado Patrimônio Cultural 

Imaterial. Em ambos os casos, foi possível identificar traços identitários locais e 

comunitários que foram extrapolados e passaram a ser considerados como bem cultural 

nacional, no caso do Ofício das Baianas de Acarajé, e Patrimônio Cultural da Humanidade, 

no caso da Cozinha Tradicional Mexicana. Neles, identificaram-se tensões entre elementos 

tradicionais e modernos, em um esforço das comunidades envolvidas em manter sua 

autenticidade. Este se torna ainda mais necessário à medida que estes bens passam a ser 

comercializados fora do espaço das comunidades, ou ainda apropriados de forma não 

planejada pelo turismo e pelas redes de comercialização de alimentos. 

Outro desafio é considerar a mobilidade social e religiosa que marca ambos os bens, 

pois neles a Gastronomia tem vieses importantes, havendo aproximações que se 

confundem com manifestações religiosas e que acompanham aqueles que, por algum 

motivo, perdem o vínculo com a fé, mas não com o alimento que a representa. Também a 

mestiçagem é um desafio a ser considerado, devido as apropriações e transformações que 

os alimentos vêm sofrendo no decorrer do tempo, à medida que novas contribuiç ões são 

incorporadas ao bem. 

Por fim, é fundamental considerar que, em último caso, o bem cultural está 

vinculado a identidades comunitárias, que só faz sentido aliado a elas e caso se 

desconfigure a tal ponto que deixe de ser reconhecido pelos principais envolvidos, deixa 

também de ser entendido como bem cultural, e assim, como Patrimônio Cultural Imaterial.  
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A Sustentabilidade na Alimentação e na Gastronomia Brasileira15 

 

César Augusto da Silveira Castro16 

 

RESUMO 

Realizou-se este trabalho para o evento Mesa Tendências 2012, e insere-se na linha 

de pesquisa 1-Técnicas e Produtos: Tradições, Inovações e Sustentabilidade.  Discute-se o 

conceito de sustentabilidade, com definições, referências e múltiplas ações nas áreas da 

indústria de alimentação e da gastronomia brasileira. Apresenta-se análise de um caso 

prático de gastronomia sustentável, no território brasileiro. Conclui-se com as 

considerações finais, sem a pretensão de esgotar o assunto, mas de possibilitar novas 

formas de pensar com as reflexões apresentadas.  

Palavras-chave: Gastronomia Sustentável; Inovação; Sustentabilidade. 

 

Introdução 

 

O homem se relacionou com os alimentos desde a época de caçador e coletor, até o 

domínio do fogo e o desenvolvimento da agricultura, que possibilitou sua fixação em um 

território e a criação de cidades e civilizações, na qual os alimentos não necessitam ser 

procurados diariamente, assim possibilitando o surgimento da gastronomia. 

Conforme Petrini (2009) são distintas e separadas as historias da alimentação e da 

gastronomia, na qual a alimentação representa economia e subsistência, temas sérios com 

base cientifica; a gastronomia associa-se ao prazer e à cultura do alimento, entretenimento 

e hedonismo. Menciona-se ainda que esta separação seja fictícia e relegou por séculos a 

gastronomia a uma categoria folclórica e negando-lhe a dignidade cientifica e associando-a 

a esfera do passatempo, de festas e do barulho da mídia sobre os produtos típicos e 

tradicionais, das disputas sobre pontuações atribuídas aos restaurantes. (PETRINI, 2009, 

p.49 e 50). 

Nos dias de hoje a Gastronomia eleva-se a uma categoria de extrema importância, 

possuindo lugar no mundo acadêmico com cursos técnicos, de graduação e pós-graduação 

e publicações especificas sobre o tema, desde livros a revistas especializadas, presentes em 

bibliotecas e bancas de revistas, além da internet com inúmeros sites com vasto conteúdo 

sobre o tema. Torna-se uma atitude política, social e artística e não apenas um ato para 

manter a vida (TREFZER, 2009). 

De acordo com Dória (2009) a preocupação cientifica do papel da alimentação na 

vida humana e pelos seres humanos serem a única espécie capaz de cozer alimentos, 

corrobora com a cientificidade e o grau de sofisticação atingido com a gastronomia 

molecular ou tecnoemocional proposta pelo chef Ferran Adrià (DÓRIA, 2009). 

                                                                 
15
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Conforme Montanari (2008) existe uma inadequação e ambigüidade em remeter à 

comida a natureza, pois se torna resultado e representação de processos culturais, nos 

quais se prevêem a domesticação, a transformação e a interpretação da natureza e a 

comida é cultura quando produzida. Mas também é cultura quando consumida, porque 

embora o homem possa comer de tudo, não come qualquer coisa e escolhe sua comida a 

partir de dimensões econômicas e nutricionais tornando-se um elemento decisivo da 

identidade humana e um dos instrumentos mais eficazes para comunicá-la (MONTANARI, 

2008, p.15 e16). 

Corroborando com esta idéia Lody (2008), relata que a comida foi descoberta como 

o melhor idioma entre os povos, com capacidade de falar direto com os iguais e ainda tocar 

na diferença tanto na abundancia quanto na fome mundial, com a exposição midiática de 

receitas, identidades e lugares sempre reconhecidos (LODY, 2008, p.23). 

Ainda Atala (2008) informa que cozinhar na atividade de transformação culinária na 

busca de um patamar superior de prazer e esta conquista nunca esteve tão acessível tanto 

pela valorização dos prazeres elementares e quanto pelo aprimoramento das técnicas e 

esta aventura lúdica pode ter lugar em nossa existência (ATALA, 2008,p.23).  

O Brasil, mesmo com as inquestionáveis mazelas sociais, se destaca no continente 

americano e no mundo por estar em um momento de avanços e estabilização política e 

econômica. Com a perspectiva de uma nova era e de se tornar o tal preconizado “país do 

futuro”, no qual se observa a preocupação de toda nossa sociedade com as questões 

sociais e ambientais, além das econômicas e se nota o uso excessivo termo 

sustentabilidade. 

A utilização indiscriminada do termo sustentabilidade vai desde ações sinceras e 

engajadas com a questão, passando pelo uso equivocado, até sua apropriação em apelos 

de marketing com o intuito de confundir e ludibriar consumidores. Como o caso de algumas 

das ecobags ou sacolas retornáveis que são comercializadas em grandes supermercados e 

que são produzidas na China, onde se sabe que as condições de saúde e segurança do 

trabalho são precárias, o modelo energético é altamente poluidor e mesmo que as 

condições fossem perfeitas envolve enorme emissão de CO2 até chegarem ao nosso país, 

perdendo todo o conceito eco destas bags. 

 Tal situação se tornou a principal motivação deste trabalho, com a intenção assim 

como na culinária, de misturar as idéias como ingredientes para que se possibilite a 

preparação de uma reflexão e a finalização com sabor e sentido. 

Na seqüência se aborda a metodologia utilizada para elaborar este artigo, se 

explicita o conceito de sustentabilidade, informa-se variações do tema aplicadas no mundo 

da gastronomia, apresenta-se caso no território brasileiro e nas considerações finais 

avaliam-se as colocações postas e sugerem-se ações para a disseminação e utilização deste 

conceito para a construção de um mundo melhor. 

 

Metodologia 

 

Realizou-se pesquisas bibliográficas sobre o conceito de sustentabilidade e sua 

utilização e aplicação pelas áreas da alimentação e da gastronomia. Utilizaram-se também 

fontes de pesquisa em mídias eletrônica, teses, dissertações e artigos acadêmicos, revistas 

e jornais impressos e também a percepção e experiência do autor acerca do tema. 

Delimitou-se o estudo na utilização do conceito de sustentabilidade e suas implicações nas 

áreas da alimentação e da gastronômica, com abordagens de ações no território brasileiro. 
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O Conceito de Sustentabilidade 

 

O conceito de sustentabilidade deriva-se da concepção de desenvolvimento 

sustentável que abrange a garantia do atendimento das necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras. Nesse caminho, há limitações impostas 

pelo estágio atual do processo produtivo, da utilização de tecnologias, sobretudo mesmo da 

organização social. Para proporcionar uma nova era de crescimento econômico, necessita -

se um novo padrão compatível com os recursos naturais e dependerá sobretudo de 

empenho político. (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 

1991). 

A questão da sustentabilidade, dentro dessa concepção, principia pela discussão de 

três aspectos: a prosperidade econômica, a qualidade ambiental e a justiça social 

(ELKINGTON, 2001). E requer integrar as questões políticas, geográficas e culturais das 

sociedades.  

Contudo, verifica-se a complexidade na análise do termo diante dos problemas 

ambientais, com a dimensão de uma crise planetária, a qual se baseia em relações de 

injustiça social, como o grande acúmulo e desperdício de recursos. A produção de riqueza 

(Smith) se desenvolve com produção de desigualdade. (CASTRO, 2009).  

Enfatiza-se a complexidade e a dimensão planetária dos problemas ambientais, e 

suas relações com o grande acúmulo, a concentração e o desperdício de recursos, 

decorrentes de um processo de produção de riquezas que, ao mesmo tempo, produz 

desigualdade e miséria. A produção da riqueza depende do trabalho, mas a classe 

trabalhadora produtora da riqueza vive condições precárias de trabalho e vive em espaços 

que produzem acidentes e doenças, gerando agravos à saúde. Isso se deve a um conjunto 

de efeitos da política econômica, necessária ao funcionamento da sociedade baseada nas 

formas de dominação em vigor (CUNHA, 1980). 

Conforme Castro (2009), em decorrência dessa perspectiva social a discussão da 

sustentabilidade passa também a ser relacionada, se não subordinada, à questão da ética e 

da responsabilidade. Para proporcionar uma nova era de crescimento econômico, necessita-

se um novo padrão compatível com os recursos naturais (novos padrões de consumo, 

adoção de práticas ambientais e tecnologias verdes, entre outras) que supere as limitações 

impostas pelo estágio atual do processo produtivo, o que implica mudança profunda em 

toda a sociedade, não somente na utilização de tecnologias, mas sobretudo na organização 

social. (CASTRO, 2009, p.25). 

Duas implicações paradoxais emergem dessa visão abrangente da questão 

ambiental, favorecendo, segundo Drummond (2008), a “banalização” da questão.  

 

De um lado, a questão ambiental transbordou os circuitos 

relativamente limitados em que nasceu há poucas décadas e se 

tornou ‘multissetorial’, na expressão consagrada por Eduardo Viola e 

Hector Leis. Para o mal ou para o bem, alguns dos mais importantes 

geradores dos problemas ambientais se declaram, hoje, engajados 

na sua resolução. Não é incomum que reivindiquem até uma posição 

de pioneirismo na própria emergência da questão ambiental. 

(DRUMMOND, 2008, p.466). 

 

Engajamento na resolução de questões ambientais, ou ao menos, postura 

ambientalmente correta tornou-se meta declarada das grandes empresas, mesmo aquelas 

que se notabilizaram por terem causado graves danos ambientais. De outro lado, de acordo 

com o mesmo autor, 
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nas fileiras dos próprios ambientalistas ‘históricos’, a identidade da 

questão ambiental está, igualmente, em erosão. Muitos deles, 

empolgados com a maior visibilidade da ‘causa’, agora associam ou 

mesmo subordinam a questão ambiental a imperativos de causas 

correlatas, mas distintas, como justiça social, combate à pobreza, 

reordenamento tecnológico ou mesmo a construção de uma nova 

ordem internacional. Independentemente das conexões de fato 

existentes entre o meio ambiente e essas outras esferas, tal 

tendência cria uma série de dificuldades na hora de identificar as 

questões propriamente ambientais e de buscar soluções específicas 

para elas. (DRUMMOND, 2008, p.466) 

 

Outra posição é a que nega a possibilidade de desenvolvimento sustentável, 

argumentando que sustentabilidade e desenvolvimento não são compatíveis dentro de uma 

lógica de mercado, uma vez que a sociedade capitalista tem como prioridade a otimização 

dos lucros independentemente dos possíveis danos causados ao planeta (MARTINE, 1996). 

Essa á também a posição do filósofo e teólogo Leonardo Boff, que declarou em 2006: 

 

a sustentabilidade é uma palavra associada ao desenvolvimento 

sustentável como um engodo que quer esvaziar o discurso ecológico. 

A economia visa a produção, potencializar o consumo e gerar 

riqueza. Na realidade, ela devasta a natureza e cria grandes 

desigualdades sociais. Antes, a política controlava a economia, mas 

agora é a economia que controla a política. É como um lobo no meio 

de cordeiros que devora e explora sem limite o planeta Terra. (citado 

em OLIVEIRA, 2006). 

 

Ainda outra visão crítica é a que considera mais adequado o conceito de sociedades 

sustentáveis do que o de desenvolvimento sustentável, argumentando que, ao se focalizar 

uma sociedade em particular, é possível definir padrões de produção e consumo e o bem-

estar derivado da sua própria cultura, da sua história particular de crescimento e do seu 

ambiente natural próprio. O conceito pressupõe a existência de várias sociedades com 

diversidades próprias e não a abstração padronizada que se pretende impor, de sociedade 

industrializada (DIEGUES, 1996). 

Importante trabalho sobre desenvolvimento sustentável é o de Veiga (2005; 2008), 

que critica o crescimento econômico como o principal objetivo de políticas governamentais. 

Veiga mostra que essa crítica, assim como o avanço da consciência sobre os limites 

socioambientais do crescimento, que se aprofundavam já desde a década de 1950, nada 

pesou no processo de emergência da noção de “desenvolvimento sustentável”. Ainda 

segundo esse autor, o Relatório Brundtland “mostra bem como era forte em 1987 a 

miragem de uma nova era de crescimento econômico baseada em políticas que sustentem 

e expandam a base de recursos naturais” (VEIGA, 2008). Hoje, em decorrência dessas 

políticas, é preciso combater não apenas o aquecimento global, mas também as 

conseqüências geopolíticas das desigualdades. Veiga conclui por defender o conceito de 

desenvolvimento sustentável como “a utopia do século XXI”, não fundamentada no 

“industrialismo” que lhe tem dado suporte, mas em um novo paradigma, que inclui a 

possibilidade de desenvolvimento sem crescimento. O que Veiga preconiza são políticas 

diferenciadas, que exigem forte cooperação internacional para os países mais perif éricos, 

nos quais o crescimento econômico é necessário. Para os emergentes, trajetórias de 

crescimento que não venham a provocar emissões de gases estufa que ultrapassem as de 
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países centrais; e para os países centrais, em que o mito do crescimento sustent ável pode 

trazer mais danos ambientais do que benefícios, defende-se a possibilidade de dispensarem 

o crescimento econômico (VEIGA,2005; 2008). 

Para Castro (2009), independentemente das diferentes concepções sobre a gestão 

em meio ambiente, ou das medidas que agreguem sustentabilidade na busca por 

desenvolvimento sustentável, o que há em comum é a necessidade de mudança de 

mentalidade e de conduta (CASTRO, 2009 p.28). 

Algumas ações na área de gestão são observadas desde os anos 1990, que 

contribuem para a busca da sustentabilidade em diversos segmentos e também na área de 

alimentação e gastronomia, tais como as normas de Gestão Integrada da Qualidade 

(ISO9001), Meio Ambiente (ISO14001), Segurança e Saúde no Trabalho (OSHAS 18001) e 

Responsabilidade Social (ISO 26000 e SA 8000). Algumas metodologias também 

contribuem, tais como: Produção Mais Limpa, Ecoeficiência, Avaliação do Ciclo de Vida, 

Certificação de Produtos e Rastreabilidade da Cadeia Produtiva, entre outras. Algumas 

destas metodologias estão inseridas nas normas mencionadas. 

A seguir aborda-se a sustentabilidade na área da alimentação e da gastronomia. 

 

A Sustentabilidade no Mundo da Indústria da Alimentação 

 

Diante da abrangência do conceito e da complexidade de fatores que compreende o 

conceito de sustentabilidade, torna-se uma tarefa delicada a contextualização nas áreas da 

alimentação e da gastronomia. Optou-se neste artigo a divisão das abordagens sobre 

sustentabilidade primeiramente no mundo da alimentação, contextualizada na indústria de 

alimentação, na qual as normas apresentadas são pertinentes e posteriormente no mundo 

da gastronomia que pode absorver conceitos mais amplos e subjetivos.  

No Brasil existem regras especificas com o objetivo de orientar profissionais sobre 

práticas seguras de manipulação de alimentos, por meio da Agencia Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), que compartilha com os Ministérios da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e com os estados que integram o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

Compreendem-se vários cuidados que vão desde a escolha do alimento, produção, 

distribuição e comercialização, sendo conhecido um guia de “Boas Práticas na Manipulação 

de Alimentos, que possui procedimentos relacionados à higiene dos ambientes e de 

manipuladores, qualidade da água utilizada, saúde dos trabalhadores que preparam o 

alimento, prevenção e combate às pragas, entre outros (PEREIRA, 2012, p.12).  

A percepção do mercado de alimentação e da gastronomia vem crescendo 

constantemente aliado a percepção e busca dos consumidores por produtos e serviços 

sustentáveis, além de agregar valor e possibilitar acesso a novos mercados e 

consumidores.  

Observa-se a utilização do conceito de sustentabilidade inclusive em redes de fast -

food, que inserem produtos mais saudáveis em seus cardápios e diversas iniciativas que 

vão desde o aproveitamento total dos alimentos, restrição ao consumo de carnes, utilização 

de produtos locais, orgânicos e certificados. 

Para o caso especifico da indústria da alimentação identifica-se algumas iniciativas, 

que corroboram com a discussão acerca do tema da sustentabilidade. 

Cita-se o Codex Alimentarius, que é um fórum internacional de normalização de 

alimentos estabelecido pela Organização das Nações Unidas – ONU, por meio da Food and 

Agriculture – FAO e da Organização Mundial de saúde – OMS, que foi criado no ano de 

1963, com o objetivo de proteger a saúde dos consumidores e assegurar práticas 

eqüitativas no comércio regional e internacional de alimentos (BRASIL, 2006).  
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Em certificação tem-se a Norma ISO 22000 é o primeiro padrão internacional para 

implementação de um sistema de gestão de segurança alimentar. Abrange Comunicação 

Interativa, Gestão de Sistemas e Controle de Riscos.  Apontam-se como os principais 

benefícios: 

 

- Maior impacto sobre os clientes 

- Maior transparência 

- Agilização da produção 

- Minimização de riscos alimentares significativos 

- Controle eficaz dos processos internos e minimização do risco de falhas 

- Aumento da motivação da equipe pelo foco na boa execução do trabalho 

- Demonstração de uma abordagem proativa em relação à segurança alimentar 

- Manutenção do foco nas questões que realmente importam para o seu negócio. 

(ISO 22000).                                                                                          

 

Relata-se sobre o Padrão Global da BRC- Global Standard for Food Safety foi criado 

para garantir a conformidade do fornecedor e assegurar a capacidade das distribuidoras de 

garantir a qualidade e a segurança dos produtos alimentícios que elas vendem. 

Inicialmente criada por um grupo de varejistas britânicos que buscavam garantir que os 

alimentos oferecidos no seu mercado atendiam aos padrões de qualidade, segurança e 

requisitos legais e, atualmente, é uma norma de aceitação global. Utiliza-se no mundo 

inteiro como uma estrutura de trabalho para qualquer empresa (distribuidoras e 

processadoras) para auxiliar na produção de alimentos seguros e na seleção de 

fornecedores confiáveis. 

O International Food Standard (IFS) é um padrão comum de segurança de alimentos 

com um sistema de avaliação uniforme utilizado para qualificar e selecionar fornecedores. 

Ele auxilia as distribuidoras a garantirem a segurança de alimentos de seus produtos e 

monitorarem o nível de qualidade dos produtores de alimentos com a marca da 

distribuidora. 

Menciona-se o GLOBALGAP, que é uma organização privada que estabelece normas 

voluntárias para a certificação de produtos agrícolas em todo o mundo. O objetivo é 

estabelecer UMA norma de Boas Práticas Agrícolas (BPA) que inclui diferentes 

requerimentos para os diferentes produtos e que possa ser adaptada a toda a agricultura 

mundial. 

Dentro deste contexto apresenta-se o conceito de ecoagricultura conforme McNelly 

(2009), como uma tentativa de conciliar preservação ambiental e biodiversidade com 

desenvolvimento econômico e de forma específica com o desenvolvimento agrícola nos 

lugares mais pobres do mundo. 

Ainda neste contexto observam-se nos vegetais modernos menos nutrientes e mais 

agroquímicos para garantir sua produção, além da biotecnologia e os alimentos 

transgênicos, alterados geneticamente. No caminho da busca pela sustentabilidade 

utilizam-se os produtos orgânicos, que não utilizam fertilizantes sintéticos e pesticidas.  

Para apimentar esta discussão, a produção de carnes tem situações delicadas como 

à destruição de áreas de florestas e a criação de bactérias devido à superexposição de 

animais a antibióticos, porém existe o conceito de Pecuária Sustentável, que busca 

incentivar a recuperação de pastagens e novas tecnologias para a produção sustentável, 

visando a melhoria continua e o sucesso da pecuária brasileira. 

Tanto a agricultura como a pecuária consomem água de forma intensiva e é uma 

água que não vemos, ou não percebemos ao consumir os itens de nossa vida cotidiana.  
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A Sustentabilidade no Mundo da Gastronomia 

 

Seguindo o conceito de ecogastronomia, apresenta-se o Slow Food, que é uma 

associação internacional sem fins lucrativos fundada em Roma, por Carlo Petrini, em 1986, 

como uma contraproposta a cultura dos fast foods e reconhece as conexões entre a nossa 

comida e o planeta, conjugando o prazer e a alimentação com consciência e 

responsabilidade. Apresenta-se a idéia de restituir ao alimento sua dignidade cultural, 

favorecer a sensibilidade do gosto e luta pela preservação e uso sustentável da 

biodiversidade, proteger espécies vegetais e raças animais, contribuindo com a defesa do 

meio ambiente, da cozinha típica regional, dos produtos saborosos e do prazer da 

alimentação. Instituem-se em grupos locais dos slow foods, que são chamados de Convivia, 

são formados pelos associados de cada lugar, menciona-se que no Brasil existem cerca de 

trinta destes grupos. Seus representantes organizam eventos de degustação e palestras, 

desenvolvem campanhas de proteção a alimentos regionais, visitam pequenos produtores 

rurais e comunidades indígenas, buscam parcerias com escolas, dentre outros. Além disso, 

indicam itens para a Arca do Gosto: catálogo que divulga e descreve produtos ameaçados 

de extinção, graças ao predomínio de refeições rápidas e do agronegócio industrial. 

Castanha de baru, farinha de batata-doce Krahô, marmelada de Santa Luzia, pirarucu, 

umbu, palmito juçara, guaraná nativo sateré-mawé, são alguns que fazem parte desta lista 

que contém 750 alimentos neste status de conservação. 

Em 2003 foi fundada em Florença (Itália) a Fundação Slow Food para 

Biodiversidade, para defender a biodiversidade alimentar e tradições gastronômicas em 

todo o mundo. Objetiva-se a promoção de um modelo sustentável de agricultura que 

respeita o meio ambiente, a identidade cultural e o bem estar animal. Informa-se o apoio 

as demandas de soberania alimentar, ou os direitos das comunidades de decidir o que 

cultivar produzir e comer.  

De forma mais radical apresenta-se o conceito de Raw Food ou Alimentação Viva, é 

uma linha vegetariana baseada em alimentos crus, frescos, orgânicos, sazonais e secos, 

embora esteja presente desde a pré-história, seu surgimento é incerto, aponta-se o inicio 

nos naturalistas radicais alemães e sua disseminação no Estado da Califórnia, nos Estados 

Unidos, tendo como guru o americano David Wolfe. Deriva-se do crudivorismo, que é o ato 

de se comer alimentos crus, como a raça humana fez durante praticamente toda sua 

existência e alia-se ao conceito de Frugivorismo ou frutarianismo é uma forma mais restrita 

de dieta vegetariana, em que se ingerem apenas frutas, excluindo cereais, verduras, ovos, 

leite e derivados.  

Com a proposta de conscientizar as pessoas sobre os impactos que o uso de carne 

para alimentação tem sobre o meio ambiente, a saúde humana e os animais, surgiu em 

São Paulo em outubro de 2009 numa parceria da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) 

com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA) da Prefeit ura De São Paulo a 

Campanha Segunda Sem Carne. Informa-se que a razão principal pela escolha da segunda-

feira, baseou-se em pesquisas que indicam que os brasileiros consomem maior quantidade 

de carnes no fim de semana e que os restaurantes vegetarianos rec ebem neste dia mais 

clientes. 

Outro conceito ligado a práticas sustentáveis é o de Permacultura, criado nos ano 

1970 pelos australianos Bill Mollison e David Holmgren, com a idéia inicial de ser “um 

sistema evolutivo integrado de espécies vegetais e animais perenes úteis ao homem”. 

Buscavam-se os princípios de uma Agricultura Permanente, que evoluiu para “um sistema 

de planejamento para a criação de ambientes humanos sustentáveis”, envolve-se aspectos 

éticos, socioeconômicos e ambientais. Com a premissa de cuidar da terra, cuidar das 

pessoas, partilha justa, baseia-se em doze princípios: 1) observe e interaja, 2) capte e 

http://www.slowfoodbrasil.com/content/view/20/37/
http://www.slowfoodfoundation.com/
http://www.slowfoodfoundation.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vegetarianismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frutas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Verdura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ovo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leite
http://saboia.pro/svb-segundasemcarne-dev/index.php/category/pelo-planeta/
http://saboia.pro/svb-segundasemcarne-dev/index.php/category/pelas-pessoas/
http://saboia.pro/svb-segundasemcarne-dev/index.php/category/pelos-animais/
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armazene energia, 3) obtenha um rendimento, 4) pratique a auto-regulação e aceite 

feedback, 5) use e valorize os serviços e recursos renováveis, 6) produza, não desperdice 

7) desenho de padrões e detalhes, 8) integre ao invés de segregar, 9) use soluções 

pequenas e lentas, 10) use e valorize a diversidade, 11) utilize caminhos paralelos e idéias 

criativas e 12) utilize e responda à mudança criativamente. 

Na vertente social do conceito de sustentabilidade apresenta-se o Projeto Down 

Cooking, iniciado no ano de 2006, é um projeto gastronômico para pessoas com Síndrome 

de Down, criado pelo casal paulistano Simone e Márcio Berti, porque queriam disponibilizar 

parte do seu tempo e energia para uma causa social. A aula tem em média 15 alunos 

convidados por evento, divididos por faixa etária acima de 12 anos de idade, com materiais 

pertinentes para cada aula, doados por apoiadores para uma aula/mês. Voluntários e Chefs 

convidados doam seu tempo e as aulas são itinerantes, realizadas em espaços cedidos para 

cada aula, seja em restaurantes ou escolas de gastronomia. Cita-se entre os benefícios 

deste projeto a  valorização da pessoa especial e de sua família, mostrar que as pessoas 

especiais têm suas características e todas elas, desde que estimuladas e respeitadas podem 

e devem tornar-se independentes e inseridas no meio social, seja no lazer ou no trabalho, 

respeitando-se suas limitações. Informa-se que este projeto se estendeu para Portugal no 

ano de 2011 e em 2012 transformou-se no Instituto Chefs Especiais, com a proposta de 

desenvolvimento de diversos outros trabalhos e ampliação do existente.  

Conforme Chakall pode-se deixar outras pessoas felizes com uma boa comida e 

também traz felicidade a quem prepara o alimento e como coloca cada receita é também 

uma receita de um pouco de felicidade. “Divirta-se cozinhado, e o bom humor virá por si 

só” (CHAKALL, 2011, p.9). 

Diante de todas as abordagens expostas, lembra-se da importância do 

aproveitamento total dos alimentos, tanto para novas receitas ou ainda para a utilização de 

compostagem e posterior adubo para produzir alimentos orgânicos. 

 

Um Caso Prático – A Gastronomia Sustentável de Paraty 

 

Optou-se pela demonstração deste caso em virtude da utilização de alguns 

procedimentos relatados neste estudo e por destacar-se como uma ação efetiva, com 

parâmetros que podem ser replicados em busca da sustentabilidade na gastronomia.  

O município de Paraty localiza-se no litoral sul do Estado do Rio de Janeiro, possui 

extensão territorial de 928 quilômetros quadrados, é constituído por uma grande porção 

montanhosa e uma baixada litorânea descontinua e possui mais de 300 praias, quatro 

enseadas e aproximadamente 65 ilhas (ZUQUIM, 2007, p.147). 

Realizou-se em Julho de 2012, visita ao Restaurante Caminho do Ouro, localizado no 

Centro Histórico da cidade de Paraty, na qual o proprietário Fernando Toledo explicou a 

identificação “Gastronomia Sustentável” no cardápio e todo o processo necessário para 

adesão, bem como, informou sobre a obra “Delicias de Paraty: Sabores & Saberes – 

Comida típica e outras delícias”, que foi utilizada como referência para a produção deste 

item. 

A concepção do Movimento Gastronomia Sustentável de Paraty é referenciado pela 

Agenda 21, pela culinária caiçara, quilombola e pela indicação geográfica de procedência. 

Tem-se neste movimento como principal objetivo estimular os restaurantes a utilizarem 

produtos dos agricultores familiares e de pescadores artesanais, para incentivo da 

identidade gastronômica local e do respeito ao meio ambiente. 

De acordo com Peçanha (2009), relata-se que a Gastronomia Sustentável de Paraty, 

busca a participação no desenvolvimento sustentável por meio de quatro pilares: 
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a) Desenvolvimento no ramo alimentar e agrícola; capacitação e apoio técnico 

aos agricultores e pescadores familiares para orientá-los acerca do uso da terra, do mar, da 

pesca, da plantação, cultivo, manejo e processamento, legislação, certificação e venda de 

produtos. 

b) Defesa do patrimônio natural e cultural; através de leis municipais, garantir 

políticas públicas voltadas para preservação dos modos de produção, saberes e fazeres da 

cultura caiçara e quilombola. 

c) Turismo regional integrado; criar mecanismos que viabilizam a 

comercialização dos produtos, em conjunto com o potencial agroecoturístico da região, 

para possibilitar a fixação do homem no campo, por meio da valorização dos recursos 

naturais, sociais, produtivos e culturais, de forma que possam gerar riquezas em favor da 

sua comunidade. 

d) Formação profissionalizante; cursos permanentes de gastronomia sustentável 

feita pela rede de restaurantes e produtores rurais e pescadores para o desenvolvimento 

permanente de novos produtos e receitas para ampliar os cardápios da Gastronomia 

Sustentável. (PEÇANHA, 2009, p.113 e 114). 

 

Ainda conforme Peçanha (2009), para que um restaurante torne-se participante do 

Movimento da Gastronomia Sustentável de Paraty, deve-se respeitar os seguintes 

parâmetros: 

I – Dar preferência a produtos locais, produzidos pela agricultura familiar que não 

degradem agricultor / consumidor / meio ambiente: 

II – Dar preferência por frutos do mar pescados artesanalmente, ou produzido em 

fazendas marinhas de pescadores da região e respeitar a época do defeso; 

III – Indicar a procedência dos produtos utilizados no cardápio; 

IV – Incentivar a aproximação e a interação entre turistas, produtores rurais e 

comunidades; 

V – Separar o lixo e óleo vegetal usado, que será encaminhado à reciclagem e 

evitar uso de embalagens não recicláveis; 

VI – Utilizar caixa de gordura e implantar, em médio prazo, sistemas de filtros 

biológicos para tratamento das águas servidas e esgotamento sanitário; 

VII – Gerenciar o uso de energia visando à redução do consumo; 

VIII – Apoiar e articular o processo de certificação local dos produtores; 

IX – Monitorar e avaliar o processo por meio de indicadores confiáveis; 

X – Integrar-se ao projeto Agroecoturismo e ao PDA (Plano de Desenvolvimento 

Agrário); 

XI – Interagir com os agricultores locais para que o poder público garanta, por 

meio da legalização fundiária, estoques de terra para agricultura. (PEÇANHA, 2009, p.114 e 

115). 

Desta forma, esta prática documentada poderá incentivar a transmissão destes 

conhecimentos e sua replicação, respeitando-se as condições locais e adaptando-se a 

realidade apresentada. 

 

Considerações Finais 

 

A sustentabilidade interage diretamente com a alimentação, energia, vestuário, 

transporte, design, embalagens e inevitavelmente todo processo de produção gera poluição 

e agravos aos meio ambiente e conseqüentemente ao homem.  

Alimentar-se é uma necessidade inquestionável dos seres humanos, conforme o dito 

popular de que saco vazio não para em pé, diariamente temos que escolher de acordo com 

as possibilidades de cada um, o tipo de alimento que iremos comer.  

A questão colocada neste momento é que esta escolha sempre trará impactos 

ambientais, sociais e econômicos e a com a utilização do conceito de sustentabilidade estes 

aspectos ficam perceptíveis, bem como, a mitigação dos aspectos negativos e 

potencialização dos aspectos positivos. 



Congresso Internacional de Gastronomia – Mesa Tendências 2012 

Senac São Paulo | 05 e 06 de Novembro de 2012 

 

65 
 

Pela complexidade e abrangência do assunto tratado e também pelo espaço, não 

existe a pretensão de esgotar o assunto. Deseja-se que este estudo possibilite e estimule 

novas formas de pensar e agir com a utilização dos conceitos expostos e que contribua 

para a construção de um mundo socialmente justo, ambientalmente equilibrado e 

economicamente viável, conforme a premissa do conceito de sustentabilidade.  
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RESUMO  

A antropoentomofagia, consumo de insetos pelo ser humano, se apresenta como 

nova opção alimentar, trazendo consigo a quebra de tabus e um novo horizonte para a 

alimentação da população mundial, sendo ela de alto valor nutritivo, de menor impacto 

ambiental e com a possibilidade de modificar radicalmente a forma como nos alimentamos 

atualmente. Apesar de muitas resenhas, a cozinha entomofágica continua desconhecida e 

menosprezada por grande parcela da população mundial, principalmente em países 

desenvolvidos. No Brasil é um longo caminho a ser percorrido, devido aos fatores culturais, 

sociais e da gastronomia em geral, porém recentemente a curiosidade e seu caráter exótico 

conferem a esta culinária um poder transformador e inovador. 

Palavras-chave: Antropoentomofagia; Insetos; Gastronomia; Alimentação.  

 

ABSTRACT 

Antropoentomophagy, that is the consumption of insects by humans, presents itself 

as a new nutritional option, bringing the taboos breaks and a new horizon for nourishment 

of the world's population, as it is of high nutritional value, lower environmental impact and 

it brings the possibility of radically changing the way we eat nowadays. In spite of many 

reviews, the entomophagy kitchen remains unknown and overlooked by a large part of the 

world population, mainly in developed countries. In Brazil there is a long way to run, due to 

cultural, social and gastronomy factors in general, but recently the curiosity and exotic 

qualities makes this exotic cuisine an innovative and transformation power.  

Keywords: Antropoentomophagy; edible insects; Gastronomy; Food. 

 

Introdução 

 

Em um mundo globalizado e de densidade demográfica crescente, a necessidade de 

promover uma adequada alimentação para a maioria da população mundial obriga a 

explorar novos meios de consegui-la (COSTA-NETO, 2004a). Nesse contexto, a 

antropoentomofagia surge como opção de alimento, suplemento alimentar, fonte de 

calorias, proteínas, vitaminas e sais minerais para toda a população, mas em especial 

àquelas comunidades que sofrem de desnutrição e hipovitaminoses, além de servirem à 

gastronomia e a alta gastronomia, trazendo seu paladar exótico e novas possibilidades de 

ingredientes, temperos e sabores. 

Como forma de combater o problema da fome no mundo, a Organização das Nações 

Unidas (ONU), por meio de sua Organização para Agricultura e Alimentação (FAO), vem 

tentando estimular a introdução de insetos na alimentação diária dos seres humanos, o que 

poderia suprir as necessidades diárias de proteínas. A FAO indica os insetos como alimento, 

como parte de uma ampla estratégia para a segurança alimentar mundial. A instituição 

                                                                 
17

 4. Idas e Vindas: Práticas, Ingredientes e Culturas. 
18
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argumenta que isso reduziria a produção de carne, que é responsável por 

aproximadamente 20% de toda a emissão global de CO2. Ainda segundo este órgão cerca 

de 80% dos países possui insetos em seu cardápio e dessas nações 23 ficam no continente 

americano. 

Os insetos são animais do filo Arthropoda, pertencentes à Classe Insecta, que 

apresentam corpo segmentado em cabeça, tórax, abdome e possuem três pares de pernas. 

Os autores Erwin (1997) e Alves (1998) (apud Costa-Neto, 2004a) consideram que os 

insetos constituem o maior grupo animal da face da Terra, sendo conhecido um milhão de 

espécies vivas de um total de 30 milhões que provavelmente existam; destas, atualmente 

mais de 1.780 são utilizadas como alimento, em 120 países, por mais de três mil grupos 

étnicos (COSTA-NETO, 2011). 

Ao longo da evolução, os insetos desenvolveram uma incrível capacidade adaptativa, 

estando presentes em quase todos os tipos de ecossistemas, desempenhando serviços 

essenciais, como agentes polinizadores, decompositores, dispersores de sementes, 

predadores, parasitóides, bem como na manutenção da estrutura e fertilidade do solo e 

fonte direta de alimento para outras espécies. 

Corroborando com os estudos de autores, como Stephen Kellert, Charles Hogue, 

Darrell Posey, Julieta Ramos-Elorduy e Messias Carrera, Costa-Neto & Resende (2004) 

afirmam que os insetos vêm desempenhando papeis significativos em diversas áreas do 

cotidiano humano, tais como: medicina, religião, literatura, artes, recreação, cozinha, 

música e história interpretativa de diferentes sociedades humanas, tendo uma variedade de 

valores ecológicos, utilitários, científicos, estéticos e culturais. É importante salientar, no 

entanto, que para o senso comum o termo “inseto” é utilizado para se referir não apenas a 

indivíduos pertencentes à classe taxonômica Insecta, mas também a outros animais 

culturalmente percebidos e categorizados como “insetos”, como mamíferos, répteis, 

anfíbios e aracnídeos (COSTA-NETO, 2004b). 

Como em todo mundo, o que se come depende de dois grandes fatores: os recursos 

disponíveis no ambiente e o que se considera adequado para consumir em um momento ou 

local adequado. O ser humano seleciona o que considera mais adequado para sua 

alimentação, dentre a variedade que a natureza oferece, de acordo com o lugar e momento 

em que se encontra (VARGAS, 1997). Esta seleção põe em jogo um conjunto de fatores; 

histórico, culturais, ecológicos, social e financeiros ligados a uma rede de representações, 

simbolismos e rituais (ALVAREZ, 2002). 

Com uma incrível quantidade de espécies e inúmeras utilidades, não é estranho que 

os insetos, além de exercerem suas funções naturais no meio ambiente, também sirvam de 

alimento ao ser humano. A este fenômeno, denomina-se antropoentomofagia, ou seja, o 

consumo direto de insetos e/ou de produtos elaborados por eles pelo homem. A 

antropoentomofagia encontra-se disseminada em várias regiões do globo. Segundo Ramos-

Elorduy (2000) e Costa-Neto (2003), os insetos são utilizados como alimento, sendo 

consumidos diretamente, em diferentes estágios de seu desenvolvimento: ovos, larvas, 

pupas e adultos, ou indiretamente por meio do consumo de produtos elaborados ou 

excretados por eles, como mel, cera e alguns corantes. Também ocorre a ingestão de 

produtos contendo fragmentos de insetos. 

A antropoentomofagia fez parte da dieta de muitos povos pré-colombianos e em 

muitas culturas americanas se conserva até hoje. No México, algumas variedades de 

insetos podem ser encontradas em feiras livres de grandes centros urbanos. Já no Brasil é 

mais comum entre as comunidades indígenas. Hoje em dia, o interesse pelo uso de insetos 

como alimento ressurge por vários fatores, dentre os quais se podem destacar o alto valor 

nutricional dos insetos, que poderiam vir a tornar-se uma alternativa no combate de 

carências alimentares, bem como o exotismo de pratos elaborados com esses animais, que 
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passam a ser utilizados pela cozinha contemporânea e procurados por consumidores 

ansiosos por surpreender seu paladar. 

 

Hábitos alimentares e antropoentomofagia 

 

Ao ler este artigo você deve estar se perguntando por que consumir insetos ao invés 

de “alimentos convencionais”? Com certeza é uma pergunta pertinente. A alimentação é 

paralela à existência do homem sobre o planeta, e ela envolve não somente as 

necessidades físicas do indivíduo, mas também aspectos anímicos, mentais, sociais e 

culturais. Entre as diversas populações do mundo a alimentação é muito diversificada, 

hábitos naturais para uns podem ser exóticos para outros, muitas vezes causando reação 

de surpresa e repulsa. O paladar é muito influenciado pelos fatores tradicionais e culturais, 

sendo assim a aprovação, ou não, de um alimento não é totalmente determinada por ele, 

mas sim pelo conceito pré-estabelecido que se possui de certas iguarias, que variam de 

básicas e indispensáveis à “estranhas”, nocivas e repugnantes. Desta forma para nós 

brasileiros o consumo de insetos não é comum, mas pode se tornar uma fonte de alto valor 

nutritivo nos próximos anos (COSTA-NETO, 2011). 

A antropoentomofagia (alimentação humana com insetos) é um fenômeno 

historicamente antigo e geograficamente disseminado, de acordo com diversos autores, 

entre eles Posey (1986), Lenko & Papavero (1996), Lathan (1999) e Costa-Neto (2003), e 

sua prática surgiu com os primeiros hominídeos, sendo fundamental especialmente na 

subsistência da fêmea e sua prole, visto que os machos saíam à caça e retornavam 

somente após matar algum animal que lhes servissem de alimento (COSTA-NETO, 2004b). 

A antropoentomofagia é uma cultura que sobrevive em diversos países deste a 

antiguidade, mas que atualmente encontra-se marginalizada ou esquecia pela maior parte 

da população. A entomofagia é definida como a utilização de insetos como alimento, estes 

podem ser consumidos diretamente, em diferentes estágios de seu desenvolvimento: ovos, 

larvas, pupas e adultos, ou indiretamente através da ingestão de produtos elaborados e/ou 

excretados por eles: mel, cera, pólen, óleo, corantes, remédios, chás, infusões e farinhas , 

agregados ou não a outros ingredientes (CARLETTI, 2003). Ou seja, ao longo de um ano, 

mesmo indiretamente consumimos cerca de meio quilo de insetos ou partes de insetos. 

(COSTA NETO, 2003). 

Nos tempos bíblicos, durante o êxodo, o maná consumido pelos hebreus nada mais 

era senão a secreção açucarada das fêmeas da cochonilha Trabutina mannipara (Hemprich 

& Ehrenberg, 1829) (COSTA-NETO, 2004b).  

Os nativos do México, muito antes da chegada dos espanhóis, já possuíam o ideal de 

uma boa alimentação, sendo esta equilibrada e diversificada. Estes povos comiam apenas o 

suficiente, seus corpos esbeltos e sadios eram mantidos por uma cozinha que buscava 

harmonia entre sabores, texturas e temperatura. Insetos e flores sempre fizeram parte 

desta dieta, tidos como acompanhamentos, complementos alimentares e fonte de 

proteínas.   

Antes da chegada dos conquistadores, os “mexicas”, maias, 

“mixtecos”, sapotecas, etc., tinham uma alimentação equilibrada e 

muito diversa. Combinavam o milho, feijão e amaranto com 

proteínas de origem animal de diversas espécies e uma importante 

ingestão de insetos variados, ova, verduras, flores, algas e grande 

variedade de frutas (SOTO, 2005, p.1). 

 

Ainda de acordo com Soto (2005), entre os insetos mais consumidos pelos povos 

pré-hispânicos estão os “ezcahuhitli” - ovos de mosca; “escamoles” - ovos de formiga; 
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percevejos aquáticos, chamados “axayácatl”, e também seus ovos que constituem o 

famoso “ahuahutle”, conhecido como caviar mexicano; “chapulines”- gafanhotos de cor 

verde; larvas (gusanos) de maguey; “jumiles”- espécie de percevejo, e “acociles”- inseto 

aquático que vive na água doce e se parece com um camarão. Na Cidade do México, 

insetos são facilmente encontrados em restaurantes, feiras e bancas de comida, da mesma 

forma como encontrados na Tailândia, “gusanos” do agave são encontrados fritos ou 

assados e então pilados com alho e pimentas, servidos com guacamole e tortillas de milho 

ou trigo; os “chapulines”, preparados na frente do cliente pelos vendedores ambulantes, 

são comidos assados ou torrados na chapa acompanhados de guacamole e envoltos em 

uma tortilla; os “escamoles” tradicionalmente são preparados apenas na manteiga para que 

se mantenha seu sabor; “acociles” são fritos, temperados e servidos como tira-gosto; já os 

“jumiles” são habitualmente comidos vivos, com sal e limão. 

Com a chegada dos conquistadores espanhóis muitos dos alimentos indígenas 

passaram a ser qualificados negativamente, sendo então depreciados e muitas vezes 

esquecidos. Porém, a antropoentomofagia sobreviveu ao t empo e assim como a maior 

parte das informações entomológicas que se têm conhecimento hoje, foi transmitida de 

geração a geração por meio, principalmente, da oralidade. Muitas receitas pré-colombianas 

da gastronomia entomofágica ainda se conservam na atualidade, embora com uma maior 

variação de ingredientes, e também acrescidos de condimentos europeus e orientais 

(RAMOS-ELORDUY, 2000). 

Para Machado (1987), no Brasil a cultura de comer insetos tem origem indígena. Na 

região amazônica ainda hoje são consumidas larvas de coleópteros (besouros), encontradas 

na madeira em decomposição. De acordo com Cascudo (2004), as larvas de certas 

palmeiras foram não alimentos regulares, mas gulodices favoritas em grandes áreas do 

país, de Minas Gerais e São Paulo ao Pará e Amazonas. Ainda segundo o autor, no século 

XIX e nas primeiras décadas do século XX, todos que viajavam pelos interiores do país 

mencionaram larvas mastigadas gulosamente pelos indígenas.  

 

Em 1560, Anchieta falava em certos bichos roliços e compridos  

que viviam em taquaras, denominados rahu, comidos assados ou 

torrados. Faziam com eles um guisado que nada difere da carne 

de porco estufada. (...) Saint-Hillaire encontra essas larvas em 

Minas Gerais, acepipes e também narcótico indígena, que delas os 

portugueses faziam, derretendo-as, um tipo de manteiga. (...) 

Assis Iglesias registrou-as como manjar apreciado no interior do 

Maranhão em 1915; larvas da palmeira bacaba (oenocarpus 

bacaba, O. distichus), saboreadas cruas ou fritas. (...) “Comem-na 

adicionando-lhe farinha de mandioca”. (...) A tanajura, fêmea de 

Atta sexdens, não se despojou inteiramente da fama que era 

nacional. Ainda a comem, crua, torrada ou passada n’água quente, 

os abdomens gordurosos, e tal qual ocorria no século XVI, com 

todos os gabos (CASCUDO, 2004, p. 358-359). 

 

Costa-Neto (1998) revela a importância cultural de abelhas e marimbondos para os 

índios Pankararé, da aldeia Brejo do Burgo, nordeste do Estado da Bahia. Esses insetos são 

usados como alimento e remédio, seus méis são consumidos em festividades religiosas e 

ainda no tratamento de diversas enfermidades. Além do mel, larvas e pupas também são 

consumidas, as larvas de Apis mellifera e Polybia sericea costumavam ser assadas em seus 

favos, depois extraídas com pequenos gravetos e comidas puras ou misturadas com farinha 

de mandioca. 
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A antropoentomofagia também é divulgada em atividades nos grupos escoteiros, 

segundo o chefe Aloísio Coelho Junior do Grupo Escoteiro Padre Pedro Baron da cidade de 

Itajaí, Santa Catarina, os membros do grupo recebem treinamentos de como sobreviver na 

mata e noções de como procurar larvas e insetos comestíveis. “Muitos têm interesse em 

experimentar, porém para outros é um hábito repugnante”, relata o chefe Aloísio Coelho 

Junior em entrevista espontânea. 

De acordo com o entomólogo Messias Carrera citado em Costa-Neto (2004b), são 

quatro os principais insetos que fazem parte da dieta do brasileiro: “a tanajura (fêmea 

ovada das saúvas, formigas do gênero Atta), o bicho-da-taquara (larva da borboleta 

Morpheis smerintha), os bichos-das-palmeiras (larvas dos besouros Rhynchophorus 

palmarum e Rhina barbirostris) e o bicho-do-coco (larva do besouro Pachymerus 

nucleorum)”. As tanajuras, içás ou ainda como são conhecidas popularmente “caviar do 

Parnaíba”, são comidas cruas, fritas, assadas ou passadas na água quente retirando-se 

apenas as peças bucais e as asas. Sua coleta ocorre após as estações chuvosas e são 

consumidas como tira-gosto ou acompanhamento de arroz e feijão, em substituição da 

carne, habito conservado ainda nos dias de hoje, principalmente no vale do Parnaíba em 

São Paulo e no interior do nordeste. Já as larvas de besouros podem ser degustadas cruas 

ou fritas em seu próprio óleo. Quando assim preparadas, as larvas são comidas com farinha 

de mandioca. 

Segundo Lenko & Papavero (1998), a utilização de içás como alimento é uma 

herança dos índios, com os quais os sertanejos aprenderam a apreciar esta iguaria. Os 

autores ainda relatam que em Santa Isabel, São Paulo, além de preparadas fritas, torradas 

e acompanhadas com farinha de mandioca, as tanajuras eram colocadas na cachaça, que 

então adquiria um gosto de mel. Amaral & Alves (1979) relatam que nos Estados Unidos 

içás procedentes do Brasil são comercializadas em forma de conservas e envoltas em 

chocolate. 

 Diversos estudos demonstram que a “carne” dos insetos é composta pelas mesmas 

substâncias encontradas em animais artrópodes (camarões, lagosta) e vertebrados, 

segundo Soto (apud RAMOS-ELORDUY, 1974). Em muitos casos, superando-os em 

conteúdo protéico e vitamínico, como a formiga Atta cephalotes, popular tanajura, cujo 

valor protéico é, em media, 42,59%, contra 23% na carne de frango e 20% na de boi.  

Costa-Neto (2000) complementa que além da alta concentração de proteínas, os 

insetos também apresentam grande quant idade de lipídios, sendo estes em sua maioria 

insaturados e poliinsaturados, assim como minerais: sódio, potássio, zinco, fósforo, 

manganês, magnésio, ferro, cobre, cálcio, e vitaminas do grupo B: tiamina (B1), riboflavina 

(B2) e niacina (B6). 

O quadro 1 aponta as principais características dos insetos em termos de Proteínas 

(base seca g/100g) das ordens de insetos comestíveis e alimentos convencionais  

Alimento Proteínas 

g/100g 

Alimento Proteína

s 

g/100g 

Peixe 81.11g Ovos 46.0g 

Orthoptera (grilos, gafanhotos e 

baratas) 

67.47g Soja 44.0g 

Homoptera (cigarras e pulgões) 57.43g Lepdoptera (mariposas e 

borboletas) 

42.70g 

Odonata (libélulas e efemérides) 56.22g Frango 43.34g 

Bovino 54.0g Coleoptera (tenébrios, 

besouros, joaninhas e brocas) 

38.59g 
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Diptera (moscas, mosquitos, 

borrachudos e pernilongos) 

51.72g Lentilha 26.74g 

Hymenoptera (formigas, 

abelhas, 

47.97g Feijão 17.97g 

Hemiptera (barbeiros e 

percevejos) 

47.91g Milho 8 a 11g 

Quadro 1: Proteínas (base seca g/100g) 

Fonte: (Conconi, 1993, Ramos-Elorduy et al., 1984) 

 

  O grande desafio atualmente é vencer a barreira do preconceito e da ojeriza 

causada por estes pequenos animais com relação à alimentação. Enquanto consumimos 

carnes de gado, porco, frango e peixe, deixamos de aproveitar também os benefícios que 

os insetos podem trazer em termos de proteínas (aminoácidos essenciais e não essenciais), 

gorduras (Ácido Caproico, Caprilico, Caprico, Laurico, Oléico, etc), vitaminas (A, C, D, 

Tiamina, Riboflavina, Niacina – quadro 2), sais minerais (Sódio, Potássio, Cálcio e 

Magnésio) e energia.  

 

Ordem Tiamina Riboflavina Niacina 

Orthoptera 1.430 a 6.110 mg 1.320 a 2.250 mg 3.512 a 13.561 mg 

Hemiptera 0.643 a 1.329 mg 0.908 a 0.990 mg 4.475 a 5.827 mg 

Lepidoptera 1.548 a 1.650 mg 2.987 a 3.230 mg 19.707 a 20.101 

mg 

Coleoptera 0.08 a 0.157 mg 0.349 a 0.355 mg 0.820 a 0.999 mg 

Hymenoptera 0.210 a 1.05 mg 0.050 a 1.700 mg 0.470 a 12.400 mg 

Diptera 1.37 a 1.47 mg 2.48 a 2.56 mg 10.054 a 11.070 

mg 

Odonata - 0.09 a 0.109 mg 0.25 a 0.32 mg 

Quadro 2: Conteúdo de aminoácidos (mg) 

 Fonte: (Ramos-Elorduy et al., 1984) 

 

Os insetos comestíveis possuem alto valor nutritivo se comparados aos alimentos 

convencionais, sobretudo aos de origem vegetal como: feijão, lentilha, milho, etc. O quadro 

3 apresenta o conteúdo de aminoácidos essenciais de insetos comestíveis em comparação 

com alimentos convencionais em mg:  

 

Alimentos Aminoácidos Alimentos Aminoácidos 

Homoptera 42 a 48 mg Feijão 3 a 10 mg  

Orthoptera 38 a 52 mg  Lentilha 8 a 13 mg 

Lepdoptera 46 a 48 mg Soja 18 a 24 mg 

Diptera 44 a 56 mg Peixe 36 a 41 mg 

Hemiptera 48 a 66 mg Frango 39 a  47 mg 

Coleoptera 30 a 65 mg Bovino 42 a 49 mg 

Apidae 42 a 48 mg Ovo 48 a 54 mg 

Vespidae 41 a 49 mg Padrão Who/Fao 29 a 37 mg 

Formicidae 36 a 53 mg     

Quadro 3: Aminoácidos essenciais (mg) 

Fonte: (Ramos-Elorduy et al., 1984) 
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 De acordo com as pesquisas e com a informação presente nos quadros, é possível 

perceber o quanto a carne de insetos é nutritiva, representando um novo e potencial 

alimento viável, economicamente possível, contendo a mesma ou maior quantidade de 

micro e macro-nutrientes (proteínas, vitaminas, aminoácidos e sais minerais, etc) com uma 

boa taxa de conversão e tendo ainda alta digestibilidade, tornando-se desta forma, ilógico o 

consumo apenas de invertebrados como o camarão e a lagosta em detrimento ao consumo 

de insetos. 

 

Gastronomia e insetos no mundo e no Brasil 

 

 De maneira não proposital, uma pessoa adulta ingeriu ao fim de sua vida uma média 

de meio quilo de insetos. Os insetos estão por toda parte, no ar, no solo, nos alimentos, 

muitas vezes não sendo perceptíveis, resultando assim na impossibilidade de removê-los 

em sua totalidade. Minúsculos pulgões presentes no grão de trigo são moídos com estes e 

se transformam em farinha, sendo posteriormente ingeridos; pequenas larvas encontradas 

em frutas, também ingeridas de maneira não proposital e ácaros nas roupas e no ar, que 

entram no organismo através da respiração e do contato com a boca. 

 

Nos estados Unidos, a Administração de Alimentos e 

Medicamentos (FDA) considera aceitável a presença de cinco 

insetos ou partes de insetos para cada 100 g de manteiga de maçã 

e de até 30 fragmentos de insetos por 100 g de manteiga de 

amendoim (COSTA-NETO, 2000, p. 64). 

 

 Em muitos alimentos industrializados, como maioneses, gelatinas, iogurtes e chás, 

encontramos corantes como “Vermelho 4”, “Cochineal”, “Corante C.I.” e “Colorizante 

E120”, que são produzidos a partir da cochonilha (Dactylopius coccus Costa, 1835), um 

inseto diminuto que parasita as folhas do cacto Opuntia coccinellifera Mill., criado em todo 

mundo para este fim. A cochonilha já era empregada pelos astecas na produção de 

colorizantes, e recentemente seu uso aumentou depois que se descobriu que certos 

corantes artificiais mais baratos poderiam causar câncer. Sua produção é uma alternativa 

de trabalho, visto ser toda manual e o seu quilo pode custar até 100 dólares (CARLETTI, 

2005a).  

 Mundialmente a Gastronomia tem ganhado destaque e os níveis de exigência do 

público, mudando e conseqüentemente se aprimorando. Com isso, se aposta num futuro 

mercado ainda mais promissor, que explora a cozinha contemporânea e exótica, buscando 

inovar e também resgatar hábitos históricos e culturais, peculiaridades e ingredientes das 

mais variadas regiões e povos, tornando-os globalizados. Neste contexto, inclui-se a 

antropoentomofagia, utilizando-se insetos na confecção de pratos da alta gastronomia, 

explorando e valorizando seus sabores e texturas. Em grandes centros gastronômicos, 

como Londres e Barcelona, já é possível encontrá-los como manjares exóticos servidos em 

restaurantes ou vendidos em lojas especializadas a preços altíssimos. 

 Apesar de ser difícil mudar os costumes alimentares da sociedade, pouco a pouco as 

pessoas, em sua maioria por curiosidade, estão se animando a experimentar insetos. 

Atualmente, o êxito está assegurado, tanto pela novidade quanto pela curiosidade gerada 

por esses animais. Em Londres, Todd Dalton decidiu que venderia “animais estranhos” que 

se pudessem comer. Eis a origem da “Edible Limited”, na qual Todd comercializa, entre 

outras gulodices, grilos com chocolate e formigas colombianas. Segundo o empresário 

inglês, os produtos estão dirigidos a um público de alto poder aquisitivo, que procuram 

produtos únicos no mercado (CARLETTI, 2005b). Ainda segundo Todd, a Edible pretende 
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trazer delícias que você pode nunca ter considerado ou talvez visto como alimentos quer se 

trate de recriações de afrodisíacos consumidos antigamente na corte da rainha Cleópatra 

ou insetos consumidos pelos comerciantes de rua de Phnom Penh, com sabores únicos, 

estranhos e maravilhosos. Alguns desses itens são produzidos nas cozinhas da loja e são 

produtos de criação própria e outros podem vir direto de um agricultor indígena ou mesmo 

de fabricantes.  

 Isaac Pertàs, gerente de um restaurante do Mercado da Boquería, Barcelona, 

especializado nesta “inovação” gastronômica, também afirma que vermes com queijo, 

grilos ao curry, vodka com escorpião, formigas e larvas carameladas, fazem o maior 

sucesso. Ele ainda conta que foi pego de surpresa pela “repercussão midiática e social de 

seu negócio”, onde clientes enfrentam filas para provar essas iguarias.  

 Costa-Neto (2000) relata que as pessoas são capazes de consumir insetos desde 

que estes se apresentem de forma disfarçada, como demonstra estudo feito no California 

State College, em San Bernardino (EUA), onde insetos cozidos foram oferecidos a alunos 

de entomologia e os que se encontravam disfarçados, como os cobertos por chocolate, 

foram saboreados mais prontamente. 

 Durante o I Simpósio Nacional sobre Antropoentomofagia realizado na UEFS 

(Universidade Estadual de Feira de Santana), em março de 2009, este panorama pôde ser 

observado. Na oficina de preparação de insetos os participantes degustaram as 

preparações culinárias salgadas e doces contendo insetos (grilos, tenébrios e tanajuras). 

Durante a oficina, os insetos in natura trouxeram maior resistência ao consumo, enquanto 

as preparações com grilos (guisado cantonês, pizza, brochete e rolinhos de queijo) (Figura 

1), os morangos com tenébrios e os canapés de doce de leite com tanajuras (Figura 2) 

foram prontamente aceitos e degustados por todos os participantes. Pôde ser observado 

ainda que a maioria das pessoas, após o consumo, reagiu de forma positiva ao sabor e 

textura dos insetos, sendo o fator de menor receptividade a aparência e as questões sócio-

culturais. 

 
Figura 1: Preparações com grilos (Guisado cantonês, brochete de legumes e grilos 

e rolinho de queijo com grilos). 

Fonte: Foto de Janette Lagunas Raya 
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Figura 2: Preparação com hormigas culonas (canapé de doce de leite e tanajuras).  

Fonte: Foto de Gloria Patricia Arango Gutiérrez 

 

Com o crescimento do consumo de insetos, estes passam a ter destaque econômico, 

já que seu cultivo não depende de variações climatológicas e a produção por meio de 

biofábricas é econômica e ecologicamente menos nociva que a criação de gado, não 

empobrecendo o terreno, nem a fauna e a flora (RAMOS-EORDUY, 2000). Por sua vez, 

Abate et al. (apud Costa Neto, 2003) afirma que o incentivo à coleta de insetos daninhos às 

plantações é um dos meios pelos quais se consegue diminuir o uso de pesticidas no campo.  

 Já na Colômbia, cresce o mercado exportador de formigas do gênero Atta. Na região 

de Santander já existem empresas especializadas neste segmento, como o “Zoocriadero La 

Culona” e o “Criadero El Guamito”. A coleta das formigas é feita manualmente após a 

chuva, nos meses de abril e maio, e é um acontecimento para as famílias dos campos e 

vilarejos da região, pois é vista como diversão e também uma fonte de renda extra 

(CARLETTI, 2005b). 

 O site “Hormigas Culonas” (2005), com o intuito de promover a venda das formigas 

para consumo humano, descreve seu processo de produção detalhadamente, deste a coleta 

até o envase. Segundo Carletti (2005b), os principais compradores das “culonas”, como 

são chamadas essas formigas na Colômbia, são Estados Unidos, Europa e Austrália, mas 

também é possível adquiri-las pela Internet onde são apresentadas como alimento 

afrodisíaco que proporciona vitalidade e longevidade (CARLETTI, 2005c). 

No Brasil, a única empresa que produz insetos de forma comercial é a Nutrinsecta 

localizada em Betim - MG, e que através de seu site “Insetos on- line” comercializa: baratas 

(Leurolestes circunvagans), tenébrios gigantes (Zophobas morio Fabricius, 1776), tenébrios 

comuns (Tenebrio molitor Linnaeus, 1758) e grilos pretos (Gryllus assimilis Fabricius, 

1775), (figura 3) e recentemente iniciou a produção de mosca domestica (musca 

domestica). Todos os insetos podem ser comprados vivos, abatidos, desidratados ou em 

forma de farinha e custam em média R$ 200,00 o quilo.  
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Figura 3: Tenébrios comuns e grilos pretos 

Fonte: Autor 

Para o proprietário da biofábrica, Gilberto Schickler, que é zootecnólogo, é ainda um 

mercado restrito, visto que sua produção destina-se quase exclusivamente a criadores de 

pássaros e repteis ou fábricas de ração para estes animais, mas afirma que já enviou suas 

guloseimas a um reality-show, e para testes em alguns restaurantes mexicanos de São 

Paulo, inclusive sendo consumidos na oficina de preparação de insetos durante o I Simpósio 

Nacional sobre Antropoentomofagia, realizado na UEFS, como citado anteriormente. Na 

fazenda onde se localiza a fábrica, ainda será construído um quiosque para degustação e 

consumo de pratos a base de insetos. O empresário, porém, ainda espera uma autorização 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para que os insetos possam 

ser vendidos para consumo humano, ainda restrito por falta de legislação específica.  

No Brasil o habito de se alimentar de insetos ainda é restrito a pequenos grupos ou 

épocas do ano, contudo após o lançamento do livro “Antropoentomofagia: insetos na 

alimentação humana”, primeiro do seu gênero no país, no ano de 2011, a procura sobre o 

assunto tornou-se crescente visto que a população ficou mais curiosa sobre esta nova 

forma de alimentação, principalmente depois que diversos programas de radio, televisão, 

reportagens em jornais e revistas abordaram o assunto, apresentando as peculiaridades 

desta prática, suas condições, higiene, segurança alimentar e até mesmo modos de 

preparo de pratos a base de insetos, promovendo assim a antropoentomofagia, a educação 

e desmistificando alguns tabus alimentares. No Brasil ainda há muito a avançar nessa área, 

porém os primeiros passos e as primeiras iniciativas já foram realizadas, fomentando o 

consumo de insetos como mais um alimento disponível, criando novas oportunidades de 

negócios e de geração de emprego e renda. 

 

Considerações Finais 

 

 O homem, animal onívoro, ao longo de sua evolução, adaptou-se aos mais diversos 

habitats e, conseqüentemente, sua alimentação sofreu influências do meio. Os insetos, por 

serem animais limpos, palatáveis e de fácil captura, foram adotados por muitos povos.  

Antes do descobrimento, povos nativos das Américas já incluíam esses pequenos 

animais em suas dietas e mesmo com a chegada dos colonizadores, que os depreciaram, a 

tradição entomofágica sobreviveu, sendo transmitida de geração a geração. Até mesmo 

portugueses e viajantes do Brasil caboclo, após contato com iguarias consumidas pelos 

índios, como larvas de besouros, lagartas, formigas e cupins, passaram a apreciá-las. 

 No Brasil, a antropoentomofagia dificilmente ocorre nos grandes centros urbanos, 

porém é representada pelo consumo de tanajuras ou içás, muito comum no interior, e 
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larvas de coleópteros encontradas nos troncos de palmeiras, taquaras, ou na amêndoa de 

cocos e sementes de outras frutas.  

 Pode-se destacar ainda a importância da antropoentomofagia indireta, prática que 

ocorre em quase todo mundo, através da ingestão de produtos elaborados por insetos com 

destaque para o mel, a própolis, ceras e óleos, sem esquecer o consumo involuntário de 

partes de insetos, corantes e demais subprodutos presentes nos mais diversos aliment os. 

 Outro ponto que merece ênfase é a forma como as pessoas encaram os insetos. 

Costa-Neto (2003) afirma que para muitos indivíduos os insetos são considerados animais 

nocivos, sujos e transmissores de doenças. Tal percepção, aliada a razões estéticas e 

psicológicas, faz com que as pessoas não optem pelo uso de insetos como fonte de 

alimento. 

 Divulgar e valorizar o potencial da antropoentomofagia no contexto da gastronomia 

torna-se um trabalho de grande importância em virtude da necessidade de promover uma 

alimentação adequada para as populações carentes e desnutridas, tendo em vista os 

benefícios nutricionais dos insetos, tais como seu alto valor protéico, sua quantidade de 

lipídios, aminoácidos, vitaminas e sais minerais. E também pela preservação desta tradição, 

que se encontra arraigada na cultura de muitos povos, mas que em algumas regiões vêm 

sendo esquecida. Cabe aos representantes da cozinha contemporânea fazer este resgate 

gastronômico, adaptando iguarias e sabores e tornando essa cozinha exótica um forte 

atrativo para o público e uma nova fonte de renda. 
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Baru e o Cerrado Brasileiro: Educar para preservar 19 

 

      Suely Sani Pereira Quinzani 20 

 

RESUMO 

A preservação e a sustentabilidade, temas de profunda atualidade, principalmente 

em se tratando da proteção do segundo maior ecossistema brasileiro e de um fruto nativo, 

o baru; amêndoa brasileiríssima pouco conhecida dos brasileiros e de grande valor 

nutricional, podem promover grandes mudanças na região centro-oeste, pois seguramente 

são alternativas eco-econômicas e lucrativas para o Cerrado.  Considera-se ser a educação 

e a divulgação do que ocorre no território nacional, uma arma de defesa em potencial, que 

aliada às leis de proteção ambiental e aos vários setores da sociedade que se interessam 

pelo assunto, defender o solo, a flora, a fauna, a água, o ar que nutrem os vários elos da 

Natureza e que juntos possam ajudar o extrativismo sustentável que garante a vida do 

homem, um grande inimigo da natureza. 

Palavras-chave: Preservação; Sustentabilidade; Cerrado Brasileiro; Baru; 

Gastronomia; Leis de Proteção Ambiental; Educação. 

 

 ABSTRACT      

The preservation and sustainability, with deep themes nowadays, especially when it 

comes to protecting the second largest Brazilian ecosystem and a native fruit, the baru; 

brasileiríssima almond, little known to Brazilians and high nutritional value, can promote 

major changes in the central west, for surely alternatives are eco-economical and profitable 

for the Cerrado. It is considered to be the education and dissemination of what happens in 

the country, a weapon of defense potential, which combined with the environmental 

protection laws and various sectors of society interested in the subject, defending the soil, 

flora, fauna, the water, the air that nourish the various links of Nature and that together 

they can help the sustainable harvesting that ensures the life of man, a great enemy of 

nature. 

Keywords: Preservation, Sustainability, Brazilian Cerrado; Baru; Catering; 

Environmental Protection Laws; Education 

 

Introdução 

 

Certa vez, ao observar uma conversa entre avó e neta, uma pequena garota de 

cinco anos, sobre uma pequena aranha no jardim, escutou-se a seguinte observação: Vovó, 

não mate, pois ela é da Natureza! É uma felicidade, constatar-se que a geração do futuro 

absorve posturas e idéias de preservação dos elementos da natureza obtidos pela educação 

escolar que com conceitos simples de preservação ensinam aos pequenos brasileiros que 

devemos cuidar do que é nosso. A idéia é simples: educar para preservar. Seguramente, 
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estes pequenos jovens já possuem uma idéia mais concreta de como preservar a nossa 

casa “Terra”. Desde cedo temos consciência que somos o que comemos, falamos, 

pensamos, plantamos e colhemos. Até o presente momento, sabemos que o assunt o 

preservação ambiental é velho conhecido de todos os habitantes do planeta, porem o que 

se constata é que muito se fala e pouco se faz, fato verificado na última Conferência sobre 

Mudanças Climáticas da ONU em Copenhagem que discute um novo plano em subst ituição 

ao Protocolo de Kioto onde se nota a falta de vontade política de países desenvolvidos e em 

desenvolvimento de se firmar um acordo realmente eficaz sobre as mudanças climáticas 

mundiais. 

Tendo em vista, ser o Brasil um país de imensas riquezas naturais, que abriga dois 

dos maiores biomas, a Amazônia e o Cerrado Brasileiro onde se inclui também o Pantanal 

Mato-Grossense, devemos ter a obrigação nacional e mundial de preservar áreas mais do 

que importantes para a vida humana e o equilíbrio do Planeta. No caso, o Cerrado 

Brasileiro é o sistema ambiental brasileiro que mais sofreu alteração com a ocupação 

humana. Abriga cerca de 20 milhões de pessoas com população majoritariamente urbana 

que enfrenta problemas como o desemprego, falta de habitação e poluição. A atividade 

garimpeira intensa na região contaminou os rios com mercúrio e seu assoreamento; a 

mineração favorece o desgaste e a erosão do solo; a agricultura mecanizada de soja, 

milho, arroz e algodão, junto com a pecuária extensiva destruíram boa parte do cerrado 

sendo que hoje somente 2% do território estão protegidos em parques ou reservas. 

(www.portalbrasil.net) 

Isto sem se falar das riquezas naturais da região, como o baru entre outras 

frutíferas nativas. Apesar da existência de leis de proteção à fauna e flora e ao uso do solo 

e água elas são ignoradas pela maioria dos agricultores. Neste sentido, o ecossistema do 

cerrado tem sido agredido e depredado pela ação do fogo e dos tratores colocando em risco 

a extinção de várias espécies de plantas, entre elas as nativas, mesmo antes de serem 

classificadas pelos pesquisadores. O maior predador é sem dúvida o próprio homem, que 

desconhece o potencial de utilização racional desse ecossistema, onde podem estar 

guardados muitos segredos de sua alimentação e saúde para a proteção de sua própria 

vida. 

Nos últimos anos, a Embrapa e órgãos de pesquisa, ensino, proteção ambiental e 

extensão rural da região têm estudado e divulgado o potencial de utilização das espécies do 

cerrado, investindo na conscientização dos agricultores quanto à importância da 

preservação e da utilização de forma racional e sustentável. (Avidos; Ferreira, s/d). O baru 

é, seguramente, uma alternativa sustentável para o cerrado. Ele é uma riqueza entre as 

inúmeras riquezas que se completam neste bioma. Fruto comprovadamente rico em sabor 

e nutrientes, podendo ser usado como complemento alimentar tem grande aproveitamento 

gastronômico podendo ser amplamente utilizado em preparações doces e salgadas que 

valorizam produções criativas em alta gastronomia e que sem dúvida também valorizam o 

nosso terroir. A gastronomia é um grito de alerta e defesa dos produtos nacionais. Através 

dela pode-se fortalecer os ingredientes nacionais, divulgar e dar conhecimento de insumos 

brasileiros e desta forma incentivar a preservação e o extrativismo sustentável. 

Aliado, a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998) e ao 

Código Florestal Brasileiro (Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965), órgãos governamentais 

de pesquisa e desenvolvimento, à educação de novas gerações, à divulgação pela 

gastronomia através de produções criativas de seus chefes e sobre tudo na valorização dos 

ingredientes nacionais, valorização da preservação da natureza, não só a do cerrado, mas a 

de todo o nosso território aprendendo de maneira adequada e modificando o 

comportamento e divulgando ações erradas quanto ao destino que damos à Natureza. Nós 
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somos muito mais do que pensamos que somos, quando usamos a nossa própria força a 

nosso favor e desta forma descobrimos do que somos capazes. 

Os princípios metodológicos que norteiam este trabalho fundamentam-se em 

estudos bibliográficos através de métodos exploratórios e dedutivos que objetivam 

contribuir na divulgação do uso do baru na gastronomia com preservação ambiental e 

extrativismo racional. 

 

A conservação do cerrado brasileiro 

 

De acordo com Klink; Machado (2010), o cerrado é o “hotspots” para a conservação 

da biodiversidade mundial, sendo que nos últimos 35 anos mais da metade dos dois 

milhões de km originais foram cultivados com pastagens plantadas e culturas anuais. O 

cerrado possui a mais rica flora dentre as savanas do mundo (mais de sete mil espécies), 

com alto nível de endemismo. A riqueza de espécies de aves, peixes, répteis, anfíbios e 

insetos são igualmente grandes, embora a riqueza de mamíferos seja pequena as taxas de 

desmatamento no Cerrado têm sido superiores às da Amazônia e apenas 2,2% de sua área 

encontra–se legalmente protegido. As principais ameaças à biodiversidade são a erosões do 

solo, a extinção de diversos tipos de animais e vegetais e a invasão biológica de gramíneas 

de origem africana. O uso do fogo para a abertura de áreas virgens para pastagens é 

prejudicial afetando a hidrologia e os estoques de carbono no ecossistema. 

O Cerrado abrange dez estados do Brasil Central. Apresenta duas estações bem 

típicas: inverno seco e verão chuvoso. Possui solo de savana tropical, deficiente em 

nutrientes, rico em ferro e alumínio que abriga plantas de aparência seca como arbustos, 

gramíneas e o cerradão, um tipo de vegetação mais densa mais de formação florestal. A 

presença de três das maiores bacias hidrográficas da América do Sul: Tocantins-Araguaia, 

São Francisco, esparsas em meio a uma vegetação rala e rasteira, misturando-se com 

campos limpos ou matas de árvores não muito altas – esses são os Cerrados, uma extensa 

área de cerca de 200 milhões de hectares, equivalente a Europa Ocidental que durante 

muito tempo foi considerada perdida para a economia do país. Os Cerrados apresentam 

relevos variados embora predominem planaltos. Em 2/3 da região o inverno é demarcado 

pelo período da seca que prolonga - se por 5 a 6 meses e seu solo possui grande manancial 

de água que alimenta seus rios. A presença humana na região data de 12 mil anos, com o 

aparecimento de grupos de caçadores e coletores de frutos e outros alimentos naturais e só 

há cerca de 40 anos é que começou a ser densamente povoado. 

O Pantanal é o resultado da separação do oceano há milhões de anos. Os animais 

que estão presentes no mar também existem no Pantanal formando o que se chama de 

mar interior. A área alagada do pantanal se deve a lentidão de drenagem das águas que 

fluem lentamente, pela região do médio Paraguai, num local denominado Fecho dos Morros 

do Sul. O Pantanal está localizada no centro da América do Sul, na bacia hidrográfica do 

Alto Paraguai. Sua área é de 124.457.145 km², com 65% de seu território no estado do 

Mato Grosso. A região é uma planície pluvial influenciada por rios que drenam a bacia do 

Alto Paraguai, onde se desenvolve uma fauna e flora de rara beleza e abundância, 

influenciada por quatro grandes biomas: Amazônia, Cerrado, Chaco e Mata Atlântica. O 

Pantanal vive sob o desígnio das águas, ali, a chuva divide a vida em dois períodos bem 

distintos. Durante os meses da seca – de maio a outubro – a paisagem sofre mudanças 

radicais: ao baixar as águas são descobertos campos, bancos de areia, ilhas e os rios 

retomam seus leitos naturais, mas nem sempre seguindo o curso do período anterior. Essa 

imensa variedade de vida, traduzida em constante movimento de formas, cores e sons é 

considerado Patrimônio Mundial pela UNESCO (www.portalbrasil). Neste cenário, acima 

descrito, vivem animais como jibóias, cascavéis, várias espécies de jararacas, o lagarto 
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teiú, a ema, a siriema, a curicaca, o urubu, o urubu caçador, o urubu rei, araras, tucanos, 

tuiuius, papagaios, gaviões, o tatu peba, o tatu galinha, o tatu-de-rabo-mole, o tamanduá-

bandeira, o tamanduá-mirim, o veado campeiro, o cateto, a queixada, a paca, a cutia, o 

preá, o cachorro-do-mato, o lobo-guará, o cachorro-vinagre, a jaritataca, o gato mourisco e 

muito raramente a onça parda e a onça pintada além de uma infinidade de insetos como 

formigas, cupins, borboletas e muitos pássaros. No que tange as frutíferas nativas, ocupam 

lugar de destaque no ecossistema do Cerrado onde em muitos lugares seus frutos são 

comercializados com boa aceitação popular.Esses frutos apresentam sabores sui generis e 

elevados teores de açúcares, proteínas e sais minerais e podem ser consumidos in natura 

ou na forma de sucos, licores, sorvetes, geléias e outras produções. Hoje, existem mais de 

58 espécies de frutas nativas dos Cerrados, conhecidas e utilizadas pela população da 

região e de outros estados (Ávidos, Ferreira, s/d.). 

Nos últimos anos órgãos de pesquisa, ensino, proteção ambiental e extensão rural 

têm estudado e divulgado o potencial de utilização das espécies do cerrado como o buriti, 

mangaba, araticum, baru, pequi, gabiroba, jatobá do cerrado, cagaita, macaúba, jenipapo, 

além de investir na conscientização dos agricultores quanto à importância de preservá–las 

e utilizá–las de forma racional e sustentável. 

A Embrapa, através da Embrapa Cerrado localizada em Planaltina, DF, tem realizado 

vários estudos sobre germinação das sementes, produção de mudas, plantio, valor 

nutricional, beneficiamento, aproveitamento alimentar e armazenamento dos frutos do 

cerrado. Os pesquisadores da Embrapa consideram ser uma boa solução, pois, utilizam–se 

áreas já abertas e abandonadas não sendo necessário devastar mais nova área e sim 

recuperando uma área devastada. Há ainda, a redução de custos para os produtores, visto 

que já estão preparadas e limpas apenas exigindo investimentos em corretivos e 

adubações. “Em pleno século XXI, conscientes de tantos erros do passado, não podemos 

admitir que a região dos Cerrados continue a ser explorada à semelhança de uma 

agricultura itinerante, como faziam nossos ancestrais” (Djalma Barbosa da Silva - 

pesquisador da Embrapa do Cerrado). 

As frutíferas nativas, aliadas à educação dos agricultores, tec nologia, produtividade 

são potenciais para a exportação já que possuem um sabor sui generis e não são 

encontradas em outros paises. Hoje, o licor de pequi já é exportado para o Japão e o baru 

para a Alemanha (Embrapa), mas existem muitas outras possibilidades de se exportar 

outras espécies nativas, investindo e divulgando na importância dessas frutas e fazendo 

com que elas cheguem às prateleiras dos supermercados no Brasil e em outros paises.  

 

Por que o Baru 

 

Nome científico: dipteryx alata vog  

Nome popular: baru, cumbaru, coco–feijão, castanha–de–ferro, cumarurana, 

cumbaray, emburana–brava, pau–barujo. 

 O baru é seguramente, um alternativo eco–econômica lucrativa. Não se pode 

admitir passivamente o extermínio de uma região como o cerrado brasileiro. Ele forma uma 

cadeia, cheia de elos e de vidas que se comunicam e se nutrem entre si. Um não pode 

sobreviver sem o outro; e todos preservam e sustentam a vida do homem no campo, que 

infelizmente, é seu maior inimigo. 

 O baru é uma árvore de grande porte, frondosa, nativa do cerrado e guardiã do 

bioma que tem uma função importante: as árvores são reguladoras do clima, das chuvas e 

dos mananciais hídricos além de sustentarem o solo contra a erosão. 

 A árvore do baru é alta, podendo atingir uma altura de até 8 metros, seu tronco 

diâmetro de 80 cm a 1m de acordo com a Embrapa Cerrado. Têm copa densa e 
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arredondada, folhas compostas por 6 a 12 folíolos de coloração verde intensa, medindo de 

6 a 8 cm com características de folhas compostas, alado–psioladas, glabas. Flores 

pequenas de coloração aba a esverdeada que surgem de outubro a janeiro. Tem 

crescimento rápido. Oferece ótima sombra, mantendo – se verde até nos períodos mais 

secos. È considerada uma árvore ameaçada de extinção (Embrapa). 

A madeira da sua árvore é bastante pesada e resistente a fungos e cupins e seu 

tronco é muito procurado para a fabricação de mourões, dormentes e tábuas, sendo 

utilizada também na construção civil e naval em estruturas externas como estacas, postes, 

obras hidráulicas, vigas, caibros, batentes de portas, janelas, tacos para assoalhos. È usada 

para reflorestamento, urbanização de cidades, parques e jardins e nos pastos são 

apreciados pelo gado que descansa de baixo de sua sombra e come de seus frutos. 

(Borges, 2004). 

Conta – se que o nome ‘Baru”, é nome próprio de pessoa, dado à árvore por um 

casal de espanhóis, cujo filho, muito alto, forte e garboso chamava – se Baru. Quiseram 

homenagear o filho e a árvore. Fala-se ainda que Baru, a pessoa, teria estudado 

Engenharia Florestal na Universidade de Brasília (UNB) (Jornal Correio Brasiliense. Crônica 

da Cidade. “O Viagra do Cerrado é Natural e crocante” 29 de maio, 2003).  

O baru é uma árvore flexível e mansa, adaptando – se bem em qualquer região. O 

fato de se encontrar árvores de baru, sozinhas, explica – se são hermafroditas, não 

precisando de polinizadores pré-existentes nas áreas, Ribeiro et al (2009). 

Cada árvore pode dar de 1500 até 8000 frutos. De cor castanho com amêndoa e 

polpa comestíveis que, amadurecem de setembro a outubro, variando às vezes de julho a 

outubro, dependendo da região. Cada fruto mede de 4 a 5 cm de forma ovalada.  De alto 

valor alimentar e sabor agradável são ricos em nutrientes como cálcio, ferro, fósforo e 

manganês, lipídios, importante valor protéico, maior que o encontrado no coco da Bahia e 

outras castanhas e seu gosto é similar ao do amendoim. Quando maduro os frutos caem 

com facilidade e são facilmente consumidos pelo gado nos pastos, servindo como excelente 

complemento alimentar no período de estiagem. 

Pelo exposto, do baru, nada se perde e tudo se aproveita. A Embrapa oferece 

programas de reflorestamento com orientação de plantio e manejo, oferece também mudas 

e sementes do cerrado que podem ser plantadas entremeando a agricultura e pecuária, 

ajudando a conservar o solo. O baru é seguramente uma alternativa das melhores para um 

extrativismo sustentável do Cerrado. A idéia é de agricultores e agrônomos ambientalistas 

que se juntaram à Embrapa na busca de soluções. Programas de formação de “corredores 

do cerrado”entremeando os mega projetos agropecuários, poderão manter o cerrado, 

respeitando a sua importância e sua identidade como forma de preservação para lavouras e 

pastos. 

A pesquisadora Mariza Helena Gennari de Medeiros, (2002), da FAPESP (Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) propõe uma estratégia de conservação, 

porque só a lei não impede a destruição e propõe: fomos de uma ponta a outra da questão, 

desde a identificação do que resta do Cerrado, qual seu estado de conservação, quem são 

seus proprietários, como as pessoas usam as áreas e como podem utilizá-las de modo 

sustentável e transformar-se em coadjuvantes da conservação. Uma das estratégias a 

serem adotadas, com essa finalidade, é incentivar o plantio de espécies nativas, de modo a 

juntar os fragmentos pequenos e próximos. ”Com o uso sustentado de espécies com valor 

econômico, é possível recuperar a flora sem impedir o desenvolvimento social (Revista 

Fapesp,2002,web). 

O baru, que há tempos já era consumido pela fauna agora foi descoberta pe lo 

homem, que além de se alimentar encontrou formas de utilização em sorvetes, doces, 

geléias e licores. Na região Centro-Oeste é usado com freqüência na culinária em receitas 
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de paçocas, pé de moleques, e rapadura mas pode ser usado em inúmeras outras 

preparações doces ou salgadas bastando apenas o uso da criatividade. 

 

Porque se falar em leis 

 

Para que se entenda o porque da eficácia ou não das leis, em breves linhas será 

explicado o que é o ordenamento jurídico e leis. O ordenamento jurídico maior de um 

Estado é a sua Constituição; nela estão contidas todas as normas que dão diretrizes aos 

outros ordenamentos jurídicos. Segundo Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho(1973), a 

Constituição é a lei Suprema, é a base da ordem  jurídica e a fonte de sua validade, sem  a 

qual serão inconstitucionais. Por isso, todas as leis dela emanam, e essas leis regulam os 

atos entre as pessoas e regulam todas as ações de convivência, ou não, de fatos que 

aconteçam no nosso dia a dia. Assim como o filho traz as características genéticas dos pais, 

as leis refletem as características do tempo/espaço em que são produzidas.  

A conscientização das gerações na utilização dos recursos naturais necessita seguir 

regras claras, nesse sentido, podemos entender como a Lei de Crimes Ambient ais entra no 

ordenamento jurídico nacional. Condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente passam a ser punidas cível, administrativamente e criminalmente; o infrator, 

além de ser obrigado a promover a recuperação do meio ambiente, responde com o 

pagamento de multas pecuniárias que vão de R$50 a R$50 bilhões de reais e com 

processos criminais com penas de prisão até quatro anos. È possível substituir penas de 

prisão até quatro anos por penas alternativas, como a prestação de serviços à comunidade. 

( Lei de Proteção Ambiental). 

Fora este exemplo legal o Brasil é detentor de mais 17 outras modernas leis que 

completam a nossa legislação nesse sentido e com tudo este suporte jurídico verifica-se a 

dificuldade em se coibir a devastação ambiental em nosso país. 

Acredita-se que a conservação da biodiversidade e a sustentabilidade do agro-

negócio são uma questão de cidadania, de educação, de se educar os jovens, de se usar 

tecnologia e de se melhorar a aplicação da lei que encontra grande dificuldade na 

fiscalização e aplicabilidade. 

A lei não trata apenas de punir severamente, ela incorpora métodos e possibilidades 

da não aplicação das penas desde que o infrator recupere o dano, ou, de outra forma, 

pague sua dívida para com a sociedade/natureza, o que não deixa de ser uma forma de 

educar. 

O mais importante é que façamos a nossa parte sem a qual nada terá equilíbrio 

perfeito. É a consciência e a educação de cada um que aliada a outros elementos – como as 

leis – que preservarão a natureza para as gerações futuras. 

Que cada um faça a sua parte. Os maiores fiscais da lei são os próprios brasileiros.  

 

Conclusão 

   

Desde que nascemos, somos ensinados sobre o certo e o errado, avós, pais e 

mestres preocupam-se em direcionar estas regras para que a vida seja melhor. A palavra é 

orientar, educar, direcionar. 

Se juntarmos os elos à similaridade da Natureza teremos: educação aliada a 

tecnologia, que aliada a preservação ambiental, que aliada aos órgãos governamentais, que 

aliada a estudiosos e interessados, que aliada a preservação ambiental, que aliada ao 

suporte legal poderão certamente com participação entusiasmada e efetiva dos brasileiros 

recuperar uma área que pede ajuda rápida e urgente. 
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Somente palavras não são suficientes, só idéias não são suficientes. A Natureza nos 

brinda com um elemento nativo de muita valia, o baru, onde tudo se aproveita e para o 

Cerrado Brasileiro como foi exposto é uma solução viável. A Embrapa Cerrado já trabalha 

neste sentido e este artigo tem o intuito de divulgar este esforço em prol da recuperação 

ambiental do bioma e de uma espécie nativa em extinção que pode dar vida a uma das 

mais belas paisagens do nosso país. 

Além de educar, incentivar o extrativismo sustentável que inclusive retém o homem 

no campo e gera turismo, sendo o turismo a melhor forma de mostrar ao brasileiro e ao 

mundo o Brasil. A emoção que os nossos olhos passam ao nosso coração é uma forma de 

educar a nossa consciência. E a nossa consciência e a nossa educação que aliada a outros 

elementos ajudarão a preservar a natureza para as gerações futuras. Que cada um faça a 

sua parte. 

Todos os setores da sociedade devem estar hoje em dia engajados de sentimentos 

ambientalistas para o futuro das nossas gerações está amplamente ligado a este fator. 

Sabemos que o baru além de ser uma solução para o Cerrado em termos ambientais e 

extrativistas é também um ingrediente gastronômico em potencial podendo ser usado em 

preparações doces ou salgadas, certamente valoriza a gastronomia brasileira de criativos 

chefes cuja determinação por ingredientes genuinamente verde-amarelos se faz sempre 

presente em suas preparações. 

Aliás, desde 2010, em nosso país por incentivo do Senac e da Revista Prazeres da 

Mesa, estabeleceu-se a Carta de São Paulo de Gastronomia e Sustentabilidade com a 

intenção de adequar à sociedade ações que garantam o futuro da civilização humana. A 

idéia da Carta de São Paulo é que os chefes possam educar, divulgar, dar cultura sobre os 

alimentos que comemos, como são plantados, como remunerar adequadamente o produtor, 

o respeito ao ato de se alimentar, a proteção e o uso da biodiversidade em todos os 

biomas, o tratamento de resíduos e outros assuntos. 

Portanto, educar para preservar e que cada um faça a sua parte. 
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RESUMO 

Este artigo pretende fazer um panorama geral dos usos do feijão no Brasil e México 

trabalhando, principalmente, questões sobre a identidade intrínseca deste alimento. A 

proposta é uma varredura desde a época pré-colombiana até os dias de hoje e buscar 

indícios de como o feijão, na espécie phaseolus vulgaris, se tornou tão importante e 

presente na mesa do brasileiro, aproximando com o caso mexicano e trazendo um debate 

teórico sobre a questão dos hábitos alimentares nas Ciências Humanas.  

Palavras-chave: feijão; Brasil; México, identidade, hábitos alimentares. 

 

ABSTRACT 

This article focus on the history of beans both in Brazil and Mexico, taking into 

consideration the intrinsic identity of this food in the two significant latin american 

countries. The proposal is to make an overview all the way from the pre-Columbian era to 

the present day and also to seek clues on how the beans (Phaseolus vulgaris) has become 

so important and present in the Brazilian dinner table, approaching the Mexican case and 

bringing a theoretical debate on the issue of food habits in Human Sciences.  

Keywords: beans; Brasil; México; identity; food habits. 

 

Baião de dois, frijoles refritos, feijão tropeiro, feijoada, pastel de frijol, tutu de 

feijão, frijoles con piñón. As receitas são muitas e em comum elas têm um ingrediente 

marcante da cultura das Américas – o feijão. Hoje, para falar de algo que aproxima as 

Américas, podemos identificar alguns alimentos q ue fazem parte da construção identitária, 

entre eles a batata, o milho e o feijão. Este já conhecemos como alimento básico da dieta 

brasileira, mas ele também é importante em outros países, entre eles o México. A proposta 

deste artigo é fazer um resgate histórico aproximando os usos e importância do feijão 

nestes dois países para entender como um alimento nativo da América hoje é determinante 

para falar de identidades alimentares. O começo do século XX e o panorama atual entram 

no debate com a intenção de demonstrar, através da trajetória histórica, porque o feijão é 

um alimento tão fundamental na mesa americana.     

Os alimentos, a refeição e a culinária23 de um local são parte da formação da 

identidade de um país ou região. Os hábitos à mesa junto com língua, religião e outros 

formam caracteres de aproximação entre esta sociedade e são fundamentais para 

aproximar um grupo e torná-lo diferente de outro. Algumas vezes, os alimentos ou receitas 

que identificamos como pertencentes a uma comunidade fazem parte daquele habitat ou 

estão lá há muito tempo, em outros casos eles são transportados, apropriados e 

                                                                 
21 Linha de pesquisa 03 – Herança e História: sociedade e imigração 
22 Atualmente faz mestrado pelo Programa de História Social na Universidade de São Paulo e é orientada pelo Prof. 
Dr. Henrique Soares Carneiro. A pesquisa intitula-se “Representação Identitária e Consumo Efetivo: o feijão no 
contexto da mudança dos hábitos alimentares na cidade de São Paulo (1970-2010)”. Contato: 
adriana.leme@usp.br Maiores detalhes estão disponíveis na Plataforma Lattes: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4248219J6  
23 Para Lívia Barbosa, quando falamos de alimento estamos lidando mais com dados quantitativos Já por refeição 
ela entende: “Toda a sociedade estabelece normas e momentos específicos, em que determinados tipos de comida 
são ingeridos preferencialmente a outros, em uma determinada seqüência, dentro de certa lógica de ingestão e de 
combinação dos alimentos entre si. Esses momentos são denominados refeições.” Define a combinação de 
alimentos, manipulação, técnicas de cocção, representações e práticas sobre as comidas e as refeições como 
culinária – principal mecanismo que transforma alimento em comida.  (BARBOSA, 2007)  

mailto:adriana.leme@usp.br
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modificados, como, por exemplo, o uso da berinjela e do azeite na Europa mediterrânica 

(MONTANARI, 2004, p. 135-143). Na América Latina, encontramos registros do uso do 

feijão, mais especificamente na América do Sul, lugar de origem atribuído, desde nove mil 

anos antes de Cristo (BARBARA, 2005, p. 13). Do México até a Argentina, o gênero 

phaseolus foi encontrado como espécie silvestre como mostra o mapa: 

    
Figura 1 - Distribuição do gênero Phaseolus no continente americano como 

espécies nativas. In: (CASTILLO, 2011, p.14) 

 

Esta planta foi domesticada independentemente tanto nos Andes peruanos quanto 

no México. Por seus benefícios para o solo, o feijão compartilhou seu cultivo com outras 

plantas (BUENROSTRO, 2011, p.59), principalmente com o milho, que é outro alimento 

chave para entender a alimentação pré-colombiana. Segundo Ken Albala, sem o feijão, a 

terra não agüentaria tamanha população na Mesoamérica, tornando-se fundamental para 

populações como Maias e Aztecas (2007, p. 129). Quando os europeus chegaram à 

América, este autor nos diz que o feijão não foi tido como alimento estranho, pois já 

tinham familiaridade com seus parentes no território de que vinham. Assim, ao contrário da 

batata e do tomate, por exemplo, ele passou a fazer parte da dieta européia e dos 

europeus na América desde o início (ALBALA, 2007, p.138).  

A alimentação envolve muitas escolhas que não estão apenas pautadas por caráter 

biológico. Elas também partem de experiências, padrões de consumo e preferências que 

são respaldadas por comportamento sociais. Quando optamos por ingerir um determinado 

alimento em vez de outro, esta é uma escolha cultural mesmo que ela esteja resguardada 

em limites naturais. Vejamos um exemplo: quando opto por comer do mesmo animal – 

porco – seu lombo em vez de sua orelha, esta é uma decisão carregada de elementos 

simbólicos. Neste caso é a tendência ocidental de se alimentar cada dia mais daquilo que 

não lembra o animal, por isso filé ou lombo como tratou Marshal Sahlins no livro Cultura e 

Razão Prática (2003). No mesmo sentido, nos fala Carlos Alberto Dória, por exemplo, que 

na China as partes do porco que se “movimentam”, como pé e orelha são mais nobres 

(2009, p. 31). Isto é impensável na sociedade Ocidental, que se afasta da figura animal.  
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O tema dos hábitos alimentares24 na perspectiva das Ciências Sociais como área de 

estudos é recente. Apesar disso, alguns autores fundamentais lidaram com a questão não 

como objeto principal de estudo. Entre estes temos, em destaque, Claude Levis-Strauss em 

seus livros Cru e o Cozido (2010) e A origem dos modos a mesa (2006). Este antropólogo, 

expoente do estruturalismo, debruçou parte de sua atenção para questões alimentares e 

atribuía o encontro entre cultura e natureza na cozinha, onde o alimento se transformava 

pelas escolhas. O alimento é consumido de forma cultural, por isso se transforma em 

comida. Ele está inserido nos hábitos, faz parte dos costumes enraizados das sociedades, 

seu tempo é diferente dos acontecimentos políticos e sua transformação é lenta. Mesmo na 

era da transformação e da velocidade, a mudança do padrão de comportamento alimentar 

muda mais lentamente. Isso não quer dizer que ela é estática e que não acompanhe 

modismos. O resgate histórico de longo período, então, faz-se necessário e podemos 

buscar algumas pistas dessa construção. 

É muito difícil acompanhar o processo de formação de uma determinada culinária 

por dois motivos: primeiro que o tempo dos hábitos alimentares, aquele inserido no 

cotidiano é lento; em segundo lugar carece de fontes já que os costumes diários não são 

tão registrados, muito menos os do povo. “A formação dos sistemas culinários permanece, 

em geral, um grande mistério – não havendo outro remédio senão interrogar sobre a 

história e cultura de cada povo (...)” (DÓRIA, 2009, p. 20). E assim, sem tantas 

informações e caminhos, cria-se a mitologia, selecionando e dialogando com os hábitos, às 

vezes com objetivos formados, em outras se definem com o tempo.  

Das pistas que temos acesso para falar dos hábitos e usos da América, os relatos de 

viajantes figuram entre os mais importantes. Estes foram fundamentais para construir a 

imagem da alimentação das Américas, pois levavam à Europa – centro polarizador de 

opinião na época – as imagens construídas de “terras inóspitas”. Esses registros são as 

principais fontes para entender como eram os padrões de comportamento, 

conseqüentemente de consumo, da época colonial, mas precisam de duas observações: a 

primeira é que os autores de passagem pela terra desconhecida não estavam interessados 

em relatar aquilo que lhe era comum, eles estavam em busca do dito “exótico”, era um 

olhar europeu sobre o novo mundo. O segundo ponto é que, no momento em que falamos 

de hábitos alimentares da casa, eles devem ser tomados com cuidado, pois aquilo que era 

servido para as visitas não era o que se comia no cotidiano. Desta forma, quando 

queremos olhar para o cotidiano, precisamos prestar atenção nas nuances, como foi o 

depoimento de Jean-Baptiste Debret, pintor francês que estava no Brasil junto com a 

missão francesa em 1815: “Passando-se ao humilde jantar do pequeno negociante e sua 

família vê-se, com espanto, que se compõe apenas de um miserável pedaço de carne-seca, 

(...): cozinham-no a grande água com um punhado de feijões-pretos (...)” (SILVA, 2005, p. 

29).  

No contexto mexicano encontramos mais registros que o brasileiro, pois, pelo que 

temos acesso, existia um consumo mais efetivo e estruturado que pode ser atribuído a 

forma de agricultura e cultivo das civilizações mesoamericanas como mencionamos. Mesmo 

assim, com a vinda dos europeus, as informações não são abundantes. Neste caso, assim 

como Albala que citamos, Salvador Reyes Equiguas também coloca:  

 

                                                                 
24

 Por hábitos alimentares entendemos como os “meios pelos  quais os indivíduos, ou grupo de indivíduos, 
respondendo a pressões sociais e culturais, selecionam, consomem e util izam porções dos conjuntos de alimentos 
disponíveis”. Esta definição foi feita por Mead e Guthe em 1945 no livro Manual for the Study of Food Habits. 

Apud (BLEIL, 1998, p. 02)  
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 “(...) los triunfadores favorecieron el registro de lo que les era 

totalmente ajeno y carecia de referentes. En este sentido, abundan las noticias 

sobre los usos y formas de consumo de maíz, maguey, chia y cacao que contrastan 

respecto a la calabaza y al próprio frijol, en cierto modo conocidos por los españoles 

y asociados a su inventario gastronómico. (...) Otra explicación, concatenada a la 

anterior, es que para la tradición occidental, el frijol ya estaba asociado con la 

pobreza (...)” (EQUIGUAS, 2011, p. 20)  

 

Dória nos dá uma pista de quando o feijão passou a ser parte do prato chave 

mexicano e um caso de exceção na América. Esta característica se deve a Revolução de 

base que aconteceu cedo e destacou a tradição local (2009, p.17).  De fato, no livro de 

receita “Libro de cocina de la gesta de independência”, de 1817, já aparece uma receita 

com feijão. Para Marco Buenrostro, este receituário mostra como os movimentos sociais 

provocam a reflexão e iniciam o processo de valorização da c ozinha mexicana, 

mencionando as regionalidades, sem chamá-las desta forma (2011, p. 56). 

No Brasil o acesso a fontes não é tão farto e indícios apontam que o cultivo de feijão 

na época pré-colombiana não era tão organizado como na mesoamérica. Paula Pinto e Silva 

fala que distintas nações indígenas tinham formas parecidas de se alimentar – mandioca 

(litoral e Amazônia) e milho (interior) na forma de farinha. O feijão encontrava-se disperso 

junto com outras plantas, era produto secundário da alimentação indígena (2005, p. 114) e 

era consumido seco, sem o caldo que os portugueses introduziram. Desta forma, apesar do 

que mencionamos no começo do artigo, que os registros datam de nove mil a.C., Câmara 

Cascudo coloca que o feijão não era alimento do cotidiano indígena como são hoje, mesmo 

que tenham encontrados como oferendas em rituais pré-colombianos no atual Peru. Eles 

não eram comuns nas plantações até final do século XVII e depois do século XVIII em 

diante estavam em toda parte: “era o começo do prestígio nac ional” (2004, p. 155). Os 

registros de viajantes do século XIX têm muito mais referência a feijão do que os 

anteriores, como no caso de François Biard em 1849 quando se referia aos costumes da 

terra: “Abrigadas em barracas, negras vendem café e carne-seca com feijão, prato habitual 

de gente pobre e freqüentemente das classes mais finas” (1945, p. 43).  

Ponto chave para compreender o papel do feijão na identidade brasileira é, portanto, 

o momento em que aumentam os estudos sobre esta sociedade. Coloca-se que o Brasil é 

formado por três braços – o negro, o índio e o branco (e aqui só entra o português). Essa 

visão começou em meados do século XIX com um viés naturalista, que determinava 

biologicamente as diferenças entre as raças. Mas “A partir do final dos anos  20 (do século 

XX), os modelos raciais de análise começam a passar por severa crítica (...). As diferenças 

entre os grupos deveriam ser explicadas a partir de argumentos de ordem social, 

econômica e cultural” (SCHWARCZ, 1995, p. 51). Com isso, os trabalhos  queriam 

investigar, resgatar, nossas “raízes” sob a ótica social. E neste contexto surgem obras 

como Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre, Macunaíma, de Mário de Andrade e o 

movimento modernista. Era o momento que passaram a olhar não apenas para elite, mas 

para as pessoas que não estavam, até então, presentes nos anais. Eram trabalhadores 

braçais, sertanejos, mulatos. “Uma mestiçagem que de romântica se transforma em 

biológica e degenerada, para virar símbolo de cultura nacional, ícone do Estado nos anos 

30, exemplo para o mundo na década de 50, e associar-se a malandragem” (SCHWARCZ, 

1995, p. 63).  

Dentro deste novo panorama de estudos culturalistas da formação nacional, a 

alimentação veio ganhando atenção maior. Com a abordagem inicial de Gilberto F reyre, 

podemos considerar o grande livro sobre alimentação no Brasil o de Luiz Câmara Cascudo, 

História da Alimentação lançado nos anos 60. Obra de fôlego, com vinte anos de estudos, 
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ela separa as tradições negras, indígenas e portuguesas na cozinha brasileira. A partir 

desse movimento das primeiras décadas do século XX é que podemos entender a cozinha 

brasileira como temos conhecimento. Porém, essa miscigenação culinária não abrange a 

complexidade de elementos que compõe a alimentação no Brasil. Estes autores foram peça 

chave para começarmos a entender os hábitos alimentares no Brasil, porém se ausentam 

das tensões e desníveis entre as divisões que criaram. Diferente do que apontam os 

estudos clássicos, a alimentação do negro na época colonial não era tão abundante assim: 

como nos mostra Dória, uma lei criada no final do século XVII obriga os senhores a plantar 

mandioca para alimentar os escravos, pois o único objetivo da terra no litoral era a 

plantação de cana. Esta vertente desconsidera o lugar de coisa que o escravo ocupava no 

período colonial e o coloca como agente para a formação da cozinha do Brasil: “a influência 

mais salutar tem sido a do africano” (FREYRE, 2006, p. 106, 107). Só que cozinha está 

ligada a liberdade de escolha e não a escravidão. “O que marca a dinâmica colonial é a 

fome, não o cenário idílico, paradisíaco, da oferta ilimitada, fundada numa natureza 

pródiga” (DÓRIA, 2009, p. 47).  

Outro mito do escravo é a feijoada. Carne era coisa rara na colônia, nenhuma parte 

era destinada aos escravos, nem mesmos as menos “nobres”, eles comiam muitas vezes 

farinha de mandioca com rapadura. A feijoada era um cozido português que foi adaptado 

com ingrediente abundante nas terras americanas - o feijão. Por um lado Henrique Carneiro 

relatou que a técnica foi trazida pelos judeus para a Península Ibérica e transportada para 

terras da América portuguesa (2005).  Os portugueses trouxeram para as terras novas 

costumes de um país agrário e campesino que se lançava em alto mar. Por outro, Carlos 

Alberto Dória cita que Câmara Cascudo não encontrou registros da feijoada como prato real 

até o século XIX (DÓRIA, 2009, p.30). E para Lilia Schwarcz a feijoada se converteu como 

comida do Brasil a partir dos anos 30 (1995, p. 56).  

A alimentação de senhores e escravos poderia estar próxima não pela abundância, 

mas pela precariedade: “não é de errado supor que a alimentação diária dos senhores era 

muito próxima da dos escravos sustentando-se em produtos nativos de fácil cultivo, como 

milho, o feijão, a mandioca - denominadores comum da mesma dieta” (SILVA, 2005, p. 

56). O que diferenciava na dieta dos senhores era o doce feito da fruta nativa e nas 

comemorações e datas especiais em que o cardápio modificava substancialmente, como 

por exemplo, quando havia visitas. Nestes momentos incluíam uma carne, que era 

geralmente porco ou frango, verduras e algumas vezes doces refinados feitos pelas 

portuguesas. Exceção deste cenário era a Amazônia que estava voltada para o extrativismo 

e São Paulo que era local de cultivo para subsistência.  

Quando os alimentos ficaram mais acessíveis, tanto pela estruturação da produção 

interna quanto pela organização das importações, o desejo já latente das elites de se 

diferenciarem dos pobres pôde ser concretizado. Agora que restrição de ingrediente e 

receitas não era um impeditivo, os mais abastados buscaram copiar o padrão francês. O 

cardápio era em francês, receitas eram francesas, a língua era francesa, até o cozinheiro 

era francês quando isso era possível.  O feijão, diferente do que ocorreu no México, só 

figurou os anais com a importância que tinha para a população a partir da segunda e 

terceira década do século XX. Depois deste momento, ele estava incorporado como um dos 

elementos da formação da identidade brasileira. 

Um alimento, receita ou prato se tornam típicos quando carregam símbolos do seu 

tempo e espaço, eles se tornam objetos de desejo, projeção e naturalização das realidades 

imaginadas – tema que Benedict Anderson trata em seu clássico livro – Comunidades 

Imaginadas. “Os símbolos são eficientes quando se afirmam no interior de uma lógica 

comunitária efetiva de sentidos” (2005, p. 16). Assim, quando comemos algo, não estamos 

simplesmente ingerindo nutrientes, estamos ingerindo a carga simbólica e representações 
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engendradas neste produto. Essas apropriações e usos não são arbitrários ou impostos, 

elas dialogam com os símbolos disponíveis e partem de uma demanda ou fenômeno social. 

“É, portanto, na articulação entre a ‘estrutura social’ e uma ‘estrutura cultural’, como diz 

Chartier (1990, p66), que se deve buscar essa ordem de permanências, as quais não 

corresponderiam nem à imagem reflexa do espelho nem a uma engrenagem mecânica 

vazia de significado.” (SCHWARCZ, 1995, p. 66). Nossa intenção neste artigo não é 

verificar se há uma “verdadeira” tradição e sim entender os usos e processo de construção 

do feijão como símbolo do “ser” brasileiro.    

Autores contemporâneos como Paula Pinto e Silva que trata essa formação colonial 

através do tripé de Levis-Strauss - o cru, o cozido e o podre, que para Paula seriam a 

farinha, o feijão e a carne seca respectivamente (2005). “Por mais rígido” coloca Gilberto 

Freyre, “que fosse o seu domínio econômico e político sobre os outros elementos étnicos, 

social e culturalmente, os portugueses foram forçados pelo meio geográfico e pelas 

exigências da política colonizadora a competirem com aqueles numa base 

aproximadamente igual” (2006, p.159). O feijão é a técnica européia no produto americano 

tanto no México quanto no Brasil. Interessante notar que no caso mexicano o feijão 

também é encontrado, na maioria de suas receitas, guisado (BARROS, 2011, p. 61)  e da 

mesma forma, é um esforço das famílias espanholas em reproduzir sua cozinha em terras 

americanas: “los recetarios de esa época reflejan la cocina española que se hacía en México 

y dan información sobre los esfuerzos de las familias de origen español para reproducir su 

cultura” (BUENROSTRO, 2011, p. 52).   

 

“Pode-se dizer que o longo período colonial foi de integração mundial 

dos ingredientes culinários, graças às dimensões globalizadas do 

sistema econômico montado pelos portugueses. Foi também um 

período de assimilação das técnicas culinárias européias no mundo 

extra-europeu, deixando em segundo plano as técnicas indígenas.” 

(DÓRIA, 2009, p. 43) 

   

Não podemos deixar de falar de um aspecto inerente ao feijão que o vincula à 

pobreza, como citamos do texto de Equiguas (2011). Ken Albala nos mostra que o feijão é 

estigmatizado em muitas culturas como alimento dos pobres e camponeses, tornando-se 

um marcador social. Já em meados do século XVI Thomas Wyatt escreve em um poema 

sobre um rato que vive em um esgoto (ALBALA, 2007, p. 22): 

 

“She must lie cold and wet in sorry plight, 

And worse than that, bare meat there did remain 

To comfort her when she her house had dight  - 

Sometime a barley corn, sometime a bean, 

For wich she labored hard both day and night” 

 

 Esse aspect também pode ter contribuído para as poucas fontes e atenção. 

Hierarquia social muitas vezes está escrita em nosso prato e, disse Machado de Assis, faz 

parte dos símbolos que diferenciam:  

 

“Há dez ou quinze anos, penetrou nos nossos hábitos um corpo 

estranho, o bife cru. (...) Esse anglicanismo, além de não quadrar no 

estômago fluminense, repugna aos nossos costumes e origens. Não 

obstante, o bife cru entrou nos hábitos da terra; bife cru for ever, tal 

é a divisa da recente geração” (ASSIS, 1878) 
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A partir disso temos dois pontos: um que o feijão é associado com a comida 

simples, pobre; outro que com a intensificação da globalização outros elementos foram 

entrando nas dietas tanto do México quanto do Brasil. Com a intensificação da 

industrialização dos alimentos e da globalização, mudaram também a relação com a 

refeição e o acesso a novos produtos. Essa “nova sociedade operou não pela destruição 

maciça de tudo que herdara da velha sociedade, mas adaptando seletivamente a herança 

do passado para seu próprio uso” (HOBSBAWM, 1995, p.25). Tais acontecimentos “não têm 

como único objetivo desagregar e destruir particularidades regionais”, nem é seu objetivo 

principal. Porém, ao inserir novos elementos, a nova realidade “desintegra e, ao mesmo 

tempo, integra, produz uma espécie de cracking analítico que transforma os alimentos 

naturais locais em produtos culturais homogeneizados para o consumo maciço” (FISCHLER, 

1998, p. 858).  

A conseqüência disso é a mudança do comportamento alimentar e do consumo do 

feijão. No caso mexicano o consumo é de 9 kg per capita por ano, menos da metade dos 

18,9 kg consumidos em 1990 (RODRIGUEZ, 2011, p. 43). Assim como no poema sobre o 

feijão, outros alimentos básicos para a alimentação do brasileiro (mandioca ou milho, por 

exemplo), além de serem rotulados como alimentos das camadas mais baixas, 

desprestigiados, não contam com campanhas milionárias nem o apelo das cores e dos 

brinquedos de brinde, e são cada vez menos lembrados nas horas das refeições. “O feijão é 

um marcador da prática de comer com garfo e faca, na companhia de outras pessoas e 

sem dividir tempo com outra tarefa, como dirigir ou ver TV” (MONTEIRO, 2010). Mas, 

apesar de estar cada vez menos presente na mesa, ele é uma figura essencial na imagem 

tanto do brasileiro quanto do mexicano, fazendo parte do repertório de elementos 

identitários que compõe a representação nacional.  

 

Referências Bibliográficas 

    

ALBALA, Ken. Beans, a History. Oxford, New York: Berg, 2007. 

ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas – reflexões sobre a origem e a 

expansão do nacionalismo. Lisboa: Edições 70, 2005. 

ASSIS, Machado de. Notas semanais. 1878. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000215.pdf (acessado em 

01/08/2012) 

BARBARA, Danusia. Feijão – aromas e sabores da boa lembrança. São Paulo: Senac, 

2005. 

BARBOSA, Lívia. “Feijão com arroz e arroz com feijão: o Brasil no prato dos 

brasileiros”. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 13. n. 28, jul/dez 2007. 

BARROS, Cristina. “El Frijol, Identidad y Cultura”. In: CASTILLO, Gilda (org.). El 

frijol – un regalo de México al mundo. Ciudad de México: Fundación Herdez, p. 59-67, 

2011. 

BIARD, François. Dois Anos no Brasil (1858-1859). Rio de Janeiro, Imprensa 

Nacional, 1945. p. 43 Ficha: 5104/ 4328/2137/1308/783. Disponível em: 

http://www.mcb.sp.gov.br/ernMain.asp (acessado em 25/07/12).  

BLEIL, Susana Inez - “O Padrão Alimentar Ocidental: considerações sobre mudanças 

de hábitos no Brasil”. In: Cadernos de Debate, Vol. VI, 1998. 

BUENROSTRO, Marco. “El frijol”. In: CASTILLO, Gilda (org.). El frijol – un regalo de 

México al mundo. Ciudad de México: Fundación Herdez, p 49-57, 2011.  

CARNEIRO, Henrique Soares. “Comida e Sociedade: significados sociais na história 

da alimentação”. In: Questões & Debates, Curitiba, n.42, 2005. p. 71-80. 

CASCUDO, Luís da Câmara. História da Alimentação no Brasil. São Paulo: Global, 

2004. 

CASTILLO, Gilda (cord). El Frijol - un regalo de Mexico al mundo. Ciudad de México: 

Fundaçión Herdez. 2011 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000215.pdf
http://www.mcb.sp.gov.br/ernMain.asp


Congresso Internacional de Gastronomia – Mesa Tendências 2012 

Senac São Paulo | 05 e 06 de Novembro de 2012 

 

94 
 

DÓRIA, Carlos Alberto. Formação da Culinária Brasileira. Série 21. São Paulo: 

Publifolha, 2009. 

EQUIGUAS, Salvador Reyes. “El valor cultural del frijol en la época prehispánica: el 

etzalli, un platillo ritual”. In: CASTILLO, Gilda (org.). El frijol – un regalo de México al 

mundo. Ciudad de México: Fundación Herdez p. 19-27. 2011. 

FISCHLER, Claude. “A ‘McDonaldização’ dos costumes”. Em: FLADRIN, Jean-Louis & 

MONTANARI, Massimo (dir.). Historia da Alimentação. São Paulo: Estação Liberdade, 1998. 

FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala. São Paulo: Global, 51ed, 2006. 

HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos - o breve século XX (1914-1991). São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 

LÉVI-STRAUSS, Claude. O cru e o cozido (vol I). Mitológicas. São Paulo: Cosac 

Naify, 2010. 

_____. Origem dos modos à mesa (vol III). Mitológicas. São Paulo: Cosac Naify, 

2006. 

MONTANARI, Massimo - Comida como cultura. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 

2008. 

MONTEIRO, Carlos Augusto. “Feijão, comida rápida e obesidade”. Folha de São 

Paulo. 13 de junho de 2010, Primeiro Caderno, A3. Disponível em: 

http://acervo.folha.com.br/fsp/2010/6/13/2. 

RODRIGUEZ, Héctor Bourges. “El frijol en la alimentación del mexicano” In: 

CASTILLO, Gilda (org.). El frijol – un regalo de México al mundo. Ciudad de México: 

Fundación Herdez, p. 59-67, 2011.  

SAHLINS, Marshall. Cultura e Razão Prática. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 

2003. 

SCHWARCZ, Lilia Katri Moritz. “Complexo de Zé Carioca. Notas sobre uma 

identidade mestiça e malandra”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, Num. 29, outubro 

de 1995, p. 43-69. 

SILVA, Paula Pinto e. Farinha, feijão e carne-seca: um tripé culinário no Brasil 

colonial. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://acervo.folha.com.br/fsp/2010/6/13/2


Congresso Internacional de Gastronomia – Mesa Tendências 2012 

Senac São Paulo | 05 e 06 de Novembro de 2012 

 

95 
 

CACHAÇA: 

Produto 100% Brasileiro 

 

LOPES, Camila Aparecida Andrade25; GONÇALVES, Naldo Rodrigues26; SIMONCINI, 

João Batista Villas Boas27. 

 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo revisar a história e a origem da cachaça bem como 

elaborar um prato que leve a bebida como ingrediente. Deseja mostrar a cachaça como 

realmente ela é, produto tipicamente nacional, criado e elaborado nos engenhos de açúcar 

brasileiro. Mesmo não sabendo a data, o local e o Estado preciso em que houve esse 

"descobrimento", a cachaça possui uma longa e expressiva história. “Nasceu” e 

"amadureceu" junto com o Brasil, por isso não poderia ser diferente, a cachaça é o símbolo 

de identidade nacional. O prato elaborado neste trabalho estará voltado para a gastronomia 

mineira com a utilização da carne suína, serralha, queijo minas curado, dentre outros 

ingredientes. 

Palavras-chave: História da Cachaça. Identidade nacional. Gastronomia. 

 

ABSTRACT 

This work aims to review the history and origin of the cachaça  as well as to prepare  

a dish that takes the drink as an ingredient. One of the goals is to show the cachaça as it 

is, a typical national product, created and produced in sugar mills in Brazil. Even not 

knowing the date, place and the precise State in which this "discovery" happened, cachaça 

has a long and impressive story. It was “Born" and "matured" along with Braz il, that is why 

it couldn’t be different,  cachaça is the symbol of national identity. The dish prepared for 

this work relates directly to the gastronomy from the state of Minas Gerais with the usage 

of local ingredients such as pork, milkweed, ripened "queijo minas", among some other 

ingredients. 

Keywords: History of Cachaça. National identity. Gastronomy. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Considerada símbolo nacional, bebida tipicamente brasileira, a cachaça ganhou 

projeção no Brasil e no exterior, mas toda a sua história está relacionada com a própria 

formação do país.  

De acordo com Weimann (2009), o desenvolvimento das bebidas destiladas ocorreu 

concomitantemente às grandes navegações, no século XV, e é nesse momento que surge a 

cachaça.  

Segundo o pingófalo Marcelo Câmara (2004, p.15) “resultado da fermentação e, 

depois, da destilação do melaço (borras do açúcar), ou do caldo da cana-de-açúcar, ou, 

ainda, do mosto desse caldo, a cachaça é uma bebida brasileira, genuinamente nacional, e 

tem quase a idade do Brasil”. 

Quanto à utilização da cachaça na Gastronomia Weimann (2009, p.121) destaca 

que: 
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No que diz respeito às comidas feitas com cachaça, um lembrete 

importante: em qualquer receita que utiliza um destilado como 

ingrediente ou como um agente de flambagem (rum, conhaque, 

etc.), a bebida escolhida pode ser a cachaça; e se a intenção é ousar 

em outros aromas, pode-se variar entre as cachaças envelhecidas 

nas madeiras de preferência (WEIMANN, 2009, p.121).  

 

Pode-se dizer que a gastronomia encontrou na cachaça, o sabor para a composição 

de pratos, do mais simples ao mais sofisticado. Com isso, espera-se que em alguns anos a 

cachaça se torne produto de destaque nas preparações gastronômicas assim como o vinho 

e outras bebidas, configurando toda a sua importância social, ec onômica e cultural.  

Assim, o presente trabalho tem como objetivo pesquisar o destilado que é 

considerado o mais importante do Brasil, a Cachaça, agregar conhecimento e proporcionar 

aos interessados pelo assunto, possibilidades de utilização desta iguaria genuinamente 

brasileira em produções gastronômicas. 

 

2 CACHAÇA 

 

2.1 CANA-DE-AÇUCAR  

 

Segundo Weimann (2009, p.13), “A cana-de-açúcar foi o alicerce da economia, da 

sociedade e da cultura brasileira. Era natural que nos desse também a bebida nacional.”  

Não se sabe ao certo quando chegaram às primeiras mudas de cana-de-açúcar no 

Brasil. Acredita-se que as mudas tenham chegado com Martim Afonso de Souza. Mas para 

alguns estudiosos, teriam chegado ao Brasil já em 1502, nas bagagens de Gonçalo Coelho. 

(TRINDADE, 2006). 

A primeira muda de cana-de-açúcar que chegou ao Brasil foi a cana-crioula, vinda 

da Ilha Madeira, que já havia recebido da Sicília. Esse tipo de cana “reinou” sozinha por 

cerca de trezentos anos no país, sendo a única a fornecer açúcar e alimento. Em 1810, 

passa a ser cultivada no Rio de Janeiro a cana-caiana, mas ela já havia entrado no país, em 

1790, através do estado do Pará. (TRINDADE, 2006) 

De acordo com Trindade (2006, p.20), “É importante esclarecer, entretanto, que a 

cultura da cana não era significativa antes de Martim Afonso de Souza.” Todavia, o cultivo e 

beneficiamento a cana-de-açúcar ganhou projeções e manteve a economia colonial. Quanto 

aos seus derivados foram de extrema importância para econômica interna e externa do 

país. O açúcar produto voltado para exportação e o melado, rapadura, cachaça dentre 

outros, iguarias ligadas ao abastecimento interno, era fonte alimentar de uma boa parcela 

da população brasileira.  

 

2.2 QUE BEBIDA É ESSA? 

 

De acordo com Câmara (2004, p.16) “a cachaça é a aguardente de cana-de-açúcar, 

uma bebida do grupo dos destilados, [...]. O nome cachaça vem do espanhol “cachaza” 

[...]”. 

Segundo o antropólogo, folcloristas e estudioso da cultura alimentar no Brasil Luis 

da Câmara Cascudo (1986, p.18):  

 

A definição de Cachaza que se divulgou, da Argentina ao México foi 

dicionarizada na Espanha: - espuma e impurezas que se forman y 

segregan al someter el jugo de la caña a la defecación o purificación 
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... Primeira y más sucia espuma que arroja el zumo de la caña 

cuando empieza a cocerce para hacer azúcar (CASCUDO, 1986, 

p.18).  

 

Segundo Riccetto (2011, p.134), “Desde 2003, a cachaça tem sua nomenclatura 

protegida por lei, pois foi reconhecida pela Organização Mundial do Comércio (OMC) como o 

destilado exclusivo do Brasil. Até então, a cachaça era chamada de rum no mercado 

internacional.” 

Quanto a sua configuração jurídica, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Decreto Nº 4851, de 02 de outubro de 2003 menciona que: 

 

Art. 92. Cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente 

de cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica de trinta e oito 

a quarenta e oito por cento em volume, a vinte graus Celsius, obtida 

pela destilação do mosto fermentado de cana-de-açúcar com 

características sensoriais peculiares, podendo ser adicionada de 

açúcares até seis gramas por litro, expressos em sacarose. 

§ 1º A cachaça que contiver açúcares em quantidade superior a seis 

e inferior a trinta gramas por litro será denominada cachaça 

adoçada. 

§ 2º Será denominada de cachaça envelhecida, a bebida que contiver 

no mínimo cinqüenta por cento de aguardente de cana envelhecida, 

por um período não inferior a um ano, podendo ser adicionada de 

caramelo para a correção da cor (BRASIL, 2003, p.06 ). 

 

Na atualidade a cachaça oficial deve atender a essa graduação alcoólica, mas nem 

sempre foi assim. Até 1997, a graduação alcoólica dessa bebida poderia variar de 38% a 

54% segundo Santos (2010). 

A aguardente de vegetal, a cachaça, é produzida em todos os estados onde a cana-

de-açúcar é plantada, sendo os seus maiores produtores São Paulo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e Pernambuco. (SANTOS, 2010) 

Para Santos (2010, p.38), “a cachaça é uma bebida rica, que pode apresentar 

nuances particulares de acordo com a origem, o alambiqueiro que a elaborou, a tradição da 

região onde foi produzida e o processo de destilação.”  

Adames (2012, p.83), acrescenta que “uma aguardente feita em São Paulo terá as 

particularidades de seu território, e não será igual a uma fabricada em Minas Gerais ou no 

Rio de Janeiro. Valorizar essas diferenças tem-se tornado uma ferramenta potente de 

marketing, [...].” 

Weimann (2009) menciona que em pouco menos de cinco séculos, a cachaça 

ganhou uma grande quantidade de sinônimos. Muitos nomes se perderam no tempo ou nos 

vapores etílicos; ainda assim, há mais de setecentos sinônimos registrados nos dicionários 

e nos livros e artigos sobre o tema, demonstrando assim, sua importância cultural.  

 

2.3 HISTÓRIA E ORIGEM  

 

Pode-se dizer e considerar que o “pai” da cachaça é Martim Afonso de Souza. Este 

colonizador juntamente com mais quatro parceiros trouxeram para a Capitania de São 

Vicente os primeiros alambiques de cobre, dando início a produção de um dos principais 

produtos coloniais, a cachaça. (SANTOS, 2010).  

Conforme destaca Riccetto (2011), a destilação da cana ocorreu junto com a história 

do Brasil. Acrescenta Trindade (2006, p.19) que “para falar sobre a cachaça, uma bebida 



Congresso Internacional de Gastronomia – Mesa Tendências 2012 

Senac São Paulo | 05 e 06 de Novembro de 2012 

 

98 
 

tão presente na história do Brasil, é preciso voltar ao passado, à época em que o país 

apenas começava a existir, no final do século XV e início do século XVI.”  

Foi nesse período que os europeus conheceram o açúcar e passaram a almejá-lo em 

suas casas, por mais precioso que fosse, pois naquela época o açúcar era tão caro quanto o 

ouro. Com essa grande valorização do açúcar na Europa, inicia-se no Brasil a história da 

cana-de-açúcar, mas nessa época ainda não se cogitava na produção da cachaça, como 

explica Trindade (2006). 

Acrescenta Trindade (2006, p.27) que: 

 

Nos engenhos de açúcar, durante a fervura da garapa, surgiu uma 

espuma que era retirada dos tachos e jogada nos cochos para servir 

de alimento aos animais. Dentro desses cochos, o produto 

fermentava e transformava-se num caldo que parecia revigorar os 

animais (TRINDADE, 2006. p.27). 

 

Os escravos eram responsáveis por plantarem e moerem a cana-de-açúcar para a 

produção do açúcar. Parte da historiografia e alguns historiadores alegam que foram esses 

escravos os primeiros a experimentarem as sobras de caldo de cana que fermentavam por 

acaso no moinho. Com isso, os senhores de engenho passaram a observar uma mudança 

no comportamento desses servos. Os escravos estavam mais felizes, mais dispostos, mais 

produtivos e com uma redução na sensação de fome, chegando a diminuir uma refeição 

diária, conforme aborda Santos (2010). 

Os portugueses, senhores de escravos, receberam a informação de que os escravos 

estavam consumindo aquele líquido fermentado da cana. Como os portugueses já detinham 

conhecimento sobre a destilação aplicado ao mosto fermentado de uva, que da origem a 

bagaceira, resolveram aplicar também ao mosto fermentado de cana, “nascendo” assim a 

cachaça. (TRINDADE, 2006). 

As primeiras bebidas elaboradas foram chamadas de vinho de mel, vinho de cana ou 

vinho de mel de cana conforme mencionado por Santos (2010).  

Para Santos (2010, p.28): 

 

Antes reservada aos escravos, a aguardente teve sua produção 

aprimorada e rapidamente migrou da senzala para a casa-grande. 

Isso representou uma ameaça aos interesses dos portugueses, que 

viram a bagaceira (destilado à base de uva) perder terreno no Brasil, 

desencadeando uma longa ressaca na trajetória da cachaça. Em 

1635, na Bahia, sua comercialização foi proibida. Em 1639, tentou-se 

impedir a fabricação. Entre restrições e condições para o consumo e 

a elaboração, foram 124 anos (SANTOS, 2010, p.28). 

 

Afirma Carneiro (2005, p.55) que “cerca de 25% dos escravos trazidos da África 

para o Brasil entre 1710 e 1830 foram trocados por cachaça, [...].” Destaca ainda, que a 

importância econômica da cachaça no escambo por escravos af ricanos e o seu uso mais 

amplo no próprio Brasil tornou-se a bebida nacional por excelência, brindada como símbolo 

nacionalista. Acrescenta Riccetto (2011, p.133), que “[...], a fabricação, o comércio e o 

consumo de cachaça tornaram-se símbolo de liberdade e resistência à dominação 

portuguesa.” 

Não se tem como precisar onde ocorreu a primeira destilação da cachaça. Alguns 

pesquisadores apontam como sendo na Bahia, já outros como sendo em São Paulo, a 

antiga capitania de São Vicente. Além de não podermos afirma precisamente o local onde 
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surgiu a cachaça, também não podemos precisar o ano em que isso ocorreu. Acredita -se 

que tenha sido por volta de 1532, pois foi nessa mesma época em que foram construídos 

os primeiros engenhos no Brasil. (TRINDADE, 2010) 

Figueiredo e Scarrone (2008) explica que a cachaça e garapa são termos que 

começam a circular até a terceira década do século XVII, quando surgem as primeiras 

notícias da aguardente da cana-de-açúcar destilada em alambiques, ou seja, a “aguardente 

da terra”, em oposição a destilado de uva importado de Portugal neste período histórico. 

Acrescenta o autor que a cachaça era “ardente” não apenas pela sensação de calor que se 

seguia à sua ingestão, mas também por possuir “humores quentes” terapêuticos, 

produzindo efeitos benéficos em doentes. Mas do teto, explica o mesmo, ao que se sabe, 

não pingava. 

Carneiro (2005, p.55) menciona que “no final do século XVII, conforme os 

prontuários farmacêuticos e cirúrgicos, a aguardente de cana ainda era basicamente um 

importante remédio, usado por via interna e externa.” 

Desde o seu surgimento a cachaça foi utilizada para vários fins, controle social, 

bebida popular, moeda de troca. Atualmente como símbolo nacional e produto de 

exportação, a cachaça está ligada à identidade cultural brasileira. 

 

2.3.1 História em Minas Gerais 

 

A cachaça chegou a Minas Gerais com a descoberta do ouro e das pedras preciosas. 

Foi levada ao Estado pelos homens que estavam em busca dessas riquezas. Nessa época a 

cachaça mais famosa e consumida era a cachaça de Parati. (TRINDADE, 2006) 

Afirma Trindade (2006, p.37),  

 

[...], a bebida era transportada para Minas Gerais em tonéis de 

madeira. Dessa forma, passava por um período de envelhecimento, 

que começou a ser visto como um diferencial em termos de sabor.  

Muitos acreditam que a tradição de envelhecimento da bebida, que 

mais tarde se consolidou em Minas Gerais e permaneceu até os dias 

atuais, tenha tido origem nesse tipo de transporte das cachaças de 

Parati (TRINDADE, 2006, p.37). 

 

Além dos mineradores e dos escravos, a cachaça começa também a conquistar à 

população branca, com isso a bagaceira vinda de Portugal, passa a perder espaço para a 

cachaça. Portugal não via isso com bons olhos, pois houve diminuição da importação de sua 

bebida. Com isso, os europeus passaram a alegar que os escravos quando embriagados 

perturbavam a ordem, e criaram leis para reduzirem a montagem de engenhos, caçando a 

fabricação e o consumo da cachaça. (TRINDADE, 2006) 

Trindade (2006, p. 43), complementa: 

  

Assim, apesar de a produção de aguardente ter sido proibida em 

Minas Gerais por decreto régio de 12 de junho de 1743, os engenhos 

se multiplicaram, suprindo a região de açúcar e cachaça e 

exportando para outras capitanias. Isso porque era muito difícil 

fiscalizar engenhos naqueles confins de Minas. E, contrariando a lei, 

a cachaça era consumida publicamente em festejos ou em rituais dos 

negros. (TRINDADE, 2006, p. 43). 
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Não conseguindo assim a proibição do consumo da cachaça, os portugueses 

passaram a arrecadar recursos em forma de tributos, para os mais variados fins. 

(TRINDADE, 2006). Desde então a cachaça passou a ter uma importância não só histórica e 

cultural como também econômica. 

 

 

2.4 PRODUZINDO A CACHAÇA 

 

A produção da cachaça inicia-se com a escolha da cana-de-açúcar, que deve ser 

plantada em solo fértil, descansado, ensolarado e devidamente preparado. Do plantio ao 

primeiro corte decorrem cerca de quinze meses. A cana é uma planta tropical, que precisa 

de calor e umidade para se desenvolver. Na sua fase final de amadurecimento, a cana 

precisa-se de um período mais fresco e com pouca chuva, para conservar os açúcares. 

(WEIMANN, 2009)  

Para Riccetto (2011, p.53), em qualquer destilação, divide-se o líquido condensado 

em três partes: 

Cabeça: são os primeiros vapores a condensar. Têm teor alcoólico 

de aproximadamente 80% e são impróprios para o consumo, pois 

possuem substâncias tóxicas. Cauda (ou rabo): são os últimos 

vapores que saem durante o processo de destilação. Têm teor 

alcoólico de aproximadamente 60% e, assim como a cabeça, 

também são impróprios para o consumo por possuírem substâncias 

tóxicas. Coração: são os vapores condensados entre a cabeça e a 

cauda. Essa é a parte que interessa, ou seja, a porção própria para o 

consumo (RICCETTO, 2011, p.53). 

 

A cachaça pode ser dividida em dois processos de fabricação: artesanal e industrial.  

Para Riccetto (2011), na produção da cachaça artesanal a cana deve ser plantada 

mais próxima ao alambique evitando o transporte e/ou a estocagem antes da moagem, 

onde a cana deverá chegar já desempalhada manualmente; na moagem não a embebição, 

ou seja, não é adicionado água no bagaço para a retirada total do açúcar; as impurezas são 

retiradas através da centrifugação ou da decantação da garapa; ela é fermentada com 

leveduras produzidas no próprio engenho; a destilação ocorre em alambique do tipo pot, 

rejeitando a cabeça e a cauda; após o processo de destilação, a cachaça pode ser 

engarrafada ou armazenada em barris de madeira para envelhecer por um período mínimo 

de um ano. Esse tipo de processo produz um produto com alta qualidade, mas possui um 

baixo rendimento, cerca de 130 litros de cachaça para cada uma tonelada de cana-de-

açúcar.  

Já para a produção da cachaça industrial, o canavial é queimado desempalhando a 

cana, facilitando assim a colheita; a cana é lavada e moída com embebição, para que haja 

o aproveitamento de todo açúcar; o caldo surgido através desse processo é fervido e 

pasteurizado; em seguida sofre o processo de fermentação com leveduras industriais; a 

destilação ocorre em alambiques contínuos; geralmente essas cachaças não são 

envelhecidas, elas apenas descansam em barris de madeira por aproximadamente três 

meses antes de serem engarrafadas. A cachaça industrial possui um rendimento maior, 

cerca de 190 litros a cada uma tonelada. (RICCETTO, 2011). 

Quanto aos tipos de alambique, buscar-se-á diferenciá-los para uma melhor 

compreensão da fabricação de cachaça no Brasil. 

Segundo Riccetto (2011, p.54 e 55), existem basicamente dois tipos de alambiques 

para a destilação: 
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Alambique Pot: É o equipamento de destilação mais simples, usado 

na elaboração artesanal de bebidas. [...] Alambique continuo ou 

patente: Esse alambique é usado na fabricação industrial de 

destilados. A principal diferença entre ele e o pot é que permite a 

repetição do processo de vaporização e condensação, assim, gerando 

um líquido mais puro e de graduação alcoólica mais alta (RICCETTO, 

2011, p.54 e 55). 

 

2.5 CONSUMO E MERCADO 

 

Quanto ao consumo, Santos (2010) menciona que a cachaça é o terceiro destilado 

mais apreciado no mundo, perdendo espaço apenas para a vodca e para o soju28.  

A produção de cachaça no Brasil em 2006 girava em torno de 1,3 bilhão de litros por 

ano, sendo que cerca de 75% desse total era proveniente da fabricação industrial e 25%, 

da forma artesanal, segundo os dados do Programa Brasileiro de Desenvolvimento da 

Aguardente de Cana, Caninha ou Cachaça (PBDAC, 2006 apud SAKAI, 2012). 

Santos (2010, p. 49) relata que “o Estado de São Paulo produz 60% da cachaça 

nacional, mas é de Parati, no Rio de Janeiro, e da região de Salinas, em Minas Gerais, que 

saem as marcas mais reverenciadas pelos apreciadores.” 

No Brasil, a cachaça é a segunda bebida mais consumida, são cerca de sete litros 

per capita por ano, perdendo apenas para a cerveja (SANTOS, 2010). O Brasil exportou no 

ano de 2006 cerca de apenas 1% a 2% (2,5 milhões de litros), sendo os seus principais 

compradores Alemanha, Paraguai, Itália, Uruguai e Portugal (SAKAI, 2012).  

No mercado, a cachaça possui uma diferenciação no seu preço de venda, conforme o 

processo de fabricação. A cachaça industrial pode ser vendida a R$ 0,70/litro e 

comercializada em grande escala. Já a cachaça artesanal consegue ser vendida a no 

mínimo R$ 1,30/litro, podendo variar de R$ 4,50 a R$ 6,00/litro. A cachaça também pode 

agregar valor através de certificados de qualidade e socioambientais (SAKAI, 2012).   

No que tange ao seu consumo, a cachaça pode ser bebida antes das refeições, 

sendo servida como aperitivo para abrir o apetite, durante as refeições como 

acompanhamento, ou ainda, ser bebida após as refeições. No que se refere a gastronomia, 

a cachaça pode servir como ingrediente de uma preparação culinária. 

 

3 GASTRONOMIA 

 

No que tange as guarnições, utilizar-se-á ingredientes tipicamente mineiros, tais 

como serralha, contribuindo assim com a nova tendência da gastronomia, trabalhar com 

ingredientes locais ou mesmo regionais.   

Portanto, na elaboração do prato serão utilizados ingredientes que tenham uma 

importância histórica, cultural e principalmente nutricional, configurando assim a tendência 

da gastronomia mundial. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
28

 Soju: “bebida coreana feita de arroz, batata-doce e trigo” (SANTOS, 2010. p.25). 
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3.1 PRATO PRINCIPAL 

 

3.1.1 Carne Suína 

De acordo com Mestre-cuca (2007), a carne de porco de boa procedência precisa 

possuir as seguintes características: pele rosada, textura firme e sem excesso de umidade. 

Ela pode ser encontrada fresca, semi-salgada, salgada ou defumada. 

A carne suína ao contrário da carne bovina, recomenda-se que seja sempre bem 

frita ou cozida. Costuma-se servi-lá acompanhada de frutas ou purê de legumes (MESTRE-

CUCA, 2007). 

O corte selecionado e utilizado na realização do prato foi o lombo. De acordo com 

Farrow (2006), o lombo é um corte que pode ser apreciado com ou sem o osso. É um corte 

delicado e macio. Pode ser recheado ou não. É considerado um corte relativamente magro.  

As iguarias que acompanham o confit29 de lombo é o duo de batatas com serralha e 

uma redução30 do suco natural de tangerina com açúcar mascavo e cachaça, todos serão 

resumidamente caracterizados a seguir. 

 

3.1.2 Tangerina 

Segundo Werle e Cox (2008, p.136): 

 

Da família da laranja, o seu sabor é mais delicado. Dê preferência à 

fruta que seja pesada para o seu tamanho, com casca rija, brilhante 

e sem manchas. Consuma crua, em gomos, ou então use-a na 

salada de fruta, pastéis, toras e bolos, ou ainda para fazer geleia. A 

casca seca da tangerina é usada na culinária chinesa (WERLE E COX, 

2008, p.136). 

 

3.2 ACOMPANHAMENTO 

 

3.2.1 Batata Doce Vermelha 

Para Werle e Cox (2008), a batata doce vermelha pode ser muitas vezes confundida 

com o inhame. Seu preparo não exige nenhuma técnica diferente de qualquer outro tipo de 

batata, ou seja, deve ser preparada e cozida como uma batata normal.  

 

3.2.2 Batata Coliban 

 

Werle e Cox (2008, p.91), definem a batata coliban com as seguintes 

características: “casca branca e homogênea, polpa farinhenta.  Pode ser assada, cozida em 

vapor ou usada em purês, podendo desmanchar-se quando fervida.” 

 

3.2.3 Queijo Minas Padrão Prensado 

 

De acordo com Monteiro, Pires e Araújo (2011, p.35), o Queijo Minas Padrão 

Prensado pode ser definido como: 

                                                                 
29

 Confit: palavra que vem do francês e significa “conservado”. É uma técnica de cocção em que a carne é 

primeiramente salgada por um dia ou mais, depois enxaguada e cozida suav emente em gordura até amaciar, em 

seguida esfriada e gelada na gordura de cozimento. Esse tipo de técnica se enquadra muito bem para a carne suína. 

Ruhlman (2009) 

30
 Redução: “concentrar um líquido por meio da evaporação da água que ele contém” (SEBESS, 2010. p.355). 
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Queijo Minas Padrão Prensado é um produto típico brasileiro, muito 

semelhante ao Minas Frescal. É de massa crua, prensada, com 

olhaduras mecânicas, apresenta sabor levemente ácido. Adquire 

consistência firme e casca fina amarelada por permanecer, 

aproximadamente, uma semana em maturação. Possui muitas 

denominações e variedades, como Minas Curado e Minas Prensado 

(MONTEIRO, PIRES e ARAÚJO, 2011, p.35). 

 

3.2.4 Serralha 

 

Conforme pesquisado no site Informação Nutricional (2012), a serralha é uma erva 

comestível e rica em vitaminas A, D e E; possui um sabor amargo e paladar que lembra o 

espinafre, sendo utilizada em saladas ou cozidos; também é utilizada com fins medicinais.  

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A escolha da cachaça como ingrediente principal deve-se ao fato de ser 

historicamente uma bebida considerada nacional por acompanhar o Brasil desde o seu 

descobrimento, e ser pouca utilizada como ingrediente principal na cozinha brasileira, mas 

especificamente na cozinha mineira. No trabalho proposto a cachaça ganha lugar de 

destaque, sendo acompanhada de outras iguarias que também fazem parte das tradições 

gastronômicas. Nos quadros 1 e 2, encontram-se as fichas técnicas dos pratos elaborados 

para o trabalho em questão. 

Referente aos utensílios básicos utilizados no processo de elaboração do prato vale 

ressaltar os seguintes: facas, tábua, “bowls31”, garfos, colheres, pegador de carne, copo 

medidor, balança de precisão, panelas, sauteuse32, escumadeira, peneira, ralador, fogão de 

alta pressão, geladeira para resfriar a carne, liquidificador, entre outros. 

Quanto aos métodos de cocção, foram utilizados, fritura, redução, cozimento e 

principalmente o confit. 

 

QUADRO 1 – Ficha técnica Duo de Batatas com Serralha  

FICHA TECNICA 

PRATO: Duo de Batatas com Serralha 

CATEGORIA: Acompanhamento 

QUANTIDADE DE PORÇÕES: 03 

INGREDIENTE QUANTI

DADE 

UNI

DADE 

OBSERVAÇÃO 

Batata Doce Vermelha 0,270 Kg  

Batata Coliban 0,270 Kg  

Manteiga 0,025 Kg  

Cebola Branca 0,070 Kg  

Queijo Minas Curado 0,100 Kg Ralado 

Sal 0,001 Kg  

Creme de Leite  0,050 L Fresco 

Açúcar  0,005 Kg  

Serralha 0,120 Kg  

                                                                 
31

 Bowl: tigela. 
32

 Sauteuse: “frigideira rasa, com lados inclinados e um único cabo longo” (CHEF PROFISSIONAL, 2009, 

p.1207). 

http://www.informacaonutricional.net/nutricao/tipos-de-vitaminas/
http://www.informacaonutricional.net/nutricao/espinafre-refogado-tabela-valor/
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Óleo para fritura 0,240 L  

    

Modo de Preparo 

Cozinhe as batatas em água fervente com sal, amasse com um garfo e reserve. Em uma 

panela aqueça a manteiga, junte a cebola (cortada em brunoise33), refogue até dourar, acrescente 

as batatas amassadas, o creme de leite. O purê deve ficar com uma consistência mais firme. 

Finalize com queijo ralado. Em uma sauteuse aqueça o óleo e frite sob imersão a serralha 

(cortada em chiffonade34). Faça uma cama com o purê e adicione a serralha frita. 

Fonte: O autor. 

 

QUADRO 2 – Ficha técnica Confít de Lombo Suíno ao Molho de Tangerina. 

FICHA TECNICA 

PRATO: Confít de Lombo Suíno ao Molho de Tangerina 

CATEGORIA: Prato Principal 

QUANTIDADE DE PORÇÕES: 03 

INGREDIENTE QUANTI

DADE 

UNI

DADE 

OBSERVAÇÃO 

Lombo Suíno 1 Kg  

Cebola Branca 0,150 Kg  

Alho 0,040 Kg  

Salsão 0,100 Kg  

Pimenta Calabresa Seca 0,002 Kg  

Pimenta do Reino Preta 0,005 Kg Moída 

Cebolinha 0,020 Kg  

Alecrim 0,005 Kg  

Salsinha 0,020 Kg  

Tomilho 0,001 Kg  

Sal 0,050 Kg  

Cachaça 0,300 L  

Banha de porco 2 Kg  

    

Molho de Tangerina 

Tangerina 0,200 L  

Cachaça 0,100 L  

Açúcar Mascavo 0,005 Kg  

    

Modo de Preparo 

Lombo: Prepare a marinada35 com os seguintes ingredientes: cebola, alho, salsão, 

pimenta calabresa, pimenta do reino, cebolinha, salsinha, tomilho, sal e a cachaça. Bata todos os 

ingredientes no liquidificador. Disponha a carne em um tabuleiro e acrescente a marinada, cubra 

                                                                 
33

 Brunoise: “é um corte decorativo de vegetais, um pequeno cubo de 15 a 30 milímetros” (RUHLMAN, 2009, p. 

101). 
34

 Chiffonade: “folhas de vegetais ou ervas cortadas em tiras finas, frequentemente usadas como guarnição” (CHEF 

PROFISSIONAL, 2009, p.1194). 
35

 Marinada: “a carne não ficará necessariamente mais macia por ser deixada de molho no tempero para absorvê -lo. 

Até ingredientes ácidos, como suco de limão ou laranja e o vinagre, podem não chegar ao centro da carne, e o 

vinho, algumas vezes, pode até extrair a umidade da carne, deixando-a mais rija. A marinada úmida ou seca, é 

excelente para ressaltar o sabor da carne, pois ela absorve os deliciosos ingredientes aromáticos, como alho, ervas e 

temperos” (FARROW, 2006, p.8). 
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com papel filme e leve a geladeira por vinte e quatro horas. Aqueça uma panela de fundo grosso , 

coloque a banha. Quando derreter, coloque o lombo e leve para cozimento em fogo bem baixo. 

Cozinhe por, aproximadamente, seis horas. 

Molho: Corte a tangerina ao meio e esprema para a retirada do suco. Passe por uma 

peneira e reserve. Aqueça uma panela, adicione o caldo da tangerina, a cachaça e o açúcar 

mascavo, deixe reduzir à 75%.  

Fonte: O autor. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

Para o “Duo de Batatas36”, foi utilizado a batata doce vermelha e a batata coliban. A 

batata doce agrega, ao prato, um sabor mais adocicado trazendo uma melhor 

harmonização com o queijo Minas Curado e a serralha que possui em seu sabor notas de 

amargor.  

O lombo suíno, geralmente uma carne mais seca, foi utilizado às técnicas de 

marinada e cocção em confit. A carne foi marinada à base de cachaça branca por vinte e 

quatro horas, resfriada na geladeira. Em seguida, a carne foi confitada em banha de porco 

por, aproximadamente, seis horas em fogo brando. Através do confit, obteve-se uma carne 

mais úmida, mais saborosa e aromática. Para f inalizar, utilizou-se uma redução de 

tangerina com cachaça, que conferiu ao prato um sabor cítrico, adocicado e etílico.  

Percebeu que o uso da cachaça na marinada trouxe resultado de melhora na 

saboridade e aroma ímpar, causando uma melhor harmonização com os ingredientes e 

acompanhamentos elaborados, proporcionando aos comensais algumas das nuances e 

prazeres oferecidos pela cachaça, “amor brasileiro”. 

Faz necessário salientar que na culinária tipicamente mineira já se utilizava a técnica 

de confitar, porém, não com essa denominação, fala-se somente de carne suína na lata ou 

simplesmente “carne de lata”. De acordo com Nunes (2010, p.134), “os alimentos tinham 

que ser duráveis e secos. As carnes eram salgadas ou já feitas e guardadas em recipientes 

com gordura para se conservarem.” 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Durante as pesquisas realizadas, buscou-se a origem e a história da cachaça, 

métodos de fabricação, tipos de alambique, consumo interno e externo, e principalmente a 

sua utilização nas elaborações culinárias. Conclui-se que a cachaça é um produto em busca 

de reconhecimento e ascensão mundial, já que no Brasil se tornou símbolo nacional, 

materializando sua identidade devido a sua grande importância histórica, econômica e 

cultural no país. 

Trata-se de um produto que apresenta diferentes sabores dependendo da região em 

que é produzida. O seu sabor “rústico”, há muito vem sendo utilizado na gastronomia da 

mais simples à mais sofisticada, já que agregada a outros ingredientes, conseguimos 

intensificar sabores e aromas em um prato.  

 No desenvolvimento e elaboração do prato, utilizou-se a cachaça como base 

agregadora na busca de aromas para uma nova releitura de lombo suíno, carne muito 

apreciada e usada especialmente na cozinha mineira. 

 

  

                                                                 
36

 Considera-se duo de batatas, purê elaborado com dois tipos de batatas (batata doce vermelha e batata coliban 

denominada de batata inglesa). 
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A Relação da Gastronomia e os Produtos do terroir na 

Contemporaneidade37 

 

The relation between Gastronomy and terroir products in the Contamporary days.  

 

Ágata Morena De Britto – Universidade do Vale do Rio dos Sinos- UNISINOS38 

 

RESUMO 

O presente artigo busca apoiar teoricamente a relação entre os produtos do terroir e 

a gastronomia. Com o apogeu da industrialização, modifica-se a relação do homem com o 

alimento. O surgimento dessa nova forma de se alimentar, através da comida, abre espaço 

para novas formas de se relacionar, como as cozinhas regionais e produtos do terroir. Na 

sociedade contemporânea essas relações se modificam novamente, devido às mudanças no 

que se refere ao tempo, espaço e consumo. Por meio do contexto sócio-cultural, 

vislumbram-se as potencialidades de valorização dos produtos do terroir  no território 

brasileiro no mercado contemporâneo e sua relação com a gastronomia.  

Palavras Chave: Produtos do terroir; cozinha regional; gastronomia; sociedade 

contemporânea; Brasil. 

 

ABSTRACT 

This paper was developed to explain the possible relations between terroir products 

and gastronomy. With the industrialization climax, the relation of man and nutriment is 

modified. The appearance of a new way to feed it self, through food, opens space to new 

forms of relation, like regional cuisine and terroir products. In contemporary society, these 

relations are modified once again. This is due to the changes in space, time and 

consumption. By the social-cultural context it’s possible to vizualize the potencial of 

increasing value to terroir products in the brazilian territory. 

Keywords:  terroir products; regional cooking; gastronomy; contemporary society; 

Brazil.  

 

Considerações Iniciais 
 

Este artigo é resultado do trabalho de investigação inserido em um grupo de pesquia 

sobre processos metodológicos com foco na valorização do território. No nível macro, o 

grupo mapeia experiências que produzem sentido ao território resgatando valores 

“perdidos” ou estimulando processos de inovação sobre o mesmo. A partir dessa 

investigação mais ampla, desdobram-se outras pesquisas com focos específicos. Este texto 

apresenta a base teórica de uma dessas sub-pesquisas que está em fase de coleta de 

dados.  

O foco deste estudo é a valorização dos produtos dos terroirs brasileiros. Em um 

contexto mundial de globalização, a valorização de produtos locais torna-se uma estratégia 

que busca o reconhecimento do trabalho das comunidades produtoras e a melhora da 

experiência de consumo. Esse processo de valorização se mostra também como uma 

alternativa para o consumo sustentável dentro de uma sociedade que privilegia o consumo 
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em excesso. Os objetos de observação da pesquisa que dá base a este artigo, são os 

produtos agroalimentares com certificação de origem do estado do Rio Grande do Sul. 

A partir dessa perspectiva, o objetivo deste artigo é apresentar e problematizar as 

bases teóricas que darão suporte a essa pesquisa. Neste artigo, a abordagem é feita pela 

gastronomia, compreendendo essa como uma disciplina que enxerga o alimento de forma 

sistêmica, já que para uma refeição se tornar fonte de bem estar é necessário refletir sobre 

o sistema produto do mesmo como um todo.  

As bases teóricas que fundamentam a pesquisa giram em torno das relações entre a 

sociedade, cultura e gastronomia. Bourdieu (2008) e Rodrigues (2000), na estruturação do 

conceito de experiências e habitus; Lipovetsky(2010), para o posicionamento de uma visão 

de sociedade contemporânea; Ascher (2005) e Montanari (2006), para descrever a relação 

do individuo contemporâneo e sua comida. 

A tese aqui enfrentada é que a articulação entre gastronomia e produtos do terroir 

leva, por um lado, a melhoria da experiência de consumo, e, por outro lado, promove o 

desenvolvimento sócio-econômico para as comunidades produtoras, estimulando a 

inovação no campo gastronômico. A visão gastronômica de forma estratégica pode focar 

nos valores, e por meio deles, orientar o sistema produto-serviço para uma oferta que 

tangibilize esses valores.  

O artigo está estruturado em três partes: na primeira parte, contextualiza-se a 

gastronomia na contemporaneidade; na segunda parte, apresenta-se o panorama dos 

produtos do terroir no Brasil; por fim, discuti-se as considerações finais sobre o potencial 

de valorização dos produtos do terroir na sociedade brasileira. 

 

Gastronomia na Contemporaneidade 

 

O comer na sociedade contemporânea se expressa pela individualidade dos gostos, 

se tornando fonte de um prazer privado. Ou seja, nessa sociedade não se trata mais de 

uma busca por um alimento, e sim por uma comida que expresse as múltiplas identidades 

desse individuo contemporâneo. Com a sociedade contemporânea marcada por mudanças 

de comportamento e cultura, se desenham novos tipos de produtos. Estes surgem para 

responder a novos tipos de desejos dos indivíduos. Os novos produtos procuram preencher 

a necessidade e quereres do individuo contemporâneo (ASCHER, 2005: 132).  

Na sociedade atual, a vida cotidiana se torna cada vez mais uma questão de gosto, 

até mesmo de degustação. O indivíduo contemporâneo come aquilo que ele gosta, com 

restrições diversas, que variam desde seu orçamento a sua dieta, passando pelos hábitos 

adquiridos em um momento ou outro de sua vida. Comer se tornou uma questão de gosto 

individual(ASCHER, 2005:210).  

É importante lembrar do significado da palavra gastronomia. A mesma tem sua 

origem no grego “gaster” ou “gastros” que quer dizer estômago e “gnomos” conhecimento, 

ou seja, o termo significa conhecimento, estudo do estômago. Levando-se em consideração 

que o prazer que a comida gera é, de uma forma física, nos sentidos do individuo, se 

permite afirmar que a gastronomia estuda e lida com os alimentos, de forma a transmitir, 

através da comida, as identidades, cultura, história e outras representações, que 

intermediam a busca pelo bem estar.  

A comida se mostra então como o artefato que compõe a gastronomia 

contemporânea. A busca pelo prazer não se dará por meio do simples alimento, do suprir 

as necessidades básicas do corpo e sim pela satisfação gerada pelo consumo de 

determinada refeição. E para gerar satisfação individual não será a mesma comida que irá 

satisfazer diferentes indivíduos, pois a satisfação do mesmo está diretamente ligada a 

construção do gosto individual.  

Para compreender essa relação, neste artigo trata-se da formação do gosto 

individual, amparada nos conceitos de experiência de Rodrigues e habitus de Bourdieu, já 
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que o gosto individual é desenvolvido pelos conjuntos de valores criados pelas práticas das 

experiências, que estruturam e se estruturam no habitus.  

A experiência é o conhecimento, o saber popular, que engloba um conjunto de 

saberes, crenças fortemente embasadas no hábito, o que diferencia-se do saber científico, 

baseado em questionamentos desenvolvidos racionalmente. A experiência de cada 

individuo é construída em parte por esse saber popular. Através dele, o individuo gera um 

sistema, chamado por Rodrigues de sistema de expectativas, no qual ele baseia a vida, 

regulando seus padrões, hábitos, costumes, interpretando o mundo a sua volta, criando 

assim expectativas com relação a si próprio, os outros e o ambiente, definidos como 

domínios (RODRIGUES, 2000:171). 

Habitus para Bourdieu(1998:61), como indica a palavra, é um conhecimento 

adquirido e uma posse pessoal, um capital, conceito complementar ao de experiência 

colocado por Rodrigues. O conceito de habitus explica a influência da tradição nas decisões 

de cada individuo. Se mostra mais como um conhecimento espontâneo e tácito que 

explícito. O habitus pode tornar-se um sistema de base das disposições, para a tomada de 

decisões, como uma estrutura estruturante. 

Na transformação da sociedade moderna para a que vivemos atualmente, a mesma 

estrutura-se na busca por bem estar e a dominação do gosto individual, o que é chamado 

por Lipovestsky de hedonismo. O hedonismo exprime-se na valorização da novidade e da 

diversidade gastronômica. O individuo privilegia o fooding39, a cozinha world fusion40 que 

conjuga diversos sabores, misturando os gostos e os produtos para além das fronteiras da 

tradição. Para ele, “a mesa deve ser a ocasião de uma “viagem” de uma espécie de 

experiência sinestésica que satisfaz os seis sentidos, sendo o sexto sentido a emoção, 

sensibilidade” lembrando ainda que esta experiência deve exaltar o gosto individual de cada 

ser e seus conjuntos de valores na busca de novos prazeres (LIPOVETSKY, 2010, 235:237). 

A gastronomia contemporânea, descrita por Lipovetsky como de “patchwork”, não se 

caracteriza apenas pelos apectos de mistura e hibridação que a compõe de forma geral, 

mas também pela apropriação de elementos diversos de culturas distintas. A falta de 

padrões estabelecidos, juntamente com a globalização dos sabores, adapta-a a realidade 

do individuo contemporâneo, ao meio, cultura, produtos (ingredientes) e diferentes grupos.  

Com a vida contemporânea baseada em uma questão de gosto, conseqüentemente, 

pode-se afirmar que a escolha alimentar de cada individuo está da mesma forma atrelada a 

este conjunto de saberes que cada individuo carrega consigo, ou seja, o seu sistema de 

expectativas será definidor na escolha de sua alimentação.  

Um alimento não é bom ou ruim de forma absoluta, mesmo que os seres humanos 

tenham sido ensinados a reconhecê-los como tal, ou seja, gostar ou não de determinado 

alimento depende do gosto. O gosto de fato não é subjetivo e incomunicável, mas sim 

coletivo e comunicativo, é uma experiência cultural transmitida ao individuo desde o 

nascimento. O mesmo não é definido pelo sabor que se sente na boca, mas pelo cérebro. 

Dessa forma, o gosto é uma escolha cultural a qual é transmitida e ensinada pelo critério 

de avaliação através do tempo e espaço a partir de um capital. As predileções de gosto 

variam de grupo para grupo e na sociedade contemporânea até mesmo de individuo para 

individuo, assim como o gosto evoluiu ao longo dos séculos (MONTANARI, 2006).  

O gosto, portanto, irá variar de acordo com as influências que o sujeito recebeu ao 

longo de seu desenvolvimento como individuo, conjunto de informações e valores podendo 

compará-lo com o capital cultural descrito por Pierre Bourdieu: 

“o capital cultural é um ter que se tornou ser, uma propriedade que se fez 

corpo e tornou-se parte integrante da pessoa, um habitus... Esse capital 

“pessoal” não pode ser transferido instantaneamente (diferentemente do 
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dinheiro, do titulo de propriedade, ou mesmo do titulo de nobreza) por 

doação ou transmissão hereditária, por compra ou troca. Pode ser 

adquirido no essencial, de maneira totalmente dissimulada e inconsciente, 

e permanece marcado por suas condições primitivas de aquisição 

(BOURDIEU, 2007, 74:75).” 

 

Assim, o gosto pertence a este capital cultural indissociável ao individuo, se 

desenvolvendo de forma especifica e individual em cada ser humano, sendo mediador das 

escolhas alimentares de cada individuo. A escolha alimentar é feita pelo conjunto de valores 

simbólicos que compõe o gosto do individuo e este conjunto de valores se desenvolve em 

seu contato com os grupos o qual este faz parte, família e amigos, além das 

representações de valores nacionais, como por exemplo, o feijão e arroz para o brasileiro.  

O comer na sociedade contemporânea se tornou um processo com maiores códigos 

de respeito, éticos e morais. A mesa se tornou ponto de encontro entre diversos modelos  

alimentares. A tendência atual é a do reforço do natural, antigo e “tradicional”, mesmo que 

este tradicional esteja baseado na visão do passado mítico e não necessariamente real.  

Portanto, a gastronomia torna-se um campo em que se concentram questões que 

ultrapassam o alimentar, exprimindo esta nova cadeia de valores que permeia a sociedade 

contemporânea, o desejo de respeitar as diversidades biológicas, culturais, geográficas, 

religiosas, porém sem respeitar uma identidade especifica, formando um mosaico de 

identidades, que resultam na experiência contemporânea (FUMEY, 2007). 

O contexto do desenvolvimento do sistema alimentar na sociedade contemporânea 

se expressa na gastronomia como a experiência com a comida, na busca pelo prazer do 

estômago. Isso se torna uma ação concreta através das comidas originadas das cozinhas 

regionais e dos ingredientes do terroir, que hoje formam a hibrida gastronomia 

contemporânea. Como já visto, o conceito de experiência, segundo Rodrigues(2000:171), é 

o do saber popular, que engloba um conjunto de saberes, crenças fortemente embasadas 

no habitus, o que diferencia-se do saber científico, baseado em questionamentos 

desenvolvidos racionalmente.  

O individuo vive diferentes tipos de experiências criando, com o conjunto das 

mesmas, o corpo da experiência individual. Essa experiência individual gera um sistema, 

chamado por Rodrigues de sistema de expectativas, no qual o individuo baseia a vida, 

regulando seus padrões, hábitos, costumes e interpreta o mundo a sua volta, criando assim 

expectativas com relação a si próprio, aos outros e ao ambiente. 

A partir da experiência, criam-se conjuntos de saberes que servem como base para 

as ações dos indivíduos. Por meio dessas experiências se reconhecem as cozinhas regionais 

e os ingredientes provenientes do terroir. Estes saberes não são fundamentados 

racionalmente, porém são usados pelas pessoas em suas vidas por que são crenças, 

convicções baseadas no habitus, produzido de forma retroalimentar pela experiência. 

O surgimento de novos valores nos sistemas alimentares criou uma crise alimentar, 

entre o natural e o industrial, dando espaço para o crescimento do artesanato alimentar, 

que encontra na terra um novo eixo de valorização de um recurso estratégico. A comida se 

torna valorizadora e alavanca o desenvolvimento local, em oposição as angústias da 

industrialização alimentar e diluição das identidades locais. A conseqüência disto é a atual 

valorização do território (POULAIN, 2006). Valorizar os produtos do terroir, para que desta 

forma se possibilite o consumo dos mesmos, é indispensável na experiência gastronômica, 

pois os ingredientes são a base da construção do sabor e do prazer que a comida 

proporciona ao individuo.  

 

 

O Brasil no Contexto Gastronômico Mundial 
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A gastronomia brasileira vem se destacando no contexto mundial, de um lado pelo 

exotismo, sabores inusitados e únicos de seus ingredientes, diferentes dos comercializados 

nos continentes que detêm o poder simbólico gastronômico, em especial o continente 

europeu. De outro lado, pelo desenvolvimento técnico e tecnológico dos profissionais da 

gastronomia no Brasil. O poder simbólico é um poder invisível o qual só pode ser exercido 

com a cumplicidade dos que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o 

exercem. O mesmo constrói a realidade, ou seja, o sentido imediato do mundo. Nesse 

sentido, a gastronomia explicita a relação do poder simbólico entre os diferentes agentes 

dentro do campo o qual faz parte. 

A gastronomia brasileira, elemento representativo da cultura nacional,  demonstra, 

pelo status adquirido na sociedade contemporânea, uma mudança do modelo mental do 

próprio brasileiro. Nesse caso, a gastronomia é legitimadora da cultura brasileira, 

modificando a sua relação com as culturas dominantes. A partir do momento em que o 

brasileiro passa a valorizar a sua própria comida e os produtos originários de sua nação, 

modificam-se a relação de dominante e dominado. 

Essa mudança de modelo mental do brasileiro se torna evidente na busca pela 

valorização dos produtos locais, produtos de seu terroir, o que demonstra o poder quase 

mágico que o simbólico possui, não através da força, mas da mobilização, por meio do 

reconhecimento e reprodução da crença (BOURDIEU, 1998). 

A gastronomia pode ser vista, então, como uma arena com vários objetos sendo 

disputados simultaneamente. A possibilidade de valorização de ambos os elementos, tanto 

a gastronomia quanto os produtos locais, favorecem a mudança de modelo mental do 

brasileiro, por meio de uma tomada de poder simbólico gastronômico. 

No sentido de compreender esse processo é necessário entender como a identidade 

gastronômica brasileira se produz. A identidade gastronômica de um país é uma 

“comunidade imaginada” e a diferença entre as diferentes gastronomias é a forma como 

são imaginadas (HALL, 2006, pag. 51). As nações são construídas por meio de estratégias 

representacionais usadas na construção do senso de pertencimento e identidade nacional, 

originadas nos mitos construídos nas mentes dos individuos através do espaço e o tempo. 

O discurso da cultura nacional constrói identidades que são colocadas entre o passado e o 

futuro, por meio dos símbolos e rituais que representam as experiências partilhadas. A 

narrativa da nação é assim criada e se mantém por meio da atemporalidade da mesma. 

Essa atemporalidade ocorre através  da estratégia discursiva de invenção da tradição.  

No entanto, as identidades gastronômicas nacionais são criadas em sua diversidade 

pelo confronto com diferentes culturas. De fato, as identidades não existem sem as trocas 

culturais. O movimento atual em direção a ética, moral e sustentabilidade na gastronomia 

se mostra como um processo de proteção dos bens e saberes. Porém, proteger a 

biodiversidade cultural e natural não significa enclausurar cada identidade numa concha, 

mas, sim, conectá-las. As tradições alimentares e gastronômicas são extremamente 

sensíveis às mudanças, à imitação e as influências externas (MONTANARI, 2009). 

Na gastronomia contemporânea se vê essas conexões ocorrerem de diversas 

formas. Uma delas é através das cozinhas regionais e ingredientes dos terroirs. Este é um 

movimento global na sociedade contemporânea. No entanto, no que se refere ao terroir e 

cozinhas regionais, deve-se destacar que o conceito utilizado atualmente, inclusive neste 

texto, surgiu em um contexto europeu no inicio da era da industrialização. Este foi um 

processo que não ocorreu no Brasil. Independente disto no Brasil, país com um percurso no 

tempo e história diferentes dos países europeus, a utilização destes conceitos faz parte da 

estratégia de valorização do território local.  

As cozinhas regionais e ingredientes do terroir existem no Brasil, porém em grande 

parte não são reconhecidos como tais, já que o brasileiro não passou pelo processo 

histórico, social e econômico que gerou este conceito importado de outras regiões. O fato 

do Brasil não ter passado pelos processos que a Europa sofreu, fez com que o brasileiro 
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não associe seus ingredientes com o terroir de origem. Por essa mesma razão, se 

desconhece os terroirs brasileiros, o que dificulta qualquer processo de valorização dos 

produtos originados dos mesmos. 

Como defende Dória(2008: 211), “O terroir é a ecologia e a cultura do sabor”, é 

evidente a necessidade de reconhecimento destes saberes e sabores locais. Porém, no 

Brasil ainda se está distante de um sistema de valorização do terroir, pois o conhecimento 

de que cada terroir é permeado pela sua singularidade alimentar é algo relativamente 

novo, senão desconhecido para a maior parte dos brasileiros. No entanto, existem 

programas governamentais sustentados no conceito, como o sistema de classificação de 

produtos brasileiros de acordo com o critério territorial, por meio do INPI (Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial). 

A relativa novidade dos produtos de terroir no Brasil pode ser confirmada por meio 

dos números de produtos agroalimentares com certificação no Brasil: com menos de dez 

produtos classificados, enquanto, em países europeus como a Itália, pode-se contar 

centenas de produtos com selos de denominação de origem territorial controlada.  

Com relação a história desses produtos, podemos dizer que no passado os nobres 

europeus consumiam os produtos para eles exóticos. Assim, eles podiam mostrar seu 

status e riqueza. A queda da nobreza, desenvolvimento da burguesia, a influência da 

industrialização criam mudanças marcantes na sociedade. Por causa dessas mudanças, os 

produtos do terroir, que expressavam a identidade dessa nova classe de assalariados, se 

tornam produtos reconhecidos, representando a nostalgia por identidades passadas. Esse 

pode se dizer que foi o trajeto do processo de valorização dos produtos do terroir no 

contexto europeu. O mesmo não se pode dizer que ocorreu no Brasil. Com a chegada da 

corte no Brasil, houve o movimento de valorização do produto que vinha de fora. Esse 

processo de valorização do bem estrangeiro em detrimento ao nacional nunca de fato se 

encerrou. Umas das razões para isso é que o Brasil teve uma industrialização tardia, 

principalmente em relação a Europa. Além disso, O Brasil como um pais colonizado se 

tornou governado por uma cultura dominante que vinha de fora. O que era um movimento 

natural na tentativa se manter suas raízes com os locais de origem. Assim, como poderiam 

esses novos moradores do território se identificar com algum produto da terra, que servisse 

como fonte de nostalgia por uma identidade deixada para trás? Com isso, os produtos dos 

terroirs brasileiros se tornam órfãos de quem os reconheça. O brasileiro tem dificuldade de 

reconhecer o seu próprio capital simbólico. Portanto, como boa parte da composição de um 

produto do terroir é seu capital simbólico, o esquecimento se torna a condição da grande 

maioria dos produtos dos terroirs brasileiro. 

O que se vê nos dias atuais, é um processo contemporâneo de valorização dos 

produtos do terroir. De um lado, os estrangeiros valorizando os produtos brasileiros em 

suas pesquisas, como no caso das excursões do chefe espanhol Ferran Adrià, que considera 

o Brasil, a Amazônia em especial o futuro da inovação gastronômica. Ou mesmo, o caso da 

fava de “Tonka”, nome que recebe na Europa a semente da arvore de cumaru, muito 

comum no norte do pais. A semente de cumaru, é um exemplo de produto desconhecido, 

talvez não reconhecido. A mesma que é disputada no mercado externo e vendida a 

valorizados 500 euros o kilo, entretanto, no próprio Brasil continua desconhecida. Para 

encontrar a semente é necessário comprar direto no site de um produtor ou em farmácias 

da cidade de Belém do Pará. Porém, além da atenção estrangeira aos produtos dos terroirs 

brasileiros, esses produtos começam a chamar a atenção de cozinheiros e gourmets 

nacionais. Com isso, cria-se um movimento de valorização interno. Assim, com a entrada 

destes produtos no consumo gastronômico local se cria uma demanda e a organização da 

oferta se torna estratégica. Um exemplo de iniciativa privada é a marca Retratos do Gosto, 

que comercializa produtos locais  com um apadrinhamento de um chefe de cozinha local e 

produção subsidiada, estimulando os produtores a continuarem produzindo.  
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Mas por que o terroir é tão importante na cozinha? O ato de cozinhar depende de 

forma indissociável dos produtos usados em seu preparo, ou seja, apenas se irá obter um 

resultado de qualidade superior com produtos de qualidade superior.   

O terroir pode se tornar uma ferramenta de desenvolvimento no contexto da 

globalização. A força simbólica do produto do terroir é utilizada como estratégia de 

integração em uma economia aberta, e como reconhecimento de uma especificidade 

cultural. O local de origem serve como um marcador, um portador de sentido. O resultado 

disso é uma inserção cada vez mais forte das economias locais no sistema da economia 

globalizada. 

Os terroirs, em uma sociedade aberta e em um contexto de diversificação da oferta 

alimentar, oferecem não apenas um potencial de diferenças, uma nova biblioteca de 

comidas e de produtos nos quais as empresas possam usar, mas constituem assim um 

dispositivo de integração na economia global. Este dispositivo é concretamente muito 

poderoso, de um lado, por que comer é um ato cotidiano, e de outro lado, por que se nutrir 

permanentemente de fontes de diferentes origens não é culturalmente neutro. Os produtos 

do terroir são assim um ponto de incorporação do global no local, economicamente e 

simbolicamente (Ascher, 2005). 

Nesse sentido, a pesquisa que origina este artigo busca compreender a relação da 

valorização dos produtos ligados ao território com as certificações de origem. Para isso, os 

objetos de pesquisa definidos foram os produtos agroalimentares com certificação de 

origem no estado do Rio Grande do Sul. Com a pesquisa ainda em período de coleta de 

dados, já é possível vislumbrar algumas das forças e dos problemas dos produtos 

agroalimentares atrelados ao conceito de território no Rio Grande do Sul. A pesquisa 

mostra uma lacuna entre produtores e consumidores, na qual o significado destes produtos 

muitas vezes se perde, fazendo com que conseqüentemente a força simbólica dos mesmos 

não exista. Nesta etapa da pesquisa explora-se como de fato é construído o significado 

desses produtos, pois alguns não conseguem se inserir no mercado devido ao 

desconhecimento do consumidor brasileiro e outros se inserem no mesmo, porém sem 

alcançar vantagens econômicas dentro do mercado. A questão atual é: como construir o 

significado destes produtos, gerando assim uma diferenciação no mercado? 

Portanto, torna-se determinante o processo de reflexão sobre os produtos do terroir 

na gastronomia, pois com suas características múltiplas, é preciso adequar a comida ao 

consumidor que irá experimentá-la. Esta reflexão se mostra indispensável já que um tipo 

de comida irá satisfazer plenamente um consumidor, enquanto outro poderá ter uma 

experiência decepcionante com o mesmo produto.  

 

Considerações Finais sobre o Potencial de Valorização dos Produtos do 

Terroir 

 

A nova cadeia de valores éticos, solidários e sustentáveis evidencia que comemos o 

que queremos ser, mostrando que os sistemas alimentares atuais ultrapassam hábitos 

territoriais, porém sem esquecer o valor do território e do local.  

Além disso, esse consumidor com um sistema de valores mais diverso e 

heterogêneo reflete mais antes de comer. Após ter acesso à quantidade e qualidade, ele se 

torna mais exigente e procura por novas qualidades. O que se acrescenta ao fato da 

população mundial estar com condições econômicas de comer com qualidade melhor, 

fazendo com que o mercado agroalimentar entre em expansão qualitativa. (ASCHER, 

2005). 

Esta diversificação de consumidor e mercado faz com que a indústria agroalimentar 

e a gastronomia desenvolvam alternativas para tirar proveito das especificidades do terroir 

e aprendam a utilizar a origem dos produtos como sinal de qualidade.  
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Pelo fato de ser um produto fabricado em conformidade com as regras habituais de 

qualidade daquele território, ele é considerado como diferenciado no mercado 

contemporâneo. Com as ameaças sanitárias dos últimos anos, como a vaca louca e a gripe 

aviária, se instaurou pela crise uma falta de confiança. Como conseqüência da crise de 

confiança no setor dos alimentos, se criaram categorias de alimentos, uma dos produtos 

mais próximos do natural e outra do artificial. Com isso, o produto mais próximo do 

natural, como os do terroir são vistos como uma salvação diante dos riscos 

contemporâneos  (ASCHER, 2005). 

Nos sistemas de disposições construídos pelos indivíduos, encontra-se a relação do 

grupo com o espaço de vivência. Este é o espaço onde se fixam para melhor criar um senso 

de pertencimento e adaptabilidade. A relação com o espaço fortalece os seus sistemas de 

representação por meio da identificação com o território. O individuo reinventa a paisagem 

para efetivar o valor dos objetos e conquistar o território, tornando este parte de sua 

identidade pessoal. É neste momento que surge a relação do individuo com o alimento de 

seu território, que na Europa gerou os produtos do terroir. Ao reinventar a paisagem, o 

individuo integra o seu espaço e cria em conjunto com ele um objeto único dessa relação, o 

conceito de terroir.  

Portanto, o elemento terroir se torna um fator de diferenciação baseado no 

imaginário do qual a tradição é a priori boa. Em uma sociedade estabelecida no movimento 

e nas trocas, a questão do passado e seus traços mudam de significado. Os produtos do 

terroir possuem um valor de raridade que é visto como economicamente interessante, além 

de estimularem uma nostalgia imaginada do consumidor, do passado que não existiu.  

Ao comer produtos do terroir, se engolem também imagens, paisagens, referências 

sociais, e se absorve da região, da nação, do passado, uma identidade coletiva (ASCHER, 

2005).  

Assim, o individuo se apropria das referências imaginadas, com isso ele não refaz 

uma tradição, mas de forma contemporânea, ele seleciona e escolhe a tradição que deseja. 

O produto do terroir se torna uma prática tradicional retirada de seu contexto histórico e 

geográfico, instrumentalizado no quadro de um projeto contemporâneo. 

No entanto, deve se levar em consideração o perfil do consumidor brasileiro. Este 

seria o mesmo descrito no decorrer deste texto, embasado no perfil dos indivíduos 

contemporâneos construídos pelos pesquisadores europeus? Através da coleta de dados da 

pesquisa que origina este artigo, pretende-se compreender o perfil do consumidor brasileiro 

e, através disso, possibilitar estratégias de diferenciação dos produtos no campo 

gastronômico. 

Portanto, é necessário compreender todos os elos da cadeia de valor dos produtos 

do terroir, pois o entendimento do papel de cada um dos agentes, a compreensão do 

contexto sócio-cultural brasileiro e a forma como essas relações geram os significados 

desses produtos, poderá facilitar a valorização dos produtos locais ligados ao seu território 

de produção. 
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RESUMO 

Apesar de passar, muitas vezes, desapercebida diante da correria cotidiana causada 

pela organização da sociedade contemporânea, a comida nos traz discussões que vão muito 

além da mesa. As crises de identidade regional e nacional; o uso de novos produtos 

brasileiros; a massificação dos gostos e texturas por conta da indústria alimentícia; a falta 

de compreensão e paciência dos comensais mediante a sazonalidade da natureza e, até 

mesmo, o papel assumido pelos chefs de cozinha e cozinheiros chamam nossa atenção e 

nos remetem a pensar a essência da comida: seus ingredientes.  

Palavras-chave: gastronomia, cozinha, ingredientes, tradição, sazonalidade 

 

ABSTRACT 

Thought often unnoticed in face of the daily rush and the organization of 

contemporary society,  food can generate discussions that go far beyond the table. The 

crises of regional and national identity, the use of new Brazilian products, the massification 

of tastes and textures due to food industry; the lack of understanding and patience of the 

diners in face of seasonal nature and even the role played by chefs and cooks get our 

attention and lead us to think the essence of food: ingredients. 

Keywords: gastronomy, cuisine, ingredients, tradition, seasonality 

 

Cozinha de ingredientes: uma ponte entre tradição e novidade 

 

Valorizar o ingrediente, fazendo com que seu sabor e frescor seja notado pelo 

comensal: assim pode ser definida a cozinha de ingredientes. De acordo com Carlos Alberto 

Dória, essa forma de cozinhar é “a expressão do esforço por inovar sem pagar tributo aos 

receituários tradicionais, isto é, aos usos históricos dos mesmos“ (2009, p.58). As técnicas 

culinárias tendem a se difundir pelo mundo, perdendo a capacidade de diferenciar uma 

culinária das demais. Sua vulgarização e estabilização nas várias cozinhas é fato já 

consumado que pode levar a uma homogeneidade e monotonia se não forem bem 

desenvolvidas e criativas.  

A cozinha de ingredientes implica então em uma missão, principalmente para os 

cozinheiros, de conhecer a fundo, pensar e utilizar os ingredientes independentemente de 

seus “conceitos” pré-estabelecidos, suas origens, suas “amarras” histórico-culturais. Assim, 

tratando-se de culinária brasileira, todos os ingredientes aos quais os brasileiros podem ter 

acesso se tornariam possibilidades de criações culinárias, criatividade e conhecimento.  

 Para Dória, a capacidade de inovar depende justamente 

do repertório de ingredientes e produtos utilizados na experimentação gastronômica.  
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“A visão hierárquica do trabalho culinário é essencial para que a 

cozinha de ingredientes não se perca em discussões estéreis que só 

limitam o impulso criativo e renovador dos chefs de cozinha atuais. Ao 

mesmo tempo, ela exige que observemos nossa própria história 

culinária sob nova óptica – como história de ingredientes plasmados 

pela cultura brasileira, sejam eles nativos ou exóticos.” (2009, p.61). 

 

Relativamente nova, a cozinha de ingredientes depende da compreensão do 

consumidor a respeito da sazonalidade dos ingredientes e dos problemas energéticos e  

ambientais envolvidos na logística de transportar comida pelo mundo t odo para tornar os 

alimentos eternamente disponíveis (DELIND, 2006). Embora a qualidade dos produtos 

locais, mais frescos, sempre tenha sido reconhecida, o movimento de valorização das 

cozinhas regionais tem só um par de séculos (MONTANARI, 2008). Até meados do século 

XVII, superar a dimensão local e encher a mesa de especialidades e experiências - o que 

hoje é a síntese dos restaurantes self-service a quilo - era sinal de poder. O conceito surge 

quando consolidam-se as identidades nacionais, e apenas o início do processo de 

globalização dos mercados e dos modelos alimentares faz germinar no homem o “gosto da 

geografia” (Ibidem, p.141). 

Como o século XX evidenciou a potencial uniformidade dos estilos de vida, surgiu 

entre as populações o medo de perder sua identidade. Luís da Câmara Cascudo crê que o 

alimento representa o povo que o consome, dá “a impressão confusa e viva do 

temperamento e maneira de viver, de conquistar os víveres, de transformar o ato de 

nutrição numa cerimônia indispensável de convívio humano” (2004, p.387). A comida seria 

então uma categoria simbólica relevante na construção da identidade social, o que confere 

a ela grande importância dentro da estrutura social na qual se insere.  

Para Claude Fischler (1995, p.212) “se a fórmula 'diga o que comes que te direi 

quem és' reflete [...] uma verdade não só biológica e social, mas também simbólica e 

subjetiva, temos que admitir que o comensal moderno, duvidando do que come, pode 

muito bem duvidar de quem ele é”. As tradições alimentares, então, podem ter uma função 

emblemática de resistência cultural. A identidade nacional, uma das principais fontes de 

nossa identidade cultural, que é quem nós somos – ou quem mostramos que somos –, 

quando ameaçada, também pode ser reafirmada através de escolhas feitas à mesa.  

Para Jean-Pierre Poulain, a supervalorização do menu regional é sinal de crise 

identitária. “A patrimonialização do alimentar e do gastronômico emerge num contexto de 

transformação das práticas alimentares vividas no modo da degradação e mais amplamente 

no do risco de perda da identidade” (2004, p.38). Fonseca et al (2009) reforçam que 

apesar da “diversidade inerente aos sistemas alimentares, um aspecto é fundamental na 

significação da alimentação: a identidade. O comensal precisa se identificar com o alimento 

para reconhecê-lo e significá- lo”, necessidade ameaçada pelos mercados transnacionais, 

que causa o deslocamento dos alimentos da origem geográfica a que são tradicionalmente 

associados. Nas palavras de Fischler (1995, p.211): “O alimento moderno já não tem 

identidade, pois não é identificável”.  

O desconhecimento da origem de um alimento cria a possibilidade da incorporação 

de algo nocivo ao físico ou ao psicológico. Dessa forma cria-se, em especial nas grandes 

cidades, a valorização da “volta à natureza”, do simples e do rústico; uma “nostalgia de um 

'espaço social' em que o comedor viva sem angústia, ao abrigo de uma cultura culinária 

claramente identificada e identificante” (POULAIN, 2004, p.34). 

Nasce uma visão utópica da ruralidade: os habitantes do interior - que em teoria 

têm contato com a terra, de onde nascem os alimentos - passam a ser guardiões do 

patrimônio gastronômico, e os ingredientes e modos de preparo típicos, baluartes da 

tradição, que devem ser valorizados e protegidos. O ser cosmopolita, que habita as grandes 

cidades e sente a pressão da variedade mundial roubar-lhe as lembranças do simples, 

passa a buscar refúgio na utopia desse lugar privilegiado, onde tudo é descomplicado, livre 

das pressões da vida contemporânea. 

Os ingredientes tradicionais passam a simbolizar esse estilo de vida simples, e 

conquistam interesse justamente não apenas por seu valor nostálgico, mas por sua 

raridade no espaço habitado pelo cosmopolita. Montanari (2009) ressalva que os 
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ingredientes sempre foram causadores de uma interessante dicotomia: há comidas que se 

apresentam nas mesas simples e sofisticadas sem ao menos agradar aos comensais em 

volta delas. Os mais pobres as consomem por necessidade, e os mais ricos pela utopia de 

simplicidade.  

Na gastronomia, a discussão e a reflexão sobre os paradoxos da alimentação 

contemporânea auxiliam compreender assuntos cada vez mais procurados não só por quem 

cozinha, mas principalmente por quem come: Slow Food, cozinha tecnoemocional e comfort 

food são somente alguns dos vários movimentos (conceitos?) já criados em torno dos 

alimentos para determinar não só um ingrediente, mas também um conjunto de hábitos, 

preparos, espaços e características que precedem o comer daqueles que buscam, por 

exemplo, resposta às produções de alimentos em larga escala, ou até mesmo à agitada 

vida urbana que impede que as pessoas apreciem suas comidas em um tempo considerado 

“ideal”. Assim, tem-se a impressão que esses movimentos trazem ao cotidiano da 

sociedade, mesmo que lentamente, novos padrões alimentares e transformações no hábito 

de comer que serão realmente estabelecidos num futuro próximo, como para as próximas 

gerações. 

A cozinha de ingredientes nos encontra numa fase de hiperexposição à novidade, em 

especial na alimentação. Por isso, funciona como o meio termo entre as técnicas 

estrangeiras e o paladar a que estamos acostumados. É como observa Dória:  

 

“Interessante é que nos grandes centros urbanos, onde é forte a 

pressão das culinárias do mundo todo, vivemos uma nova fase – 

talvez defensiva – de celebração da culinária brasileira. Com esforços 

próprios de estilização, muitos chefs inovadores buscam situar essa 

tradição no imaginário e nos desejos de um público consumidor ávido 

por novidades” (2009, p.9). 

 

Mas não há necessidade de enaltecer o passado com o intuito de preservar-se das 

incertezas futuro. Ainda que fortemente enraizados na identidade social, os sistemas 

alimentares estão sempre expostos a influências externas e potenciais adaptações. Os 

cardápios vêm passando por processos de globalização há milhares de anos, iniciados com 

a troca de plantas e animais recém-domesticados muito antes das Grandes Navegações e 

do atual intercâmbio frenético e economias e culturas (Kiple e Ornelas, 2000).  

Essa estrutura mostra-se como um sistema aberto, que, para Morin, é quando “sua 

existência e a manutenção de sua diversidade são inseparáveis de inter-relações com o 

ambiente” (Idem, 2000, p.292). Se um sistema fechado, como uma pedra, está em estado 

de equilíbrio por não trocar matéria ou energia com o exterior, um sistema aberto possui 

um relação termodinâmica com o exterior: “[...] as estruturas permanecem as mesmas, 

ainda que os constituintes sejam mutantes; assim acontece [...] com nossos organismos, 

onde nossas moléculas e nossas células renovam-se sem cessar, enquanto o conjunto 

permanece aparentemente estável e estacionário” (Idem, 2006, p.21).  

Para Poulain, “os particularismos nacionais e regionais não desaparecem tão 

rapidamente” (2004, p.31), pois são mais fortes e enraizados que qualquer novidade. Além 

disso, como diz Montanari, as identidades culturais não são partes do DNA de um povo, 

mas estão constantemente adaptando-se às influências externas e às trocas com outras 

culturas. “As identidades, portanto, não existem sem as trocas culturais, e proteger a 

biodiversidade cultural não significa enclausurar cada identidade numa concha, mas, sim, 

conectá- las” (2009, p.12). 

Prova disso é que mesmo em uma época em que as refeições já não feitas em casa, 

o interesse pela cozinha brasileira cresce a cada dia (DÓRIA, 2009). Seja por moda, 

saudosismo ou preocupação com os caminhos que nossa identidade nacional anda 

percorrendo, enquanto o local for valorizado, o foco no ingrediente promete ter lugar 

garantido em nossos cardápios rotineiros. 
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RESUMO 

Através do estudo da gastronomia é possível conhecer não apenas a arte de 

cozinhar e o prazer de comer, mas também a sua relação com os hábitos alimentares, pois 

as condições naturais de vida são variadas, como a posição geográfica e o modo de vida 

das sociedades. O artigo em questão busca realizar uma reflexão acerca do produto, 

denominado Cuca Alemã, bem como a valorização dos costumes e da sociedade ao longo 

dos tempos e a influência destes, quando da imigração de indivíduos sociais para novas 

regiões, seja em caráter temporário (passeio e ou turismo) ou definitivo que por suas 

razões ou necessidades deslocam-se de distintas regiões. Para tanto, faz-se necessário 

salientar que a investigação teve como local de estudos, o município de Santa Cruz do 

Sul/RS, assim como a imigração e sociedade germânica. A metodologia aplicada está 

apresentada no corpo do artigo.  

Palavras-chave: Imigração Alemã; Produtos Regionais; Etnicidade. 

 

 

ABSTRACT 

Through the study of gastronomy is not only possible to learn the art of cooking and 

the pleasure of eating, but also their relationship with eating habits, because the natural 

conditions of life are varied, such as geographical location and way of life of societies. The 

article tries to make a reflection on the product, called Cuca German, as well as the 

appreciation of the customs and society over time and the influence of these, when 

immigration from social individuals into new regions, either temporarily (and ride or 

tourism) or definitive reasons for their needs or move to different regions. Therefore, it is 

necessary to emphasize that the research was to study site, the municipality of Santa Cruz 

do Sul/RS, as well as immigration and German society. The methodology is presented in 

the article. 

Keywords: German Immigration; Regional Products; Ethnicity. 

 

1. Relações Entre a Imigração e a Gastronomia 

  

Para caracterizar o objeto de estudo, faz-se necessário destacar que de acordo com 

Azambuja (2002), os imigrantes alemães chegaram ao Estado por volta de 1824 com um 

grupo de trinta e nove germânicos oriundos das regiões de Holstein, Hamburgo, 

Mecklemburgo e Hanôver que ocuparam a margem esquerda da região do Rio dos Sinos no 
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Cruz do Sul. Possui experiência nacional e internacional na área da Hotelaria e Gastronomia. 
47

 Possui bacharelado em Nutrição (2006) e Tecnologia em Gastronomia (2010). Atualmente é gerente de 

restaurante. 
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Rio Grande do Sul. E, a partir destes, predominaram os imigrantes das regiões de 

Hunsrück, do Palatinado, da Pomerânia, Vestfália e de Württemberg.  

Ressalta-se também, que por problemas políticos e depois por causa da Revolução 

Farroupilha a imigração ficou interrompida entre 1830 e 1844, reiniciada somente a partir 

de 1844 com a chegada de mais dez mil imigrantes. 

O governo provincial estabeleceu uma colônia germânica no então município de Rio 

Pardo e que tornou possível a vinda, já em 19 de dezembro de 1849, dos primeiros 12 

colonos vindos da Silésia. Tornando-se assim, Santa Cruz do Sul, a primeira colônia 

planejada, fundanda e dirigida diretamente pelo então governo da Província de São Pedro 

do Rio Grande do Sul, para ser colonizada, exclusivamente por alemães.  

Segundo Azambuja (2002), os imigrantes enbalados pelas promessas do governo 

que lhes garantiram uma vida nova com recompensas pelo seu empenho, vieram para 

Santa Cruz do Sul para se tornarem proprietários de terra e nela construírem sua vida. 

Apesar de todo desespero e pela falta de recuros, pois aqui se enc ontraram em meio a 

mata virgem, eles não desistiram e se obstinaram ao trabalho. 

Sabe-se que a alimentação dos imigrantes alemães não era abundante e os mesmos 

procuraram nela, formas de manter seus hábitos alimentares nativos, até mesmo por haver 

resistência às transformações ocorridas diante de uma nova vida. Encontraram então na 

comida, toda uma simbologia, como parte dessa resistência, e ao mesmo tempo, forma de 

fortalecimento do seu grupo étnico.  

Os alemães demarcaram assim, com o auxílio da gastronomia e por intermédio de 

um prato, a Cuca (Kuchen em alemão que significa bolo ou torta), como um símbolo de 

identificação para os seus descendentes, pois, a iguaria era reconhecida como um prato de 

festas e comemorações em sua sociedade.  

Perpetuou-se assim, um sentimento de pertencimento ao grupo que conserva 

heranças do passado, através de sua gastronomia e cultivando uma tradição que implica na 

reconstrução da identidade étnica, o que, por sua vez, implica na invenção das tradições. 

Corroborando a essa idéia, faz-se necessário citar como exemplo deste resgate as 

tradições, a utilização até hoje da nomenclatura em alemão para pratos do cotidiano da 

região como o Eisben (joelho suíno assado e fervido), Swainabraden (pernil suíno assado), 

Chucrute (repolho em conserva refogado), a lingüiça Bockwurst (lingüiça suína 

condimentada), o Schnitzel (costeleta de vitela), entre outros, sempre acompanhados de 

Chopp.  

A gastronomia é introduzida neste contexto, justamente para reforçar a 

autenticidade regional e fortalecer as crenças, os costumes e o folclore da sociedade em 

questão. 

Quando se refere à gastronomia, pode-se dizer que atualmente o segmento 

gastronômico está contribuindo de forma pró-ativa para o desenvolvimento regional e é um 

componente importante no segmento da hospitalidade na medida em que é considerada 

uma fonte de entretenimento, recreação e satisfação para os usuários. Além da refeição, os 

comensais têm a possibilidade de conhecer a cultura, as tradições, o folclore, os costumes 

e os sabores regionais, fortalecendo assim, a identidade, a cultura, a história e as origens 

dos povos através da alimentação típica e peculiar de cada região.  

Os sabores e os aromas fazem parte da lembrança dos indivíduos, e a comida 

possibilita em tempos depois, o resgate destes, onde foram geradas experiências positivas 

ou negativas através dos pratos saboreados nestas localidades. 

E, através da evolução histórica da alimentação, pode-se verificar que gastronomia, 

recursos, hábitos e padrões alimentares, são aspectos importantes que nos auxiliam a 

refletir sobre a complexidade e a magnificência que permeiam as relações entre a 

alimentação e os diferentes países, estados, regiões e municípios que a utilizam como 

fortalecimento sócio cultural.  

Neste sentido, pode-se dizer que a alimentação é fator primordial na rotina diária da 

humanidade, não apenas por ser necessidade básica, mas principalmente por apresentar 

uma série de fatores que direta ou indiretamente estão ligados a herança cultural 

manifestada através da gastronomia. 
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2. Desenvolvimento, Sociedade e Cultura.  

 

 

Diferente da idéia de crescimento que sugere principalmente o aumento em 

quantidade, a de desenvolvimento implica na mudança de qualidade e, também, no 

aumento dos graus de complexidade, integração e coordenação de um sistema. 

Crescimento exige material e energia, já o desenvolvimento produz e se alimenta de 

interações, e informação.  

Esteva (2000) ressalta que o problema dos países não é simplesmente o 

crescimento, mas sim o desenvolvimento. O desenvolvimento é c rescimento com 

mudanças, e as mudanças por sua vez, são sociais e culturais, econômicas e qualitativas 

como quantitativas, onde o conceito chave é melhorar a qualidade de vida das pessoas.  

 Para Dallabrida et al (2006), o desenvolvimento é o processo de construção da 

hegemonia, de viabilização das articulações dos atores locais do desenvolvimento, tendo na 

esfera política o papel mediador de contribuir na construção dos consensos.  

Tendo em vista que esse processo localizado de mudança social sustentada que tem 

por finalidade última o progresso permanente da região, da comunidade regional como um 

todo e de cada indivíduo residente nela, Boisier (1996) ressalta que os indivíduos devem 

definir seu próprio destino, que o excedente econômico ali gerado deve ser revertido para a 

própria região e a inclusão social deve ter um crescente movimento.  

Esse processo de reconstrução de idéias deve partir em primeiro lugar, de um 

movimento capaz de sensibilizar a comunidade regional para a importância de valorizar sua 

cultura e sociedade. 

A cultura inserida dentro do processo de desenvolvimento regional age como uma 

variável inovadora, pois, agrega o resgate social, o respeito pelos modos e costumes de 

vida, fortalece a identidade da sociedade e dá visibilidade para os visitantes da localidade. 

Flores (1997), afirma que resgatar a cultura é algo difícil de ser alcançado. Como 

recuperar algo que não é estático, que não tem contornos definidos, muito menos 

definitivos, que não é jamais pronto e acabado? A cultura é sem essência aprorística, é um 

processo dinâmico, incessante de construção e reconstrução, de invenção e reinvenção.  

Bourdieu (1989) ressalta que o que faz a região não é o espaço, mas sim o tempo e 

a história. É preciso saber que o produto chama-se cultura e o mesmo é capaz de causar 

transformações na vida das pessoas.  

Nesse sentido, pode-se dizer que a cultura ou seu fortalecimento é um fenômeno 

capaz de provocar verdadeiras mudanças nos indivíduos de determinada localidade, como a 

valorização de sua própria identidade, mantendo vivas, suas crenças, tradições, e 

costumes, agregando ainda o sinônimo de status muito marginalizado no passado, o de ser 

“colono”. 

Se analisarmos as relações do desenvolvimento e da cultura com a gastronomia, 

Sloan (2005), afirma que a refeição não é simplesmente o ato de comer, mas sim um ato 

que deva exercer funções sociais para ser bem sucedido.  

Corroborando a Sloan, Atala (2008) afirma que se levarmos em consideração a 

gastronomia em regiões turísticas, os agentes ligados aos empreendimentos gastronômicos 

têm um papel importante na sociedade regional, o de resgatar e fortalecer a cultura e as 

tradições locais através de pratos tipicamente regionais, com ingredientes encontrados e 

produzidos nas localidades e pelas pessoas da comunidade para assim, produzir nos 

comensais experiências únicas que jamais serão esquecidas. 

Beni (2006) salienta que para obter benefícios completos de experiências turístico-

culturais, as empresas necessitam planejar intencionalmente os serviços como um palco e 

os produtos como suporte para atrair consumidores, criando assim, um acontecimento 

memorável. Exemplos disto são as casas de tango em Buenos Aires, as Cantinas Italianas 

na Serra Gaúcha, as Parrilladas no Uruguai, entre outros. 
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Portanto, a atividade gastronômica deve buscar desenvolver produtos ligados à 

cultura regional, para além de atender as necessidades dos clientes, encantá-los com suas 

singularidades e ao mesmo tempo, gerando receita e valorizando a cultura regional.  

 

3. O Produto Regional “Cuca Alemã” 

 

A cuca é um “pão doce” de origem alemã, conhecida principalmente nos estados do 

sul do País, nos lugares onde se teve influência da descendência germânica. É preparada 

com uma massa fermentada de pão, com cobertura de farofa crocante. Geralmente servida 

no café da manhã, no chá ou no café colonial. 

De acordo com Azambuja (2002), a receita chegou com os imigrantes alemães há 

mais de 160 anos. Hoje, a cuca virou o prato típico mais lembrado da culinária santa-

cruzense. Está sempre presente nas padarias e confeitarias locais e há mais de uma década 

é tema de festas na cidade. A conquista de um selo de origem é o próximo passo para 

reforçar a cuca como um dos símbolos de Santa Cruz do Sul. É importante salientar que 

seu nome origina-se da palavra alemã Streuselkuchen48.  

A cuca é uma das presenças mais marcantes da culinária alemã nos dias de hoje e 

se tornou um símbolo do município de Santa Cruz do Sul/RS, com grande destaque e 

divulgação na gastronomia regional.  

O sucesso deste “pão doce” motivou o surgimento de associação de cuqueiras no 

município, o que fez aumentar o número de estabelecimentos que vendem este produto. 

Além das casas especializadas, pode-se encontrá-la diariamente nas padarias, 

supermercados e feiras rurais da cidade de Santa Cruz do Sul.  

Em 19 de Dezembro de 1849 chegavam os 12 primeiros colonos alemães nas terras 

devolutas de Picada Velha, na colônia de Santa Cruz do Sul. Neste tipo de sociedade, as 

mulheres eram as que desempenhavam um papel fundamental do desenvolvimento 

econômico, social e cultural do município de Santa Cruz do Sul desde a época da 

colonização. Era de seus pomares que vinha a matéria-prima para a produção artesanal de 

cucas e outros doces.  

A cuca aqui sofreu modificações na sua composição e preparo, pois as imigrantes 

não encontravam os ingredientes que eram usados na Alemanha. Foi necessário adaptá-los 

e modificá-los de acordo com a matéria-prima existente na região. Por exemplo, passou-se 

a fazer a cobertura de laranja, chuchu e bergamota montenegrina. 

A receita original da “cuca alemã” partia do princípio, segundo Azambuja (1999), de 

que todas as donas de casa tinham que preparar o seu próprio fermento biológico.  

 

Quadro 1: Receita básica para a Cuca Alemã 

Ingredientes: 

500gr de farinha de trigo; 

30gr de fermento biológico; 

250 ml de leite morno; 

75gr de açúcar; 

Zestes de um limão galego; 

1 pitada de sal; 

2 unid de ovos de colônia; 

100gr de banha de porco (pode ser substituído por manteiga); 

Farinha para trabalhar a massa. Banha ou manteiga para untar. 

 

Modo de preparo: 

                                                                 
48

 Cuca preparada a partir de massa base com farinha, açúcar, fermento biológico e raspas de limão.  
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Peneirar a farinha em uma vasilha, deixando uma depressão no meio. Colocar ali os 

ovos e esfarelar o fermento. Derramar por cima o leite morno, pulverizando com o açúcar 

e, com a farinha, da beirada para o meio, misturando os ingredientes. Cubra e deixe 

crescer em local morno por 15 min. Misturar as zestes de limão, o sal, e a banha. Trabalhar 

bem a massa, batendo-a até que solte do fundo da vasilha e forme bolhas. Cubra e deixe 

crescer novamente em local morno por 30 min. Untar uma forma e dispor a massa. Cobrir 

com a cobertura de seu gosto e deixar crescer por mais uma vez por 20 min. Assar em 

forno pré-aquecido a 200ºC por meia hora. 

Fonte: Azambuja (1999). 

 

 

As coberturas mais usadas eram a de Streusel (farofa de açúcar) e as de frutas da 

época, tais como bergamota montenegrina, laranja, abacaxi, melancia de mato. Além 

dessas, era muito comum o uso de requeijão e da framboesa. A framboesa também era 

utilizada como recheio nas cucas rocambole. 

Depois de colocar na forma, a massa precisava descansar em torno de duas horas 

até obter o ponto de pôr a cobertura. As cucas depois de assadas eram retiradas das 

formas ainda quentes para não pegar o gosto da lata e colocadas em cima de toalhas, 

guardadas no armário de cucas (Küchenschrank) que tinha telas de ventilação nas portas. 

É válido destacar que as cucas eram feitas em ocasiões especiais (Natal, Páscoa, 

aniversários, casamentos), as mais famosas de açúcar, recheadas e enroladas, como 

também para receber as visitas domingueiras ou aquelas que se anunciavam 

antecipadamente, geralmente vindas de carroça.  

 

3.1 A Cuca Alemã e os Eventos Regionais 

 

Uma das tradições gastronômicas características da população de Sinimbu, até 

então 4° Distrito do Município de Santa Cruz do Sul, em sua maioria de origem germânica, 

ganhou um espaço especial logo na 1ª Exposin (2003) – Feira Comercial, Industrial e 

Agropecuária de Sinimbu com o lançamento do Berço das Cucas.  

Este evento teve o objetivo de marcar o nome do município, chamando atenção para 

a sua maior vitrine da gastronomia alemã, a cuca, apresentada através das cuqueiras 

municipais.  

Uma particularidade deste evento foi à comercialização pela primeira vez de cucas 

feitas bem ao estilo dos primeiros imigrantes alemães na região, isto é, preparadas em 

fornos de pedra, o que conferiu ao pão um sabor único e especial, além de resgatar a 

cultura regional através deste prato. 

Figura 2: Francisco Frantz Figura 3: Giovanna Berti Previdi 
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Neste evento foram apresentados, em média, dez sabores por dia, e o mais 

procurado foi o “ninho de abelha” preparado com cobertura de coco com Streusel e nata 

por cima. 

 
Figura 3: dados do autor. 

 

Outro evento, este de caráter nacional, a Oktoberfest, maior evento brasileiro que 

resgata as tradições germânicas no Brasil, em especial em Santa Catarina (Blumenau) e 

Rio Grande do Sul (Santa Cruz do Sul, c riada em 1998), tem um setor denominado Vila 

Típica, onde são encontradas diversas cuqueiras preparando e comercializando cucas 

assadas em fornos a lenha. Este tipo de preparo, além de fortalecer a imagem das 

cuqueiras, resgata também o modo de preparo das cucas trazidas pelos imigrantes, 

fortalecendo desta maneira a herança deixada pelos primeiros imigrantes alemães que 

colonizaram a atual região.  

É importante salientar que durante a 21ª Oktoberfest (2005), além da Vila Típica, foi 

criada a 1ª Escola de Culinária Alemã durante o evento. A Escola teve por objetivo, 

apresentar aos visitantes de ver ao vivo e em tempo real como são produzidos os principais 

pratos típicos do município, neste caso, as cucas alemãs. As aulas eram gratuitas, tinham 

duração de 1 hora, e eram ministradas por cuqueiras renomadas da região.  

Foi construído um forno à lenha ao lado da escola para o uso deste e posteriormente 

para a Feira Típica. O preço do prato de cuca com lingüiça em média era R$ 5,00 em 2005.  

Juntamente com a escola, ocorreu o 1º Concurso de Cucas que teve por objetivo 

incentivar a criatividade dos participantes, trazendo novos sabores para o tradicional doce 

germânico. Foi avaliado o sabor, criatividade, originalidade e apresentação visual.  

Naquele ano, variações e releituras do prato típico foram criadas e a receita 

ganhadora foi a cuca feita com massa integral. Abaixo segue a receita vencedora do 

primeiro concurso de cucas do município. 

 

Quadro 2: Receita e modo de preparo da Cuca Integral 

Ingredientes: 

2 xícaras de aveia em flocos; 

2 xícaras de farinha integral; 

1 xícara de açúcar mascavo; 

¾ xícara de óleo de milho; 

800 gramas de banana madura; 

80 gramas de uva-passa ou ameixa. 

Cobertura: 

½ xícara de leite; 

Figura 4: Site Oktoberfest Santa Cruz do Sul 
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2 colheres de sopa de açúcar mascavo; 

2 ovos. 

 

Modo de Preparo:  

Misturar os ingredientes secos e acrescentar o óleo aos poucos, fazendo uma farofa, 

apertando levemente com as mãos. Cubrir com fatias de banana, passas ou ameixas, e 

polvilhar canela. Colocar o resto da farofa e despejar por cima uma mistura de le ite, açúcar 

mascavo e ovo. Bater no liquidificador e misturar. Assar no forno pré-aquecido de 20 a 30 

minutos. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Dando seqüência à valorização da “cuca alemã”, na cultura germânica, foi criado 

pela RBS TV, afiliada da TV Globo, no ano de 2001, o evento Festa das Cucas, que teve por 

objetivo a celebração deste produto com a comunidade regional e até hoje a preserva como 

um legado patrimonial gastronômico de origem germânica.  

É importante destacar que a festa contribui para a valorização e preservação da 

cultura gastronômica germânica, pois é através do evento que a sociedade santa-cruzense 

sente a sua cultura valorizada. A festa é um evento anual de dois dias (sábado e domingo) 

ocorrendo, normalmente, no início do mês de julho.  

A sua principal característica é a valorização do prato típico da gastronomia alemã, a 

cuca, que recebe os mais variados recheios, desde os mais tradicionais, o açúcar, requeijão 

e frutas, até os mais exóticos, como o chocolate, a cerveja, vinho, integral com uva ou 

banana e a lingüiça, frango e calabresa (sabores salgados).  

A Festa das cucas é um atrativo turístico e cultural diferenciado e original, com 

potencialidade para alavancar Santa Cruz do Sul como um município turístico, desde que 

sofra adaptações necessárias em relação a sua infra estrutura, a qualificação de sua mão 

de obra e ampliação de sua mídia, de forma a transformar-se em um produto turístico.  

Em 08 de Julho de 2008 foi aprovado o projeto de lei n°459/2007 que incluiu no 

Calendário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul a Festa das Cucas de Santa Cruz do Sul, 

tendo como objetivo, o de abranger o valor turístico, histórico e econômico deste evento.  

 

4. Metodologia  

 

          A metodologia adotada nesse estudo teve caráter qualitativo e quantitativo; 

quanto a seus objetivos de caráter exploratório e quanto aos procedimentos técnicos é 

objetiva. Dencker (1998) considera pesquisa exploratória como a que consiste em procurar 

aprimorar idéias ou descobrir intuições e ainda caracteriza-se por possuir um planejamento 

flexível envolvendo em geral levantamento bibliográfico, entrevista com pessoas 

experientes e análise de exemplos similares. 

          A autora define ainda como procedimento técnico objetivo, o que procura 

descrever fenômenos ou estabelecer relações entre variáveis. O mesmo utiliza técnicas 

padronizadas de coleta de dados como o questionário e a observação da realidade no local. 

Foi necessário desenvolver o método documental, pois se fez necessário utilizar material 

que ainda não recebeu tratamento analítico ou que pode ser reelaborado como artigos de 

revistas e documentos conservados em arquivos de instituições públicas, privadas ou 

pessoais. 

Como ferramenta de coleta de dados, se utilizou entrevistas diretivas, pois 

consistem em um roteiro básico de questões apresentadas em seqüência ordenada e 

constante em todas as vezes que foram aplicadas, e semi-estruturadas, que segundo 

Dencker (1998), permitem maior liberdade do pesquisador.  
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           As entrevistas foram desenvolvidas com indivíduos e profundos 

conhecedores de toda a trajetória da cuca da região (cuqueiras), bem como o Chef Alemão 

Heiko Grabole e historiadores acadêmicos.  

 

Considerações Finais 

 

Após a realização deste estudo, ficou evidenciada a contribuição na gastronomia da 

região que foi deixada pelos imigrantes alemães que se instalaram no interior do Rio 

grande do Sul. Considerando não só como uma herança, mas um legado cultural aos 

descendentes.  

A cuca, além que ser considerada a coroação de vários eventos, pode ser vista como 

um produto de grande desenvolvimento econômico, pois tem qualidade e Santa Cruz do Sul 

possui todo potencial para isso. 

As receitas escritas pelas avós, e aqui adaptadas pelas mães segundo as 

necessidades e condições passavam de geração para geração e supriam as exigências 

cotidianas das famílias aqui instaladas. E hoje demonstra que é uma das grandes iniciativas 

para se desenvolver a cultura e a gastronomia germânica na região, envolvendo a etnia, 

como uma proposta de resgate das receitas tradicionais, sendo este um dos pratos mais 

apreciados.  

Recuperar a história, o passado e preservar valores, hábitos, costumes e 

gastronomia, tudo aquilo que se mantém a tradição de geração em geração é fundamental 

para fortalecer e promover um futuro de cidadania e solidariedade. Manter presente o 

cultivo da riqueza cultural por nós herdada.  

E, por fim, é importante destacar que o objetivo de preservar o que foi recebido dos 

antepassados para que as gerações futuras usufruam também é necessário para a 

manutenção das particularidades da região e dos hábitos alimentares deixados pelos 

imigrantes alemães. 
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RESUMO 

As comunidades caiçaras desenvolveram-se entre o litoral paranaense e sul fluminense. O 

isolamento físico dessa região, em relação ao planalto, contribuiu para que os grupos 

estabelecidos ali, ora compostos de índios, europeus, negros e orientais, desenvolvessem uma 

culinária mestiça peculiar. Este artigo analisa os dispositivos empregados pelo chef de cozinha 

caiçara Eudes Assis, inclusive sustentáveis, que contribuem para valorizar, manter e divulgar as 

características da mestiçagem brasileira pelas vias de uma gastronomia contemporânea. As 

informações foram oriundas de pesquisas bibliográficas, documental e de campo e trazem 

argumentos teóricos atrelados aos estudos da mestiçagem e da antropologia da alimentação.  

Palavras-chave: caiçara; chef de cozinha; mestiçagem; Eudes Assis; gastronomia. 

 

ABSTRACT 

The caiçara communities developed themselves between the Parana coast and the south 

of Rio de Janeiro. The physical isolation in the region, related to the upland, contributed to the 

region groups, composed by Indians, Europeans, African and Easterns, to develop an unique 

mixed culinary. This article analyses the processes utilized by the cooking chef caiçara Eudes 

Assis, including sustainable, which contribute to give value, maintain and discloses the 

characteristics of miscegenation in Brazil by means of a contemporary cuisine. The information 

were gathered from bibliographic research, documentary and field research and give theoretical 

arguments linked to the study of mixing and food anthropology. 

Key words: caiçara; Cooking chef; miscegenation; Eudes Assis, gastronomy. 

 

A mestiçagem caiçara  

 

A cultura caiçara é uma representação da junção dos hábitos indígenas, aos dos 

exploradores europeus- com destaque aos portugueses, e ainda dos negros, que permaneceram 

como escravos nas fazendas situadas entre o litoral do Paraná e o sul fluminense, a região em 

que se desenvolveu essa comunidade mestiça. 

No final do século XX essa costa passou a ser foco de interesse daqueles que queriam se 

refugiar das rotinas impostas pelos grandes centros urbanos e consequentemente atraiu os 

investidores com interesses voltados para a exploração do mercado imobiliária. Essa invasão 

provocou várias modificações na região que foram além dos aspectos físicos, interferindo 

inclusive sobre os hábitos alimentares dos grupos nativos que viviam ali. 

O desenvolvimento ocorrido nessa extensa faixa litorânea não se deu da mesma forma e 

nem ao mesmo tempo, mas contribuiu para os caiçaras aproximarem-se da turbulência urbana, 

que antes estavam afastados fisicamente, e das nec essidades de um público que chegava com a 

intenção de desfrutar do seu tempo de ócio, da melhor forma possível.  

As ações em torno de projetos imobiliários desencadearam um novo desenho para essa 

comunidade. Com o objetivo de facilitar o acesso a essas espacialidades e proporcionar mais 
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conforto aos novos investidores pouco se pensou nos caiçaras, este público que antes estava 

isolado dos grandes centros urbanos pela muralha da serra do mar. Poucos foram os que se 

mantiveram afastados dessa nova realidade e conseguiram manter, por um pouco mais de 

tempo, seus hábitos originais. Grande parte foi engolida pelos hábitos urbanos, impostos pelos 

grupos de pessoas que se apossavam da região. As estradas, as pavimentações, as instalações 

de energia elétrica, entre outros fatores, interferiram significativamente para aproximar os 

caiçaras dos costumes daqueles que vinham de fora, modificando os hábitos produtivos e 

alimentares da população originária dali.  

Algumas tradições caiçaras, como as que contribuíam para manter a conservação de 

alimentos, deixaram de ser desenvolvidas. Entre elas está a prática de salgar e secar os 

pescados, pois o uso da geladeira substituiu esse método antigo. Outras mudanças contribuíram 

para que eles se adaptassem a hábitos que chegavam de fora.  

Desalojada de seus lugares de origem, de onde tiravam sua subsistência, como a pesca e 

a lavoura- desenvolvida na parte do sertão, o trecho de terra que está entre o mar e a serra do 

mar, a população fez várias adaptações para dar conta do processo da especulação imobiliária. 

Com a facilidade de acesso aos alimentos vindos de fornecedores das grandes cidades, inclusive 

os industrializados, essa população inseriu em suas rotinas alimentares o uso de produtos que 

não eram originários da terra. (AMORIM, 2010).  

O público, que investia nos imóveis da região, objetivava manter ali a sua segunda 

residência, portanto, essas moradias tinham como propósito atender às temporadas, provocando 

a oscilação da ocupação na região. (TULIK, 2001). Tal fato gerava mais  um problema para os 

caiçaras, pois, diferente dos visitantes, eles permaneciam no litoral por todo o tempo. A 

inconstância da ocupação, gerada pelos períodos cíclicos como férias e feriados, mantinha essa 

população em grande parte do ano abandonada e sem trabalho, pois os caiçaras haviam sido 

transferidos para áreas distantes de suas referências produtivas, como a da pesca e a da 

lavoura. 

Com o novo perfil habitacional, o contato das comunidades oriundas da terra com as 

pessoas que vinham de grandes centros urbanos, que antes era esporádico, se acirrou.  O 

público que atendeu ao apelo do mercado imobiliário desta faixa litorânea era diferenciado. No 

caso do litoral norte do estado de São Paulo, por exemplo, em sua maioria, tinha muitas posses.  

Assim, além dos hábitos de origem urbana desse público, bastante distintos dos que eram 

mantidos entre os caiçaras, ainda existia a diferença do nível da classe social, que os 

distanciavam ainda mais dos novos visitantes que mantinham estilos de vida impregnados de 

valores materiais.   

Até meados do século XX, as rotinas dessas comunidades, originárias do litoral norte 

paulista, eram diferentes dos grupos de pessoas que chegavam. Estas eram civilizadas pelas 

diretrizes mercantis urbanas e dinamizadas por um tempo que é medido em dinheiro. Por sua 

vez, as tribos caiçaras se desenvolveram de acordo com as imposições ditadas pela 

meteorologia, pelo que a natureza oferecia e pela relevância de hábitos e interesses voltados 

para ações coletivas. (FERREIRA, 2009). A rede de interesses mercantis, que pulsa os grandes 

centros, estava afastada da realidade caiçara, até mesmo geograficamente, pois a grande 

muralha, formada pela serra do mar, colaborou para que isso ocorresse.  

As novas estradas facilitaram o acesso e a consequente e abrupta invasão das pessoas 

vindas da capital para o litoral. Esse novo ciclo intensificou o caldo de heterogeneidade de uma 

população mestiça, ora adensada pela vinda dos imigrantes japoneses do período das grandes 

guerras, e que trouxeram as técnicas pesqueiras para essa região.  

Para entender a aceleração da hibridez presente no seio dessa comunidade e conceituá-la 

dentro dos princípios da mestiçagem, traz-se o pesquisador Pinheiro (2004), quando o autor 

relata as características de uma cultura mestiç a. Para ele a mestiçagem apresenta-se quando há 

um processo dinâmico com expressões que interconectam entre si e aceleram novas traduções, 
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diluindo fronteiras e criando mobilidades que as afastam dos conceitos binários. Pinheiro, 

metaforicamente, faz uso do termo mosaico para expor a sua explicação.    

Como um exemplo de mestiçagem, como acima enunciado, traz-se aqui a história de um 

chef de cozinha caiçara, Eudes Assis. O profissional tem uma etnia mestiça- origem de gregos, 

negros e índios, e ganha destaque nos meios de comunicação nos últimos anos por apresentar 

produções gastronômicas que tem como base a culinária de sua região, divulgada inclusive como 

neocaiçara (Merguizzo, 2010, p. 48). As produções elaboradas pelo chef apresentam os 

ingredientes originários da costa do litoral paulista e estão relacionadas às suas memórias de 

infância- quando ele vivia no sertão do litoral norte de São Paulo. A elas agregam-se as técnicas 

de origem francesa e espanhola, apreendidas pelo profissional em suas viagens a trabalho pela 

Europa e Estados Unidos.  

 Eudes Assis ganha evidência nos meios de comunicação desde 2009 devido ao seu 

vínculo com a cultura caiçara. Suas ações, que envolvem o tema, destacam-se inclusive por 

estarem vinculadas à sustentabilidade. O fato de o profissional ter permitido que esta 

pesquisadora o acompanhasse em suas rotinas, uma aproximação causada em função de uma 

pesquisa de campo elaborada para uma tese, contribui para proporcionar o desenvolvimento de 

um acervo etnográfico e adensar, paralelamente ao foco de sua análise, a discussão em torno da 

gastronomia caiçara contemporânea.  

Com base nas experiências de Assis buscou-se responder: quais as ações, que podem ser 

tomadas por um chef de cozinha, que venham a contribuir para valorar a mestiç agem no Brasil? 

O objetivo principal é analisar as ações praticadas por esse ator que venham a contribuir para 

destacar a mestiçagem como uma qualidade do legado da cultura brasileira. Assim, buscar-se-á 

verificar o modelo da gastronomia caiçara divulgado por Eudes Assis e conferir as características 

mestiças presentes nessas expressões culinárias.  

Os dados aqui apresentados foram desenvolvidos com base na pesquisa de textos 

bibliográficos, divulgados em livros, artigos acadêmicos ou mesmo por meios virtua is, como 

blogs e sites. Também foram captadas informações a partir da pesquisa em campo, com 

observação participativa e intervenção da pesquisadora na rotina do chef, além das diversas 

entrevistas feitas com o profissional e outros que o acompanhava, inclusive  atores vinculados 

aos meios de comunicação. Por fim, também foram analisados documentos impressos e virtuais, 

como as divulgações midiáticas que apresentavam o chef como tema.  

   

O encontro da gastronomia com a mestiçagem  

 

Em princípio, é preciso esclarecer que o termo gastronomia, para verificar que ele não se 

limita apenas às produções relacionadas às técnicas francesas, intitulada como haute cuisine. 

Braune & Franco (2007, p.19) associam o termo a uma necessária vinculação com o serviço e as 

maneiras à mesa e diz que gastronomia é “todo prato feito com arte, em que os ingredientes são 

selecionados por sua qualidade e elaborados com uma técnica que tem como objetivo a perfeição 

no sabor e no respeito às características culturais do prato”. Pascal Ory (apud Pietroluongo, 

1996, p.16) também constata o termo à arte, e alega que a gastronomia imporia “as regras aos 

atos de comer e beber, ritualizando-os, dando- lhes um estatuto de arte da mesa”. Atala e Dória 

(2008, p. 175) alegam que, além da excelência na preparação dos pratos, é importante que os 

sabores se potencializem para proporcionar o prazer ao comensal e desse modo, a culinária 

estaria imbricada à gastronomia, pois, segundo os autores:  

 

Culinária é um conjunto de técnicas de matérias-primas e de modos de 

fazer que correspondem às várias adaptações possíveis dos homens ao 

meio-ambiente em que vivem. Gastronomia é o discurso e a prática que se 

estabelece em torno deste objeto - a culinária-, com o propósito de 
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potencializar sabores e outros prazeres sensuais que se organizam em torno 

da mesa. 

 

Tendo-se esses dados como referências é plausível dizer que o chef Assis apresenta 

produções gastronômicas. Ele faz adaptações das matérias-primas para apresentar produções e 

potencializar sabores com uso de técnicas, inclusive as mais modernas divulgadas pela cozinha 

de vanguarda, aos ingredientes selecionados que respeitam as características culturais de sua 

região. Também, no restaurante Seu Sebastião, em Maresias, onde o profissional atuou até 

201151, as boas maneiras à mesa estavam relacionadas aos padrões ditados pela haute cuisine. 

Restaurantes como esse, onde eram oferecidas produções com modelos gastronômicos, 

não era comum encontrar no litoral norte paulista antes desta região ter se tornado alvo dos 

interesses do mercado imobiliário. As cenas de outrora eram outras.  

Da praia assistia-se a chegada de pescadores que vinham do mar, em seus pequenos 

barcos coloridos e carregados de peixes. A pesca também era praticada de outros modos: como 

as grandes redes lançadas que depois eram puxadas pelos pescadores e pela comunidade que os 

apoiava- inclusive as crianças. Também se via à beira mar esses profissionais do mar jogando 

estrategicamente suas tarrafas, quando os botos saltavam indicando a chegada de cardumes de 

tainhas. Ainda era possível assistir dali os saltos das sardinhas, pescado bastante popular na 

região.    

A culinária e o deleite da gula aconteciam depois de apreciar tal cenário. Os peixes 

frescos, que chegavam pelas mãos dos pescadores, seriam preparados por seus familiares ou 

mesmo por outras pessoas da comunidade. Em pequenas construções de madeira, à beira mar, 

os visitantes acomodavam-se em bancos coletivos de madeira, que ficavam em torno de mesas 

retangulares, mal pintadas e fincadas na areia. Os pratos, para que as pessoas se servissem das 

iguarias preparadas, eram de plástico e coloridos. As travessas, que apoiavam o peixe e os 

acompanhamentos, eram grandes, pois as porções eram fartas para serem partilhadas. O 

cuidado com a higiene era limitado ao uso de toalhas de plástico, mantidas sobre as mesas, 

coloridas e bastante estampadas. Paliteiros eram colocados à mesa, sem nenhum pudor, 

diferente das condutas que sugerem as normas de etiqueta. Por fim, as vestimentas dos glutões, 

para saborear tamanha iguaria, eram as suas próprias roupas de banho.   

Nesses cenários podem ser reconhecidas as marcas barrocas, com combinações que se 

contaminam em códigos, com encaixes de elementos que se dobram e curvam-se (PINHEIRO, 

2004), expressando-se assim como um caleidoscópio que se vê novas combinações de cores a 

cada instante. Para comer em lugares como esses os gestos são soltos e irregulares, antagônicos 

aos propostos por espaços de alimentação luxuosos, que atualmente também são encontrados 

no litoral paulista. Nesses, impõem-se a necessidade de um comportamento apoiado em 

diretrizes binárias, que serão acordadas aos espaços monocromáticos, de tom sobre tom, e que 

atendem aos interesses dos novos visitantes - consumidores, que estão voltados para um 

modelo de ambiente organizado com objetos que demarcam distância entre os sujeitos.  

Com base nas considerações apresentados por Baudrillard (1969, p. 14), sobre o sistema 

dos objetos, é possível entender o novo cenário que se apresenta nos restaurantes de luxo  do 

litoral norte paulista, pois, segundo o autor, “a configuração do mobiliário é uma imagem fiel das 

estruturas familiares e sociais de uma época”. O modelo na contemporaneidade, implicada a um 

ciclo temporal cada vez mais veloz e menor, instiga a máxima para o consumo, desenvolvendo 

“uma intensidade de desejos sempre crescentes, o que por sua vez implica o uso imediato e a 

rápida substituição dos objetos” (BAUMAN, 2008, p. 44).  

                                                                 
51

 O restaurante encerrou suas atividades em 2011. A causa foi o problema com o novo contrato para a renovação do 

aluguel do imóvel, tornando-se mais um exemplo da especulação imobiliária que é mantido na região.  
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Essa nova tendência, em que a percepção dos olhares está relacionada à veloc idade, 

contribui para que muitos signos que fazem parte desse trecho do litoral norte paulista, ora 

ocupado pelos caiçaras, deixem de expressar significados para seus visitantes. O olhar e as 

escolhas do novo público que se instala ali podem ser relacionados aos de voyeur. Carlos (1999, 

p. 34) descreve esse termo para designar os sujeitos que se mantêm distantes das totalizações e 

lhes causa estranheza o cotidiano. Para a autora, os voyeurs tornam-se espectadores que 

escapam das redes e fragmentos que se estruturam na espacialidade, pois deixam de se 

apropriar do lugar e mantêm um olhar que “viaja através da paisagem sem nada efetivamente 

notar, sem nada observar, conhecer [...]”.  

Na posição de um voyeur, os sujeitos contemporâneos são convocados a contemplar os 

cenários em que predominam uma estética de paisagem que apresente quadros ilusórios, 

assépticos e sem cheiro, como um perfeito simulacro, em que predomina a mercadoria.  Os 

modelos apresentados em alguns lugares do litoral norte de São Paulo, e escolhidos por pessoas 

que tem na região suas segundas residências, seguem esse perfil e fazem parte de uma alegoria 

sustentada por uma sociedade de consumo. Para atendê-la, as espacialidades são apresentadas 

com uma estética binária e funcional, e escapam das evidências que as remetam ou demonstrem 

seus vínculos com a pluralidade dos tempos em que elas se mantinham predominantemente com 

suas características mestiças.  

Uma das publicações sobre o chef Eudes Assis, exposta na revista Prazeres da Mesa 

(MERGUIZZO, 2010, p. 48), e que o apresenta como responsável por um modelo de cozinha 

neocaiçara, aproxima-se dos leitores que desfrutam por gozar nos cenários ilusórios, como 

aqueles discutidos por Augé (1994)- o do não lugar. Os pratos, elaborados pelo chef, 

selecionados e divulgados nas sete páginas da revista, foram emoldurados com um texto e 

oferecidos em um suporte com boa qualidade gráfica que exaltava o cenário espetacular. Tais 

artifícios contribuem para que a publicação efetive um contrato comunicativo52 com um público 

vinculado aos modelos propostos ao consumo do luxo.  

Os traços barrocos- em que predominam as curvas e o brilho ou a mestiçagem não são 

evidenciados na reportagem, a não ser pelas poucas palavras explícitas que são expressas 

quando se referem à origem mestiça do profissional. O próprio uso do prefixo neo, quando 

vinculado ao substantivo caiçara, torna-se um dispositivo que provoca um afastamento dos 

leitores das condições oriundas e legitimadas do modelo de comunidade em que o chef foi criado. 

Mas, ainda que a mídia distancie-se das características mestiças do profissional e valorize as 

suas vivências em países considerados como centrais- visto sob o ponto de vista do modelo 

relacionado ao mercado de consumo, a feição de Eudes Assis, exposta imaget icamente junto aos 

pratos apresentados por ele, desenham os traços que marcam a sua origem e de sua 

comunidade.        

Para compreender as escolhas da mídia, em torno de mensagens que são privilegiadas 

pelos profissionais da comunicação, traz-se Da Matta (1999), quando o autor discute em seus 

apontamentos o conceito de Cultura e cultura. Para este antropólogo o termo Cultura cabe aos 

valores e expressões determinados pelos países centralizados, enquanto cultura expressaria 

contextos que poderiam causar estranhamento a um público que privilegia, em seu repertório, 

padrões estéticos ditados pelos centros civilizadores. Desse modo, hábitos como os mantidos 

pelos caiçaras de outrora, que demonstram com clareza a proximidade com os costumes 

indígenas, escapariam das condutas reconhecidas como Culturais e que foram ditadas como 

civilizadas e por vezes são as acolhidas no mercado de luxo.  

                                                                 
52

 Apoiado em Charaudeau, Prado (2011) argui os aspectos que rezam em um contrato comunicativo. O autor expõe que 

“Cada texto midiático traz um contrato proposto, em que o enunciador se dirige a um enunciatário, criado por meio de uma 

interpelação discursiva, em que uma modalização é proposta [...]. Essa proposição é feita na forma de um contrato 

comunicacional implícito, em que o enunciador apresenta razões para suas declarações e ilustra -as com narrativas 

modalizadoras, ancoradas em dados, infográficos, imagens, etc.”.  



Congresso Internacional de Gastronomia – Mesa Tendências 2012 

Senac São Paulo | 05 e 06 de Novembro de 2012 

 

135 
 

As criações do chef Assis, apresentadas como produções gastronômicas, adentraram a 

esse mercado.  As referências culturais da região, ainda que aparentemente sobrepostas pelos 

traços vinculados aos grupos de uma civilização urbana, que por vezes renega a sua essência 

mestiça, tornaram-se mais híbridas.  

O ambiente do restaurante Seu Sebastião53, onde o chef  Eudes Assis atuou, estava à 

beira da praia de Maresias, uma das mais requisitadas por grupos de pessoas de posse.  Ali não 

havia paliteiros à mesa e requeria do comensal uma postura estética nos moldes ditados pela 

haute cuisine. Por outro lado, os pratos, ainda que individuais- como prega a sociedade do 

consumo que comanda o mercado (BAUMAN, 2008), eram bem servidos e escapavam, quando 

possível, do modelo linear da composição estética proposta pela cozinha francesa.  

No cardápio as iguarias originariamente produzidas na culinária caiçara estavam ausentes, 

mas elas ganhavam releituras que atendiam a expectativa de um público que buscava ali o 

modelo de luxo. O ambiente, que atendia aos modelos da civilização  e de um público que 

privilegia os aspectos Culturais, era decorado com palha, madeira e outros poucos objetos 

decorativos que podiam provocar a lembrança que o lugar, originariamente, era dos pescadores. 

A mestiçagem era sutilmente exposta, sem impor os traços barrocos que pudessem confrontar 

com o interesse dos adeptos a um modelo clean, em que prevalece a ortogonalidade, com traços 

que se resvalam de um possível toque, enunciando o isolamento evidenciado na sociedade 

individualista contemporânea.    

Esses procedimentos, acoplados ao apoio de uma empresa de assessoria, facilitaram para 

que o chef e suas propostas evidenciassem-se na mídia. As produções elaboradas com os 

ingredientes que a terra dá, como manga, banana, pupunha, taioba, e o próprio pescado, eram 

destacadas nas sugestões do chef e inseridas em um menu intitulado como caiçara. As técnicas e 

alguns ingredientes estrangeiros agregavam valor às iguarias das novas propostas 

gastronômicas, adensando a mestiçagem da composição do prato. Um dos exemplos que 

denuncia essa máxima é o creme de pupunha com lagostins na cachaça e  caviar de taioba, um 

prato composto por ingredientes regionais, mas elaborado, em parte, com as modernas técnicas 

da cozinha molecular – o caviar 54.    

O arroz lambe-lambe, prato típico da alimentação caiçara, é composto por mariscos 

misturados ao arroz e apresentado em grandes travessas, caracterizando-se como um prato que 

atende a um coletivo. A textura é molhada e as conchas dos moluscos, que mantém parte dos 

grãos de arroz dentro delas, formam uma composição irregular. As mãos tornam-se as 

ferramentas ideais para um comensal dar conta de saborear os grãos que escorregam das 

conchas mergulhadas em molho. Esse arranjo escapa aos padrões estéticos binários 

apresentados pela cultura gastronômica francesa, e Eudes Assis desenvolve uma releitura do 

prato em que a iguaria cria outra forma: uma única concha de marisco, com uma pequena 

porção de risoto dentro dela, eximiamente organizada e decorada sobre um prato. Para nomear 

o prato o chef aplicou um dos vernáculos mais conhecidos da cozinha italiana intitulando-o assim 

como risoto lambe-lambe55. Assim, ao apresentar essa iguaria com uma proposta estética como 

essa, que escapa de sua origem, o chef aproximava-se de atores que apreciam os padrões 

referentes à haute cuisine.  

Também produzidos pelo chef, os bolinhos de arroz feitos com taioba ganharam destaque 

nos meios de comunicação.  Inseridos no discurso midiático como produtos exóticos, foram 

                                                                 
53

 A imagem do ambiente do restaurante e um dos pratos que fazia parte do menu do chef oferecido no restaurante Seu 

Sebastião, estão disponíveis em < http://casa.abril.com.br/materia/receita-caicara-pescada-de-cambucu-em-crosta-de-

banana-da-terra>. Acesso em 3 ago, 2012. 
54

 Imagem e receita disponível em http://prazeresdamesa.uol.com.br/exibirMateria/2342/creme-de-pupunha-com-lagostins-

na-cachaca-e-caviar-molecular-de-taioba. Acesso em 3 ago, 2012. 
55

 Imagem e receita do prato disponível em < http://prazeresdamesa.uol.com.br/exibirMateria/2527/estrela-do-mar.>. 

Acesso em 3 ago, 2012. 

http://casa.abril.com.br/materia/receita-caicara-pescada-de-cambucu-em-crosta-de-banana-da-terra
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http://prazeresdamesa.uol.com.br/exibirMateria/2342/creme-de-pupunha-com-lagostins-na-cachaca-e-caviar-molecular-de-taioba
http://prazeresdamesa.uol.com.br/exibirMateria/2342/creme-de-pupunha-com-lagostins-na-cachaca-e-caviar-molecular-de-taioba
http://prazeresdamesa.uol.com.br/exibirMateria/2527/estrela-do-mar
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vinculados às memórias de infância de Eudes Assis, pois sua mãe os preparava com as folhas de 

taioba encontradas no quintal de sua casa- na parte do sertão da praia de Camburí. Essa iguaria, 

com características populares, que era oferecida no couvert do restaurante Seu Sebastião, ainda 

foi apresentada para Alain Ducasse, quando este renomado chef francês esteve no Brasil, em 

2011.  

Desse modo, o bolinho de arroz, uma iguaria que remete às produções familiares, feito 

com sobras de alimentos e com uma apresentação estética antagônica aos modelos 

apresentados na gastronomia de luxo, adentrou esse reduto. O mesmo se deu com a taioba ou 

ainda com o arroz lambe-lambe.  Essas iguarias caiçaras ganharam um espaço no mercado de 

luxo e contribuíram para recuperar uma memória que tem referências mestiças.  

 

Considerações finais 

 

Depois do fechamento do restaurante em que atuava em Maresias, Eudes apresenta suas 

produções em estabelecimentos paulistanos e em eventos que o buscam pelo diferencial de suas 

produções, caracterizadas como caiçaras.  

Além das atuações profissionais, que favorecem a divulgação de suas raízes mestiças, 

desde 2011o chef envolveu-se com o projeto social Buscapé, uma iniciativa criada por um policial 

militar. Desenvolvido na praia de Boiçucanga- uma das praias do litoral norte paulista, o projeto 

oferece atividades para 80 crianças carentes da região, oferecendo atividades para ocupar o 

tempo ocioso que elas venham a ter. Semanalmente, como voluntário, Eudes ensina aos guris e 

gurias técnicas e práticas culinárias.  

Além de essa ação contribuir para despertar nesses infantes uma futura profissão, ela 

valoriza, divulga e multiplica os conceitos da cultura alimentar da região, pois, comprometido 

com a causa, o profissional convida seus colegas a participarem dessas aulas. Assim, os vários 

chefs, ao se deslocarem até a região com seus ingredientes próprios, partilham seus 

conhecimentos com as crianças, mas também conhecem e divulgam – principalmente por redes 

sociais, a realidade da comunidade caiçara.  

Com o ensejo angariar fundos para essa associação, Eudes liderou a organização de um 

evento: o 1º Arraial do Projeto Buscapé56. A festa junina, que apresentou as características 

folclóricas vinculadas ao tema, contribui para divulgar a cultura local e provocou a vinda de 

pessoas para Boiçucanga, como chefs e empresários, em pleno período de inverno. 

 

Diferente do modelo dos restaurantes de luxo, atuantes nas pequenas comunidades da 

região, o rústico ambiente da festa distanciava-se dos modelos ortogonais. O evento oferecia aos 

convivas um ambiente com expressões barrocas e expunha junto às raízes mestiças - típicas 

dessa comemoração, as produções gastronômicas elaboradas por chefs de cozinha renomados 

que contribuíram com o evento57.   

O arraial provocou o entrelaçamento das expressões culturais da região com algumas 

representações vinculadas ao mercado de luxo gastronômico. Desse modo, a mestiçagem latente 

na região hibridou-se um pouco mais. No mais, a festa ainda atendeu aos princípios da 

sustentabilidade, pois, conforme apresentado em 1997 na Conferência de Cúpula de 

Copenhague, um desenvolvimento sustentável apoia-se em três pilares: o econômico, o 

ambiental e também o social.   

Para Bauman (2008, p. 58), “os seres humano sempre preferiram a felicidade à 

infelicidade”. O próprio autor afirma que esta condição é uma observação que recai sobre um 
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 Imagens do evento disponíveis em < http://www.youtube.com/watch?v=AEor6pBNf9Y>. Acesso em 4 ago, 2012. 
57

 Os nomes dos chefs e as contribuições elaboradas por eles estão disponíveis em 

<http://cuecasnacozinha.com.br/2012/07/cozinha-afetiva/>. Acesso em 3 ago, 2012.  
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pleonasmo, pois a felicidade “diz respeito a estados ou eventos que as pessoas desejam que 

aconteçam” e o inverso, a infelicidade, representa o que se pretende evitar. Para ele, os dois 

conceitos assinalam a distância entre a realidade, tal como ela é, em uma realidade desejada. O 

autor ainda explica que: 

 

[...] se o povo A passou sua vida em um ambiente sociocultural diferente 

daquele em que viveu o povo B, seria inútil ou arrogante afirmar que A ou B 

era mais feliz. Os sentimentos de felicidade ou sua ausência derivam de 

esperanças e expectativas, assim como de hábitos aprendidos, e tudo isso 

tende a diferir de um ambiente social ou outro. Assim, uma comida 

saborosa apreciada pelo povo A pode ser considerada repulsiva e venenosa 

pelo povo B. Da mesma maneira, as condições reconhecidamente capazes 

de tornar feliz o povo A poderiam deixar o povo B bastante infeliz e vice-

versa.[...]. 

 

A mestiçagem, enquanto vista como uma borracha que apaga uma linha, a que separa 

um povo A de um povo B, pode ser um dispositivo para aproximar realidades e realidades 

desejadas. O ambiente social dos brasileiros, a cozinha caiçara ou os diversos sabores de um 

arraial demonstram expressões culturais mestiças, que é um legado inerente ao Brasil e está 

pulverizada nos diversos espaços desse gigante continente, que acolheu milhões de imigrantes 

que espalharam aqui suas culturas e Culturas.  

Para Rolland Munro (apud BAUMAN, 2008, p. 58), melancolia é a condição de “sentir a 

infinidade da conexão, mas não estar engatado em coisa alguma”, em que o sujeito recua em 

relação às suas próprias divisões.  

As ações praticadas por Eudes, ao serem relacionadas e destacadas como as de um 

caiçara, contribuem para evidenciar, valorizar e tornar mais sólido os princípios da mestiçagem. 

Por sua capacidade de borrar os limites entre duas culturas, ela pode ser inserida como uma 

qualidade, pois: aproxima os diversos atores e suas raízes-mestiças; contribui para intensificar 

as combinações dos sabores; e cria a condição para afastar os sujeitos da melancolia, um mal 

bastante presente na contemporaneidade.  
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Frutas Vermelhas na Gastronomia: uma opção a mais no seu cardápio. 

Red Fruits in Gastronomy: an option more in your menu.58 
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RESUMO 

Dado o significado cultivo das frutas vermelhas na região da Serra da Mantiqueira, 

este projeto direciona ações para dois focos distintos: à Gastronomia, por meio da 

elaboração de receitas criativas que utilizam a amora e a framboesa como produto 

diferenciado para comercialização. E para ações na divulgação das frutas vermelhas no 

mercado local. Desta forma, esta pesquisa promoveu por meio da conscientização dos 

produtores da região, dos pesquisadores e dos alunos envolvidos, uma nova forma de 

divulgar o produto, trazendo o turismo para fortalecer a sustentabilidade da produção e sua 

difusão na Gastronomia. Esperou-se com este projeto mobilizar os agentes envolvidos em 

uma forma de aliar a Gastronomia ao turismo sustentável. 

Palavras-chaves: conscientização; turismo; sustentabilidade. 

 

ABSTRACT  

Given the growing significance of red fruits in  Mantiqueira region, this project 

directs actions to two different focuses: the Food, through the development of creative 

recipes that use the blackberry and raspberry as a differentiated product to local market , 

this research aims to promoted awareness through the region's farmers, entrepreneurs in 

the business of Food and Beverage, researchers and students involved, a new way 

disseminate the product, bringing tourism to enhance sustainability of production and its 

dissemination in Gastronomy. 

Key-words: Concienty; turism; sustentability. 
 

Sendo o paladar a combinação do gosto, do olfato e da sensação trigeminal (tato e 

temperatura) quando nos alimentamos, é o olfato o primeiro a ser percebido antes mesmo 

de se colocar o alimento na boca. Seguido pela percepção do gosto, quando o alimento é 

inserido na boca, e, logo após, por uma segunda percepção do olfato, via nasofaringe, 

quando o bolo é mastigado e deglutido. Desta forma, os sentidos químicos do olfato e 

gosto, juntamente com os impulsos: somato sensorial e visual atendem a uma variedade 

de respostas comportamentais e fisiológicas associadas à aquisição, identificação,  e 

ingestão de nutrientes (SILVA NETTO, 2007). 

 O que existe na natureza de mais generoso e versátil do que a fruta? As 

cores, os perfumes e os sabores e as formas envolvem em um único prazer todos os 

sentidos, além de nos alimentar com açúcares, minerais e vitaminas. Em resumo, prazer e 

saúde unidos numa mordida, recolhidos num suco. 

Esta pesquisa pretende desenvolver um estudo sobre as frutas vermelhas 

produzidas na cidade de Campos do Jordão, tais como a amora, nativa desta região e a 

framboesa, trazida pela Baronesa Von Leithner. A Fazenda Baronesa Von Leithner, onde 

estabelecimento está localizado, foi a primeira a produzir frutas vermelhas de clima 
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60
 Alunas de Iniciação Científica do Centro Universitário Senac campus Campos do Jordão. Av. Frei Orestes Girardi, 

3549 Capivari, Campos do Jordão, SP. (12) 3668-3025. 

 

mailto:flavia.lvilla@sp.senac.br
mailto:lygia.aspinto@sp.senac.br


Congresso Internacional de Gastronomia – Mesa Tendências 2012 

Senac São Paulo | 05 e 06 de Novembro de 2012 

 

140 
 

temperado no Brasil. A região possui ótimos clima e solo para o cultivo dessas frutas. A 

propriedade possui 50 anos de tradição no aprimoramento e fabricação artesanal de 

geléias.  

Desta forma, este projeto visa integrar o ecoturismo sustentável por meio de ações 

efetivas que levem o produtor da região a melhorar e ampliar sua capacidade produtiva, a 

valorizar os produtos cultivados e a divulgar esta cultura, por meio do eco turismo aliado às 

empresas gastronômicas que utilizam os seus produtos na elaboração de pratos típicos 

valorizando a alta gastronomia. 

Relacionado também à pesquisa de pequenas frutas vermelhas, hoje encontra-se o 

termo confeitaria, que designa bolos, tortas biscoitos, frutas em calda, sorvetes, e diversas 

combinações. Ele é ressaltado aqui por que foi realizada uma preparação à base de 

framboesas nativas da região serrana durante o trabalho. 

  No Brasil, a alimentação surgiu basicamente com os indígenas, africanos e 

portugueses. Em cada estado brasileiro permanece até os dias de hoje os antigos doces 

que, mesmo herdados, quando chegaram aqui foram adaptados às frutas, à farinha e aos 

ingredientes nativos. Devemos aos portugueses o hábito de adoçar demais os doces, pois 

se acredita que essa era uma forma encontrada pelo anfitrião de exibir suas riquezas aos 

convidados, e também à rica produção de cana-de-açúcar, principal produto de exportação 

brasileiro (FELIPPE, GIL, 2005). 

Esse trabalho realizou uma releitura do doce tradicional conhecido por nós como a 

cheesecake. Desta forma, relatos históricos dão conta de que a cheesecake foi servida na 

Grécia antiga durante os Jogos Olímpicos na Ilha de Delos em 776 a.C. Após o domínio da 

Grécia pelos romanos, que ofereciam a iguaria aos Deuses, a receita foi se espalhando.   O 

reconhecimento mundial do cheesecake foi para os norte-americanos, por terem feito uma 

receita com queijo fue (ATALA, 2008).  

O “bolo de queijo” tem inúmeras formas de preparo e variações de seus 

ingredientes. Até mesmo seu ingrediente principal, o queijo, tem vários tipos utilizados 

nessa preparação, como O queijo cremoso, o queijo Francês Neufchâtel, a cottage e a 

ricota  O mais famoso e mais utilizado nos dias de hoje é o primeiro deles. Em 1872, um 

leiteiro americano tentando recriar o queijo Neufchâtel, acabou chegando ao cream cheese 

(MUNIZ, 2008).  

As amoras pretas e as framboesas vermelhas são particularidades no mundo da 

gastronomia, de difícil acesso e pouco uso culinário, elas se tornam raras na alimentação 

diária e nos estabelecimentos menos requintados (PERUZZO, 1995).  

Hoje na região estudada os agricultores já plantam as frutas vermelhas com  

resultados positivos para as várias espécies comercializadas nos mercados da cidade; são 

elas: morangos, mirtilos, amoras, ameixas e framboesas, e uvas.                                    

A framboesa, conhecida como raspberry em inglês era muito comum no monte Ida, 

na atual Turquia, e os gregos a chamavam de batos idaia. Nessas montanhas havia um 

templo para a deusa Cibele. Diz-se que foi o local onde o príncipe troiano Páris julgou a 

beleza das três deusas Hera, Atena e Afrodite. Foi também o local onde o príncipe 

Ganimedes foi raptado por Zeus e levado para o Olimpo. Os deuses assistiram a guerra de 

Tróia sentada no Monte Ida (FELIPPE, 2005).  

Estas frutas são conhecidas pelas propriedades que retardam o envelhecimento das 

células, com a presença dos flavonóides, substâncias químicas que compreendem um 

número importante de pigmentos naturais encontrados exclusivamente em produtos de 

origem vegetal. Incluem as antocianinas, pigmentos solúveis em água, que conferem as 

várias nuanças entre os tons de laranja, vermelho e azul, exibidas pelas frutas e hortaliças. 

São os pigmentos presentes nos matizes vermelhos e azuis em sucos, geléias e conservas 

de morango, amora, jabuticaba, figo, cereja, uva, cacau, ameixa, romã (ARAUJO, 2008).  
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No quesito Nutrição, as frutas vermelhas são ricas em f lavonóide, que é o nome 

dado a um grande grupo de fitoquímicos ou fitonutrientes, que são polifenóis de baixa 

massa molecular, encontrados em diversas plantas. É encontrado em várias frutas e 

vegetais em geral, assim como em alimentos processados como chá e vinho. Os benefícios 

do consumo de frutas e outros vegetais é geralmente atribuído mais aos compostos 

flavonóides, do que aos outros conhecidos nutrientes, devido ao vasto leque de efeitos 

biológicos que incluem entre outros: ação anti-inflamatória, anti-alérgica e anti-câncer 

(ARAUJO, 2008). Também apresentam antioxidantes, que são um conjunto heterogêneo de 

substâncias formadas por vitaminas, minerais, pigmentos naturais e outros compostos 

vegetais e, ainda, enzimas, que bloqueiam o efeito danoso dos radicais livres. É obtido 

pelos alimentos, sendo encontrados na sua maioria nos vegetais, o que explica parte das 

ações saudáveis que as frutas, legumes, hortaliças e cereais integrais exercem sobre o 

nosso organismo (ARAUJO, 2008).  

As variedades estudadas nesse trabalho foram a Rubus Idaeus e Morus Nigra. A 

Rubus Idaeus – originária da America do Norte, é um arbusto de até 3m de altura, cujas 

folhas têm de três a cinco folíolos. O fruto é carnoso composto, resultante de vários  pistilos 

isolados, que formam um receptáculo elevado com pequenas drupas. O fruto da planta 

cultivada é bem maior que o da silvestre (FELIPPE, 2005).  

A framboesa é uma fruta muito apreciada pela sua delicadeza, aroma, cor e sabor 

inigualável. Muito utilizada na culinária e no processamento de diversos doces, geléias, 

caldas, sobremesas, sorvetes, iogurtes, polpas, preparados de frutas e outros (GRIGSON, 

1999). Nos últimos anos, o sabor denominado “frutas vermelhas” tem ganhado as 

prateleiras dos supermercados nos mais diversos produtos industrializados, o que tem 

aumentado a demanda pela fruta congelada, que juntamente com amora e o morango, 

fazem parte da composição desse sabor (FELIPPE, 2005).  

Os frutos são vermelhos e possuem atividade antiviral, antic ancerígena e apresenta 

alto teor de aspirina natural. Além disso, as folhas da framboesa possuem um efeito 

antidiarréico e antiinflamatório (ARAUJO, 2008). O chá da folha da Framboesa é indicado 

para dor de dente, pressão sanguínea, tosse, inapetência, prisão de ventre, inflamação da 

boca, febre, diabetes, dermatoses, eczema, erupções cutânea (ARAUJO, 2008).  

  

Descobriram-se por meio de analises sensoriais e testes de preparações que as 

frutas vermelhas dentro de um cardápio trivial podem ser soluções viáveis em termos de 

sensações gustativas, do que se forem consumidas em preparações isoladas e que muitas 

vezes podem se tornar inviáveis financeiramente, já que a frutas vermelhas apresentam 

características particulares de plantio, colheita, transporte, armazenamento e preparo 

(TODAFRUTA, 2007). 

De acordo com Chagas et. al. (2007) dentre as várias opções de espécies frutíferas 

com boas perspectivas de comercialização, surge à amora-preta (Rubus sp) como umas 

das mais promissoras. A amora-preta é uma das espéc ies que tem apresentado sensível 

crescimento nos últimos anos no Rio Grande do Sul, Sul de Minas Gerais e tem elevado 

potencial para São Paulo. No Rio Grande do Sul, a amora-preta tem tido grande aceitação 

pelos produtores, devido ao seu baixo custo de produção, facilidade de manejo, rusticidade 

e pouca utilização de defensivos agrícolas. 

A Morus Nigra – é originária da China, a árvore atinge 10 metros de altura e as 

flores são de sexo separado, mas na mesma árvore. A espécie é polinizada pelo vento, a 

fruta pode ter até 3 cm, é vermelho escuro, quase negra, constituindo um conjunto, cada 

qual com uma semente (CHAGAS, 2007). O plantio da amoreira-preta se faz através de 

estacas de raízes as quais estas, por ocasião do repouso são preparadas e enviveiradas em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Polifenol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Massa_molecular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inflama%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alergia
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ncer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radical_livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fruta
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sacolas plásticas. Podem também ser usados brotos originados das plantas cultivadas. O 

uso de estacas herbáceas é uma das alternativas viáveis (PERUZZO, 1995). Os frutos 

servem de alimento para aves, que dispersam as sementes. A propagação é por sementes 

ou por estacas enraizadas. Nos países de clima frio, só produz brotos novos depois do fim 

do inverno. Na China suas folhas alimentam o bicho da seda. O fruto da amoreira é 

depurativo do sangue, anti-séptico, vermífugo, digestivo, calmante, diurético, laxat ivo, 

refrescante, adstringente, entre outros (SANCHES, 2011).  

  

Brasileiras, coloridas, cheirosas e saborosas as frutas da estação são ainda nutritivas 

e ricas em vitaminas. O Brasil, por ser um país rico na diversidade de árvores, nos confere 

deliciosas frutas o ano inteiro, além das características nutricionais, nos envolve também 

com as questões de cultivo sustentável, e a aplicação de tecnologias inovadoras para o 

consumo de frutas típicas da região com as frutas vermelhas (MUNIZ, 2008).  

Inicialmente houve um levantamento bibliográfico para estudar os tipos de frutas 

vermelhas que eram cultiváveis na região dos municípios de Campos do Jordão, Santo 

Antonio do Pinhal e São Bento do Sapucaí. Decididas essas variedades, mencionadas 

acima, optou-se por dois segmentos de preparo: um que visasse uma receita salgada e 

outro, uma receita doce. Para elaborar estas receitas, foram realizados testes na cozinha 

pedagógica do Centro Universitário Senac campus Campos do Jordão, até concluir as 

receitas: lombo de porco com coulis de frutas vermelhas e verrine de frutas vermelhas. 

Para o lombo de porco, foi utilizado o lombo de porco assado por tempo 

determinado e servido fatiado com uma redução de framboesa in natura, como 

demonstrado na figura 1 a seguir:  

 
Figura 1: Lombo de porco assado com coulis de framboesa. 

Para a cheesecake de framboesa, foi realizada uma receita tradicional com queijo 

tipo cream – cheese, biscoitos e framboesas. Só que ao invés de servir em fatias, ela foi 

servida em copinhos transparentes de 50g com colher (verrine), como demonstrado na 

figura 2, a seguir: 

    

Figura 2: verrine de cheesecake de framboesa. 

 

 



Congresso Internacional de Gastronomia – Mesa Tendências 2012 

Senac São Paulo | 05 e 06 de Novembro de 2012 

 

143 
 

Receitas: 

FICHA DE PRODUÇÃO CULINARIA 

LOMBO DE PORCO COM COULIS DE FRUTAS VERMELHAS 

QUANTI

DADE 

INGREDIENTES 

1 PEÇA LOMBO SUÍNO 

Q.B ÓLEO VEGETAL  

20 ECHALOTES 

250 G BACON CORTADO EM CUBINHOS 

250 ML SUCO DE LARANJA 

250 ML  VINHO BRANCO SECO 

Q. B SAL GROSSO 

Q.B PIMENTA-DO-REINO EM GRÃO 

100 G ÁÇUCAR REFINADO 

500 G  FRAMBOESA IN NATURA OU POLPA CONGELADA 

Q.B SALSINHA E CEBOLINHA PICADA 

Modo de Preparo:  

1)  Tempere o Lombo Suíno com o suco de laranja, as echalotes, o 

bacon picadinho, o vinho branco seco, salsinha e cebolinha, sal grosso e pimenta-

do-reino, reserve em marinada para que pegue o tempero. 

2)  Sele a peça do lombo em uma panela bem quente com pouco óleo, 

até que doure por igual. 

3)  Leve ao forno em papel alumínio, com os temperos da marinada e 

asse por 30 minutos de cada lado, retire o papel e termine a cocção dourando a 

peça de lombo. 

4)  Para o molho de Framboesa: Leve a Framboesa e o açúcar ao fogo 

e cozinhe até que se torne um molho espesso. Sirva com o lombo fatiado 

acompanhado de arroz branco. 

 

Para apresentação deste trabalho à comunidade da região, os integrantes 

participaram do IV Seminário de Frutas Vermelhas sediado em São Bento do Sapucaí, e por 

meio de palestras informaram sobre o projeto e, de uma degustação ofertaram as 

preparações ao público de agricultores da região. Os resultados foram satisfatórios e 

espera-se para o futuro o desenvolvimento de novas receitas com essas frutas. 

Desta forma demonstrou-se trabalhoso esse projeto, exigindo, portanto, uma 

adesão da equipe de alunos, fornecedores, e professores para que se comprometam de 

forma integral com o processo de coleta de dados e levantamento de pesquisa. Como 

resultado inicial observou-se que as frutas vermelhas podem ser utilizadas em receitas 

tanto doces quanto salgadas, sendo substituídas facilmente dentro de releituras, da 

Cozinha Brasileira. Existe interesse por parte dos restaurantes locais em adquirir 

conhecimento sobre mecanismos de uso das frutas vermelhas. Os pequenos produtores 

dessas frutas necessitam de formação especifica e treinamento para o melhor 

aproveitamento de sua matéria-prima. É possível trabalhar com as frutas vermelhas dentro 

da questão da sustentabilidade, recolhendo seus resíduos e tratando seus insumos. 
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Gastronomia típica à base pinhão: identidade e herança cultural na Serra 

Catarinense61 

 

Evelise Zerger, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 

Catarina62 

Filiação: Maria Margarete Hacke Zerger e Jucemar José Zerger 

 

RESUMO 

Este artigo pretende abordar algumas questões relativas à alimentação como 

representação de uma identidade cultural, neste caso se tratando principalmente do uso do 

pinhão de araucária, árvore nativa da Região Sul do Brasil, no qual, suas sementes, os 

chamados pinhões, são a base de vários pratos típicos da região da Serra Catarinense. A 

alimentação, organizada como uma cozinha torna-se símbolo de uma identidade através da 

qual os homens podem se orientar e distinguir dos demais. Mais do que hábitos e 

comportamentos alimentares, as cozinhas implicam formas de perceber e expressar um 

determinado “modo” ou “estilo” de vida. Procura-se, a partir de uma pesquisa exploratória 

identificar o uso do pinhão por parte dos seres nativos da região e posteriormente pelos 

povos que ali passavam ou se fixaram, como é o caso dos tropeiros e imigrantes europeus. 

Buscou-se também, observar como se dá o processo de construção de uma dada 

identidade articulados ao processo de criação de pratos ou ingredientes emblemáticos que 

expressam essa identidade e nos revelam peculiaridades históricas e culturais. Por fim, 

pretende-se contribuir para a reflexão sobre as articulações entre comida e patrimônio 

cultural. 

Palavras-chave: gastronomia típica; herança cultural; pinhão araucária; Serra 

Catarinense. 

 

ABSTRACT 

This article intends to approach some issues related to feeding as a representation 

of a cultural identity, in this case it comes mainly from the use of Araucaria pine tree native 

to southern Brazil, where their seeds, called pine nuts, are the base of several typical 

dishes from the region of Serra Catarinense. The food, organized as a kitchen becomes a 

symbol of an identity through which men can guide and distinguish from others. More than 

habits and eating behaviors, kitchens involve ways to perceive and express a particular 

"mode" or "style" of life. We tried to also observe how is the process of building a given 

identity articulated the process of creating iconic dishes or ingredients that express this 

identity and reveal historical and cultural peculiarities. Finally, we intend to contribute to 

the debate on the links between food and cultural heritage. 

Keywords: typical gastronomy; cultural heritage; araucaria pine; Serra 

Catarinense. 

 

Introdução 

 

Atualmente diversos estudos vêm abordando a íntima ligação entre o homem e o 

ato de se alimentar, não somente como fonte de fornecimento de energia para o corpo 

humano, mas como elemento que pode o caracterizar ou diferenciar povos. Uma cozinha 

emblemática ou típica pode representar de forma original o legado histórico-cultural de um 

povo, tornando-se patrimônio cultural imaterial. 

                                                                 
61
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O tema alimentação vem constituindo o foco de reflexões sobre a evolução da 

sociedade, pois nos cruzamentos dos diversos saberes – biológicos, nutricional, cultural, 

histórico, antropológico, social, político, econômico e tecnológico, podemos encontrar 

afirmações sobre este processo. 

A região aqui abordada nesse estudo é a Serra Catarinense, ao Sul do Brasil, no 

qual o destaque é o uso culinário da semente de Araucária, árvore nativa de regiões de 

altitude e clima moderado. O pinhão, a semente da araucária é a base de diversos pratos 

da região, alguns com maior destaque, como é o caso do Entrevero de Pinhão e da Paçoca 

de Pinhão, ambos apreciados e aceitos com sucesso até mesmo por aqueles que não 

pertencem a região, como é o caso dos turistas e que abordaremos com maior destaque no 

decorrer do artigo. 

A importância dos pratos a base de pinhão, entretanto, não se encerram na 

peculiaridade de seu preparo nem em seu sabor. Mais do que uma iguaria gastronômica, o 

pinhão e seus saberes culinários, são uma manifestaç ão cultural e de identidade com o 

local. 

Este artigo foi divido em cinco capítulos, a saber: Pinhão, semente da araucária; 

Consumo do pinhão pelos habitantes nativos e colonizadores; Serra Catarinense um cenário 

peculiar; Identidade cultural e gastronomia; O pinhão na gastronomia da Serra 

Catarinense. A apresentação do artigo permeando esses temas, busca contextualizar o 

consumo do pinhão, bem como a representatividade do alimento como símbolo de 

identidade e patrimônio cultural da humanidade. 

 

Pinhão, semente da araucária 

 

Segundo Shimizu e Oliveira (1981) a Araucaria angustifólia, árvore majestosa e 

secular de clima frio, encontrada principalmente na Região Sul do Brasil e também em 

proporções menores nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro e em algumas 

regiões da Argentina e Paraguai, é popularmente chamada de pinheiro-do-Paraná ou 

araucária, é a única espécie do gênero existente no Brasil, mede em torno de 25 metros de 

altura com galhos e folhas espinhosas no topo e pode viver séculos.  

“Geralmente, localizada junto às terras altas dos planaltos e serras, a araucária só 

pode existir em altitudes elevadas e em climas com temperaturas moderadas durante o 

ano”. (MARCELLINI, 2005, p. 115). 

A araucária toma papel emblemático nas paisagens de campo, se destaca entre as 

demais árvores, com seus galhos largos, nos dando a impressão de estarmos sendo 

recebidos de braços abertos ao seu habitat. Esta árvore tem um papel muito importante da 

manutenção da vida da fauna e flora nativa a que pertence. 

Afirmam Koch e Corrêa (2002) que o fruto da araucária é a pinha, que quando 

madura cai ao chão, deixando expostas suas sementes, os pinhões, que chegam em média 

a 150 exemplares por fruto, os frutos amadurecem entre os meses de abril e maio. A 

polinização ocorre pela ação do vento, dos pássaros e insetos, nos meses de agosto a 

outubro. 

O pinhão é uma amêndoa, que fica envolta por uma casca grossa com cores que 

permeiam o amarelo e o vermelho brilhante, essa casca representa em torno de 35% do 

peso da semente.  
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    Foto 1 – Pinha e pinhões de Araucária63 

 

Segundo Saint-Hilaire (1978), um atento observador dos costumes do Brasil, as 

sementes da araucária são compridas, medindo aproximadamente o comprimento de um 

dedo, não são na verdade farinhentas como a castanha, mas lembram o sabor desse fruto, 

sendo mais delicadas do que o mesmo.  

Conforme Gama (2006) a amêndoa é rica em amido, portanto tem grande valor 

energético, em torno de 200 calorias em 100 gramas dele descascado. O clima frio de 

montanha favorece o consumo de alimentos ricos em calorias, a fim de manter a 

temperatura corporal e fornecer a energia necessária para que o indivíduo mantenha suas 

atividades orgânicas.  

Ainda se tratando dos aspectos nutricionais, Franco (1998) confirma que o pinhão 

possui um alto valor nutritivo, sendo rico em carboidrato, proteína, lipídio, cálcio, fósforo e 

ferro, o que lhe conferem alto valor calórico, como mencionado anteriormente.  

 

Consumo do pinhão pelos habitantes nativos e colonizadores  

 

O consumo de pinhão é uma tradição muito antiga, já mencionada por diversos 

autores e pessoas que trazem consigo memórias e histórias. 

Os pinhões sempre fizeram parte da alimentação dos povos indígenas nativos da 

região, representando também um importante papel na nutrição das famílias de colonos 

imigrantes, principalmente italianos e alemães, sendo fundamental criação de animais nos 

períodos de inverno, principalmente na engorda de porcos. 

Os nativos da região da Serra Catarinense segundo o movimento Slow Food64, 

constatados por meio de pesquisas históricas e achados arqueológicos indicam que 

habitavam esta região os indígenas das tribos Kaingang e Xokleng, estes viviam da caça e 

da coleta de frutos e do pinhão. 

O índio consumia a semente crua ou na “sapecada”, ou conforme Ornellas (2008) o 

“moquém”, palavra de origem indígena usada para designar assado. A sapecada, pratica 

até hoje pelos habitantes da região, é uma forma de cocção no qual o pinhão é coberto 

                                                                 
63
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com as folhas da araucária, chamadas de “grimpas” e se coloca fogo, assando o pinhão que 

depois é descascado e consumido na floresta.  

O pinhão preparado desta forma foi um alimento essencial para sobrevivência dos 

migrantes e mais tarde incorporada ao lazer colonial, nos domingos, conforme descreve 

Costa (1975). Ainda nesse aspecto, De Boni (1984) afirma que o pinhão teve destacada 

presença, como prato subjacente à cozinha e mesa italiana. 

Os tropeiros durante suas passagens pelos caminhos que ligavam o Rio Grande do 

Sul a São Paulo, objetivando o comércio de gado, aprenderam com os índios a sapecada, o 

pinhão assado era consumido durantes as paradas para descanso.  

Segundo dados da Fundação Catarinense de Cultura (2009), os cozinheiros das 

tropas foram aos poucos incorporando o pinhão em seus preparos culinários, como por 

exemplo, a paçoca de pinhão no pilão, no qual, aproveitam-se as sobras de carne de gado 

já cozidas, misturando a elas o pinhão cozido e temperos. 

Encontrados relatos de viajantes vindos principalmente da Europa no século XIX 

falando sobre o que presenciavam no Novo Mundo: 

 

Em cima, na orla da floresta, fizemos uma grande fogueira para 

enxugar nossa roupa molhada e consumimos satisfeito, nosso 

modesto almoço. Como sobremesa pinhão assado, fruto das 

araucárias, que jaziam no mato – semelhante à castanha, agradável 

e saborosa, comida dos papagaios, macacos, bugres e civilizados 

também. (AVE-LALLEMANT, 1980, p. 78) 

 

O pinhão ao longo da história foi considerado um "alimento de pobre", talvez por ter 

sido durante séculos apenas uma forma de saciar a fome e manter as energias necessárias 

para o funcionamento do corpo humano, apenas mais tarde vai recebendo apreço: 

 

As criadas indígenas aprimoraram as apaçokas de pinhão (de pilar, 

apaçocar no pilão) e adicionaram sobras de carnes assadas e peixes 

secos às mesmas. A farinha de beiju servia para render o prato. 

Quando usada, era levada à assadeira para absorver os resíduos da 

carne que fora assada e desta maneira a farinha, além de úmida, 

ficava temperada. Só ao ser levada para a mesa, era misturada ao 

pinhão, moído ou inteiro tão somente enfeitando o prato principal de 

carne. (MENEZES, 2008, p. 31). 

 

Porém, atualmente com os novos rumos da alimentação, que visa a utilização e 

valorização dos produtos de “terroir” (termo francês que designa aquilo que é da terra, 

origem local, pertencimento), o pinhão vem ganhando destaque e é emblemático na 

gastronomia de regiões onde cresce. 

 

Serra Catarinense um cenário peculiar 

 

Em um país continental como o nosso, onde climas e regiões com toda a sua 

tipicidade se alternam em pelo menos seis variantes, do norte ao sul, do leste ao oeste, da 

floresta aos pampas, da montanha à planície, litoral e interior, Santa Catarina e em 

particular a região aqui focalizada é famosa pelas baixas temperaturas. 

A Região Serrana de Santa Catarina ou também chamada de Planalto Serrano é 

nacionalmente conhecida pelo frio e pela paisagem de montanhas. Alguns pontos no relevo 

chegam a quase dois mil metros de altura em relação ao nível do mar, locais esses 
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encontrados nos município de Urupema e Urubici. Fazem parte dessa região dezoito 

municípios os quais representam 17% do território do Estado. 

O clima da serra catarinense é classificado como subtropical úmido e possui as 

quatro estações bem definidas, caracterizado por um inverno bastante rigoroso, com 

freqüentes registros de temperaturas negativas e precipitação de neve em algumas 

regiões. 

O atrativo representado pelo clima e a temperatura é ombreado por 

estruturas paisagísticas que combinam escarpas, mesetas, platôs e 

vales, de impressionante aspecto na porção leste – merecendo realce 

a Serra do Rio do Rastro, a Serra do Corvo Branco e a Cascata do 

Avencal – , e grandes superfícies de planalto com perfil ondulado, 

predominantes na direção ocidental. (LINS, 2008, p. 342).  

 

Todo esse cenário único no país coloca a Serra Catarinense entre uma das regiões 

mais procuradas pelos turistas principalmente no inverno, paralelamente, outras 

modalidades turísticas estão se desenvolvendo, a saber: turismo rural, turismo cultural, 

enoturismo, e ecoturismo. 

A região é pioneira no desenvolvimento da modalidade de turismo rural no Brasil a 

partir dos anos 80, sendo Lages considerada a Capital Nacional deste segmento turístico, 

conforme destacou a EMBRATUR (1994), “o Turismo Rural é uma iniciativa pioneira, 

lançada com sucesso no município de Lages – SC, com o objetivo de criar uma alternativa 

turística com o aproveitamento da estrutura existente nas fazendas e estâncias de criação 

de gado [...]”. 

Além do frio e das belas paisagens naturais, como os gigantescos pinheiros 

araucárias, rios de águas frias e límpidas, observa-se também a presença de grandes 

cânions, além dos atrativos construídos pelo homem há séculos, como os muros de taipa 65, 

que serviam de orientação espacial no caminho das tropas, casas ricas de detalhes em 

madeira e pedras e as fazendas de criação de gado, algumas centenárias, hoje adaptadas 

para atividades turísticas como é o caso do Hotel Fazenda do Barreiro, localizada no 

município de Urupema, fundada em 1782.66 

A região é destaque na produção de frutas de clima frio, com destaque para a maça, 

as condições naturais também favorecem a cultura do morango, mirtilo, physalis, amora, 

ameixa, pêssego, kiwi entre outras, além é claro, o destaque para extração do pinhão de 

araucária. 

Sobre a economia da região, Losso e Pereira (2011, p. 188) afirmam: 

 

A criação e o comércio de gado marcaram o primeiro ciclo econômico 

da região dos Campos de Lages dando origem ao latifúndio pastoril 

e, a partir da década de 1940, ao ciclo da exploração madeireira. A 

diversificação da economia regional foi estimulada pelo surgimento 

da indústria de papel e celulose, do avanço e incremento da 

agricultura e, mais recentemente, com o desenvolvimento da 

                                                                 
65

 Taipa é o nome pelo qual é conhecido o muro feito de pedras, sem uso de qualquer outro material para 

construção. É muito comum na região sul do Brasil, especialmente nos campos do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Taipa_%28muro_de_pedras%29. Acesso em: 27/08/2012. 

 
66

 Disponível em: http://www.fazendadobarreiro.com.br/historico.html. Acesso em: 27/08/2012. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_sul_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
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fruticultura de clima temperado, dos reflorestamentos da atividade 

turística.67 

 

A Serra Catarinense também vem sendo destaque nacional na produção de vinhos 

finos de mesa, a produção de uvas teve início com a colonização dos imigrantes italianos 

que trouxeram mudas de videiras que se adaptavam ao clima úmido da região.  

Atualmente, na região vitivinícola de São Joaquim, já é possível destacar os 

municípios de São Joaquim, Urubici, Urupema e Bom Retiro, onde estão instaladas as 

propriedades dos produtores Villa Francioni, Quinta da Neve, Quinta Santa Maria, Suzin, 

Sanjo, Pericó, Santo Emílio, Serra do Sol, dentre outros. 

A colonização da Serra Catarinense ocorreu principalmente durante o Ciclo do 

Tropeirismo, as tropas durante as viagens, necessitavam de paradas para o descanso e 

alimentação do gado e encontravam na hoje chamada Serra Catarinense lugares idea is 

para essas paradas. Aonde hoje se encontra o município de Lages, era um dos pontos de 

parada, por se tratar de um local com grande riqueza de água e pasto.  

Na época Lages, era chamada de “Campos e Lajens”, conforme informações que 

constam no site da Prefeitura Municipal de Lages: 

“Os documentos primitivos mencionam a paragem chamada “Lajens”, um pouso de 

tropeiros que viajavam para São Paulo ou Sorocaba (conhecida desde 1661), levando 

mulas, cavalos e bovinos”.68 

Com o passar no tempo, surge a necessidade de ampliar o comércio e a conquista 

de terras, então são traçados novos caminhos ligando o planalto catarinense ao litoral, 

desencadeando a fixação de moradores às margens do caminho, assim, por conseqüência 

desse processo formando vilas e cidades. 

A colonização dessa região se deu principalmente por portugueses, italianos, 

alemães e gaúchos, sendo possível observar essas heranças na arquitetura, danças e 

folclore, costumes e na gastronomia, esta a ser abordada em um próximo capítulo.  

 

Identidade cultural e gastronomia 

 

Desde o período primitivo o homem sempre teve forte relação com a terra e ao que 

se produzia nela, bem como a formas e ritos de preparo dos alimentos. Todo esse processo 

propicia a formação de uma identidade, caracterizando a cultura de det erminados povos e 

regiões, principalmente através da gastronomia, dança, música e artesanato.  

Nestes últimos anos, nota-se um crescimento interessante em torno na alimentação, 

um tema que também faz parte deste movimento e que abordaremos neste capítulo é  a 

alimentação com enfoque cultural. Tal crescimento em torno do alimento na perspectiva 

cultural, esta associada a um movimento contrário a globalização alimentar, ou como 

denominam vários autores, o fenômeno da “mcdonaldização da alimentação”, ou seja, a  

busca por um padrão único, forçando a descaracterização da diversidade culinária mundial.  

Para Garcia (2009) a globalização que se conceitua em um processo que se aplica à 

produção, à distribuição e ao consumo de bens e serviços de forma organizada e volt ados a 

atender o mercado mundial, afeta as práticas alimentares e as representações sociais sobre 

o comer e a comida, na medida em que a alimentação está inserida no contexto cultural.  

Ainda em torno deste tema Feitosa e Silva (2011) afirmam que os comportamentos, 

tendências, gostos e atitudes deixam de ser locais para tornarem-se globais. Com a 

influência da cultura fast food, há um abandono das práticas culinárias regionais e uma 

                                                                 
67

 Disponível em: www.univali.br/revistaturismo. Acesso em: 27/08/2012 
68

 Disponível em: http://www.lages.sc.gov.br/historia.php. Acesso em: 27/08/2012 
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adaptação a cultura alimentar hodierna, nesta mudança, a comunidade deixa de usufruir da 

comensalidade local, que comunica sua identidade, história, tradição, para usufruir de outra 

comensalidade que comunica o pertencimento a uma identidade global, sem 

particularidades regionais ou identitárias. 

O ato de se alimentar vai muito além da necessidade fisiológica, tem uma relação 

mais íntima e legítima com o homem, remete às lembranças, sensações e marca a 

identidade cultural e social de um grupo, nesse sentido Montanari (2008, p. 7) afirma: 

 

A alimentação tem papel fundamental no desenvolvimento de 

diferentes grupos humanos, sendo responsável, na verdade, pela 

própria fundação da cultura, ou das várias culturas estabelecidas 

pela sociedade. A comida é expressão da cultura não só quando 

produzida, mas também quando preparada ou consumida.   

 

 “A culinária é o elemento mais dominante do ethos – a identidade de um país. Ele é 

a marca indelével do caráter sociológico, antropológico, etnológico e psicológico de um 

povo, de uma nação.” (BELLUZZO, 2004, p. 9) 

As expressões culinárias de um povo estão intimamente ligadas às particularidades 

geográficas e à criatividade. No que corresponde a inovação no uso de novos ingredientes, 

podemos citar como exemplo a transformação na culinária mundial que os alimentos até 

então desconhecidos, resultaram em outros continentes após a descoberta do “Novo 

Mundo”, durante as grandes navegações no século XV. Assim, ingredientes como o cacau, 

tomate, peru, baunilha, entre outros, passaram a integrar e até simbolizar algumas 

culinárias mundiais, como por exemplo, o uso tomate na culinária italiana. 

Nota-se claramente que as cozinhas, tal como temos hoje, são resultado de um 

processo multicultural, sabemos também que os hábitos alimentares são como a língua, 

vivos e passíveis de transformação ao longo da história. 

A culinária e seus costumes fazem parte da história de um povo, portanto devemos 

dar a ela seu devido valor e destaque, registrando suas particularidades, afim de não 

perdermos detalhes ricos e contam de maneira única aspectos sociais e antropológicos.  

O patrimônio cultural nos remete às questões relacionadas com a identidade, a 

memória, a coletividade e ainda a herança, este é delimitado em duas categorias: a de 

natureza material e de natureza imaterial. 

A gastronomia pode ser considerada patrimônio cultural imaterial na humanidade, 

conforme veremos nos próximos parágrafos. Nesse sentido a UNESCO, define-se: 

 

[...] as práticas, representações, expressões, conhecimentos e 

técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares 

culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, 

em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante 

de seu patrimônio cultural. O Patrimônio Imaterial é transmitido de 

geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades e 

grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza 

e de sua história, gerando um sentimento de identidade e 

continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à 

diversidade cultural e à criatividade humana.69 

                                                                 
69

 Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=10852&retorno=paginaIphan. Acesso 

em: 27/08/2012 
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 Ainda sobre patrimônio cultural e que menciona a gastronomia o Ministério 

do Turismo do Brasil, acrescenta: 

 

Consideram-se patrimônio histórico e cultural os bens de natureza 

material e imaterial que expressam ou revelam a memória e a 

identidade das populações e comunidades. São bens culturais de 

valor histórico, artístico, científico, simbólico, passíveis de se 

tornarem atrações turísticas: arquivos, edificações, conjuntos 

urbanísticos, sítios arqueológicos, ruínas, museus e outros espaços 

destinados à apresentação ou contemplação de bens materiais e 

imateriais, manifestações como música, gastronomia, artes visuais e 

cênicas, festas e celebrações. Os eventos culturais englobam as 

manifestações temporárias, enquadradas ou não na definição de 

patrimônio, incluindo-se nessa categoria os eventos gastronômicos, 

religiosos, musicais, de dança, de teatro, de cinema, exposições de 

arte, de artesanato e outros.70 

 

O patrimônio imaterial é o reflexo da identidade de um povo como já mencionado 

nas falas anteriores, representa tudo o que não deve ser esquecido, ao contrário, procura-

se sempre mantê-lo vivo e presente. Neste sentido, a culinária pode ser abordada, como 

uma categoria pertencente ao campo do patrimônio cultural imaterial, pois engloba os 

saberes e fazeres culinários herdados e transmitidos de geração em geração; os hábitos 

alimentares de um povo nos dizem mais do que sua preferência alimentar, nos situam em 

relação a sua cultura e sociedade em que vivem ou viveram. 

Para Melo (2010) o fortalecimento da identidade cultural passa pelo patrimônio, 

como fortalecedor do sentimento de pertencimento a uma comunidade, cultura ou tradição:  

 

Pertencer a uma identidade cultural autêntica, significa descobrir-se, 

ser diferente dos comportamentos globalizados. Por isso, os 

patrimônios culturais imateriais como as formas de trabalho com 

terra e o sentido da culinária, o cultivo e o preparo dos alimentos, 

tornam-se patrimônios da cultura e demonstram a riqueza da relação 

entre identidade e diversidade da cultura. (MELO, 2010, p. 8).  

 

A gastronomia típica ou regional é caracterizada pelo uso de produtos de origem 

local, ou seja, de fácil acesso e na maioria das vezes de qualidade superior, devido seu 

pequeno percurso entre quem o produz e quem o consome. 

Os primeiros registros sobre as cozinhas regionais, ou melhor, sobre as preferências 

regionais são descritos por Flandrin e Montanari (1998, p. 807): 

 

Bem antes da emergência de uma personalidade culinária francesa, 

as coletâneas de receitas medievais, que dão testemunho do 

cosmopolitismo das preferências aristocráticas da época, já 

mencionavam um certo número de pratos que ostentavam 

                                                                 
70

Disponível em: 

http://www.turismo.gov.br/turismo/programas_acoes/regionalizacao_turismo/estruturacao_segmentos/turismo_cult

ural.html. Acesso em: 27/08/2012 
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denominações regionais: assim, é o que acontece com a torta de 

Brie, o brouet de Provence ou o “prato de nabos como em Beauce”, 

para nos limitarmos a citar alguns.  Nos séculos XVII e XVIII são 

numerosos os livros de cozinha que evocam preparativos ditos a la 

provençale, a la bourguignonne, a la perigourdine, a la flamande, 

outros tantos temperos que se caracterizam pela utilização de 

ingredientes específicos a essas regiões. 

 

Para Maciel (2004) a alimentação, organizada como uma cozinha torna-se símbolo 

de uma identidade através da qual os homens podem se orientar e distinguir das demais. 

Mais do que hábitos e comportamentos alimentares, as cozinhas implicam formas de 

perceber e expressar um determinado “modo” ou “estilo” de vida. Ainda nesse sentido 

Schluter (2003), afirma que a identidade coletiva é comunicada pelas pessoas através da 

gastronomia, pois esta reflete suas preferências e aversões também, e as levam consigo 

para onde forem, um exemplo disso está no processo imigratório, pois através dos 

costumes e tradições se preserva o sentido de pertencer ao lugar que deixaram, formando 

assim uma cozinha de caráter étnico adaptada ou não ao novo cenário.  

Uma gastronomia típica, quando preservada, pode contribuir com a divulgação e 

valorização dos costumes alimentares locais e, portanto, da cultura do qual ela faz parte. A 

valorização da gastronomia seja ela típica ou regional esta vinculada ao patrimônio cultural 

intangível. 

A cozinha como identidade de um povo, é formada de acordo com o processo 

histórico, relacionados com elementos tradicionais, criando algo único e singular, Maciel 

(2004) coloca que a alimentação também é um ato social e cultural, envolta de simbologias 

e ritos que nos permitem a compreensão da sociedade a qual pertence, os pratos típicos 

constituem uma cozinha emblemática, servem para expressar identidades, sejam elas 

nacionais, regionais ou locais.  

Para Morais (2011) se tratando daquilo que comumente se denomina cozinha típica 

regional, interessa a materialidade das identidades e a forma pela qual estas identidades 

comunicam o pertencimento a uma cultura. A culinária é um dos modos pelos quais as 

identidades assumem materialidade. A comida típica não é qualquer comida; representa 

experiências vividas, representa o passado e, ao fazê-lo, o coloca em relação com os que 

vivenciam o presente.  

Assim, diante dessas afirmações podermos dizer que as manifestações culturais 

colocam em cena uma identidade regional, expressando de alguma forma todo seu 

processo histórico-social, dizendo muitas vezes mais do que nossos olhos e ouvidos possam 

perceber. 

 

O pinhão na gastronomia da Serra Catarinense 

 

A alimentação na Região da Serra Catarinense forma-se pela influência dos hábitos 

alimentares indígenas, africanos e portugueses, dos imigrantes europeus, principalmente 

italianos e alemães, dos gaúchos, além é claro da forte contribuição do movimento 

tropeiro, assim resultando em uma gastronomia formada pela interação originária dessa  

confluência cultural. 

Como assinala Santos (1974), os costumes e hábitos dessa população estão 

identificados à atividade da criação de gado, com traços claramente perceptíveis na 

culinária e em manifestações culturais impregnadas de tropeirismo e gauchismo. Dessa 

forma podemos entender o hábito do consumo de carne, principalmente a bovina, de 
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preferência como charque, no qual a carne é desidratada usando-se o sal e as ações 

climáticas, consome-se abundancia a carne na forma de churrasco. 

O pinhão é emblemático na gastronomia da Serra Catarinense, sendo até tema em 

festas da região, como é o caso da Festa Nacional do Pinhão de Lages, Santa Catarina, no 

qual, podem ser encontrados diversos pratos a base de pinhão, que vão desde petiscos e 

entradas, até sobremesas e bombons. 

Nos períodos de extração do pinhão, a semente é consumida principalmente cozida, 

no qual se coloca o pinhão em cocção sob imersão em água e sal. Outra forma de consumo 

muito praticada é tostá-lo sobre a chapa do fogão a lenha, equipamento este indispensável 

para aquecer as casas nos dias frios. Durante o trabalho de extração, os coletores o 

consomem também da mesma forma como os índios o faziam, na sapecada, vivenciando e 

mantendo vivas essas heranças culturais. 

Se tratando de pratos típicos e emblemáticos, o chamado “Entrevero”, que significa 

desordem, mistura, é um prato elaborado a partir da mistura ordenada de carnes suína e 

bovina, cebola, pimentões verde, vermelho e amarelo, tomate e é claro o pinhão cozido e 

descascado, acrescentado inteiro. Esse prato é preparado em fogo alto, no qual os 

ingredientes são salteados, usa-se uma grande panela, parecida com a usada no preparo 

da Paella71. 

Na região é comum o uso do disco de arado, que é adaptado como utensílio de 

cozinha conforme relatos de moradores da região. Ainda segundo esses relatos esse prato 

é prático e de rápido preparo, elaborado principalmente em acampamentos de rodeios 

crioulo (eventos típicos da região), apreciado de forma simples e familiar ao redor do fogo 

de chão. O momento de apreciar o prato, não somente está associado a ato de se 

alimentar, mas, está relacionado à comensalidade e ao prazer de reunir pessoas em torno 

de um momento simbólico, no qual os laços se fortalecem através do conto de causos 72 e 

histórias que marcam a formação cultural da região. 

 

                                                                 
71 A paella (em castelhano e catalão) é um prato à base de arroz, típico da gastronomia espanhola e que tem as suas 

raízes na comunidade de Valência - daí que em Portugal seja comumente conhecido como Arroz à Valenciana. 

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Paella. Acesso em 27/08/2012. 

 

72
 Causo é uma história (representando fatos verídicos ou não), contada de forma engraçada, com objetivo lúdico, 

muitas vezes apresentam-se com rimas, trabalhando assim a sonoridade das palavras. São conhecidos também como 

causos populares. Disponível em: http://www.dicionarioinformal.com.br/causo/. Acesso em 27/08/2012. 
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  Foto 2 - Entrevero de Pinhão73 

 

A paçoca de pinhão é outro prato muito apreciado da Serra Catarinense, sua 

formulação leva pinhão cozido e triturado, carne suína moída, bacon, cebola, alho e 

temperos frescos. 

É provável que sua origem esteja ligada ao costume indígena de apaçocar (pilar do 

pilão), conforme dados já mencionados por Menezes (2008). 

Esta receita típica da Serra Catarinense é de fácil preparo, porém um tanto 

trabalhosa, pois o pinhão depois de cozido é descascado manualmente e triturado ou moído 

em equipamento de moer carne. Segundo moradores da região, o ideal que fiquem 

perceptíveis pedaços de pinhão, para que a pessoa que o degusta perceba a existência da 

semente. 

 

                                                                 
73

 Foto: Alvarélio Kurossu. Disponível em: http://wp.clicrbs.com.br/diariodaserra/files/2011/06/festa -do-pinhao-

gastronomia.jpg. Acesso em: 27/08/2012 
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  Foto 3 – Paçoca de Pinhão74 

 

Conclusão 

 

A partir do entendimento da temática alimentar através da ideia de patrimônio 

imaterial, é possível perceber que a comida desempenha um papel importante na formação 

da identidade de um povo, ainda que o fazer e o consumir se constituam em operações 

globais.  

Podemos dizer que a comida e a culinária encontra-se na percepção das 

manifestações culturais como formas de transmissão, valorização e consumo de tradições, 

uma vez que produzem e reproduzem uma determinada fala sobre o que é tradicional. A 

comida típica não é qualquer comida, representa experiências vividas, representa o 

passado e, ao fazê-lo, o coloca em relação com os que vivenciam o presente.  

Uma cozinha típica, quando preservada, pode contribuir com a divulgação e 

valorização dos costumes alimentares locais e, portanto, da cultura do qual ela faz parte. A 

valorização e a preservação da gastronomia seja ela típica ou regional, está vinculada ao 

patrimônio cultural intangível e cabem também às políticas publicas a sua manutenção.  
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RESUMO 

Após conquista, produtos e culturas encontradas nas Américas pelos europeus 

sofreram grande rejeição do ponto de vista cultura, julgando-as no primeiro momento 

como selvagens demais para compor a mesa ocidental. Séculos após o processo de 

colonização os vestígios desta exclusão ainda estão presentes no perfil do brasileiro, 

apenas com o atual interesse de estrangeiros pelos produtos nacionais, passam a valorizar 

e reconhecer o potencial presente nas culinárias regionais. 

Palavras-chave: identidade cultural brasileira; heranças indígenas; intercambio 

cultural.  

 

ABSTRACT 

After the conquest, products and cultures found in the Americas by Europeans 

suffered great rejection from the standpoint of culture, believing them at first as too wild to 

make up the Western table. Centuries after the colonization process the traces of this 

exclusion are still present in the profile of the Brazilian, only with the current interest of 

foreigners on domestic products, are to value and recognize the potential in this regional 

cuisines. 

Keywords: Brazilian cultural identity, indigenous heritage, cultural exchange. 

 

Germinar da Civilização 

 

O marco simbólico do início das civilizações pode ser estabelecido pelo momento de 

controle dos processos de agricultura. Poder que permitiu a sedentarização de grupos em 

diversas partes de globo, alterando crucialmente hábitos e o relacionamento com a 

natureza e entre os indivíduos. Maior importância teve os cereais, devido seus valores 

nutricionais, condições favoráveis à estocagem e posteriormente à criação do grande 

marco, o pão. Talvez o milho seja o único produto recorrente de norte à sul na América 

pré-colombiana, presente nas mais diversas formas e preparos e eleito “Rei dos Cereais”, 

emblemático e crucial para o desenvolvimento dos grandes impérios ameríndios.  

A domesticação e desenvolvimento desta espécie de gramínea, nomeada pelos 

botânicos europeus como Zea mayz - do grego grão ou cereal dos maias – se apresentou 

para o cotidiano, assim como tantas outras plantas cultiváveis, pelo processo centenário de 

repetição da rotina anual de inúmeras gerações de caçadores coletores, que passaram a  

observar o brotar de sementes deixadas, muitas vezes acidentalmente, em determinados 

pontos de seu território. A peregrinação à procura de alimento apresentava um movimento 

cíclico, devido a essa plantação aparentemente espontânea. No segundo momento, 

compreendendo melhor o sistema natural das plantas, o homem passa a selecionar e 
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plantar espécies silvestres de seu ambiente. Surge à agricultura, o que possibilita a 

estabilidade e formação das comunidades.  

Teorias fortemente defendidas por achados arqueológicos, apontam um único centro 

para esse surgimento, como relata o pesquisador Massimo Montanari (2008, p. 23-24): 

 

[...] Por isso, os estudos mais recentes consideram provável que a 

agricultura não tenha acontecido em mais lugares 

contemporaneamente, mas seja, em vez disso, fruto (como 

demonstram indícios arqueológicos, linguísticos e genéticos) da 

expansão de grupos humanos a partir de um núcleo territorial bem 

definido, situado nos planaltos do Oriente Próximo e Médio, o 

chamado ‘Crescente Fértil’. Aí nasceu a agricultura, há cerca de 10 mil 

anos, conquistando pouco a pouco os territórios da Ásia centro-

oriental (há 9 mil anos) e da América, unida então à Ásia no ponto 

atual estreito de Bering (8 mil anos atrás). Na direção oposta, foi 

colonizada a Europa (entre 8 e 6 mil anos atrás). [...] 

 

Incontestavelmente distinta foi à forma com que cada grupo se relacionou, se 

adaptou e induziu o desenvolvimento natural de acordo com as diversidades geográficas de 

sua região. Dentre as técnicas agrícolas destaca-se o procedimento nomeado de seleção 

massal, no qual as sementes para o replantio seriam eleitas de acordo com as 

características, adaptação e principalmente produtividade de cada planta. Este processo 

pode ser observado de forma semiconsciente, mesmo antes da agricultura sedentária, por 

exemplo, quando indivíduos somente colhiam da natureza frutos de maior tamanho em 

determinada árvore, descartando suas sementes pelo seu território cotidiano, que 

resultavam em plantas com frutos cada vez maiores. A eficácia pode ser comprovada no 

exemplo da observação dos frutos dos pés de abui próximos da tribo dos índios Tukuna, no 

alto Solimões, que apresentam 180g, seis vezes maiores do que os encontrados no centro 

da mata (KERR, W.; CLEMENT, R., apud RIBEIRO, B., 2000, p. 37) 

A conquista da condição de estocagem significou o passo definitivo em direção ao 

controle da natureza, os grupos cada vez menos dependeriam dos ciclos e estações do ano 

para garantir a sobrevivência. Estoques de alimentos passam a representar poder e os 

primeiros exércitos são criados para a defesa dessas providencias. A importância dos 

cereais dentro da vida social é observada claramente quando figurados dentro das 

mitologias, podendo-se também definir espécies emblemáticas para cada povo do globo: 

 

[...] Nas sociedades agrícolas e sedentárias, os principais mitos de 

fertilidade e os rituais que os acompanham têm como protagonistas os 

cereais e os ciclos de estação do ano. [...] o arroz é protagonista de 

muitas lendas e contos asiáticos, enquanto a mitologia dos antigos 

povos da América dá espaço principalmente ao milho (cuja farinha, 

segundo uma lenda maia, era utilizada pelos deuses para criar e 

modelar os homens). (MONTANARI, M., 2008, p. 30) 

 

Dentro da lenda dos índios Guaranis a origem do milho – que se tornou pilar de sua 

alimentação – ocorre em um momento em que todo o grupo sofria com a dificuldade em 

conseguir comida, então pedem para o grande espírito Nhandeyara que lhes envie um 

alimento que supra suas necessidades. Essa história pode relatar o momento em que esta 

etnia deixou seus hábitos coletores com a descoberta e domínio sobre esta nova planta. 
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Situação similar ocorre com os astecas, que relatam a descoberta da espécie após um 

dilúvio que devastou toda a Terra. 

Achados apontam origem deste grão ancestral localizada na América Central há 

7.300 anos, disseminado e adaptado à praticamente todas as condições climáticas do 

continente, apenas os Incas possuíam o controle de mais de 200 espécies do choclo, como 

o nomearam dentro do dialeto quéchua. A língua portuguesa adota o termo milho, uma 

alusão ao milium, milhete ou painço, cultivado pelos antigos romanos. 

Apesar de certa semelhança com espécie já conhecida, o milho, assim como 

diversos alimentos do Novo Mundo, teve grande resistência a ser aceito nas mesas 

europeias, por muito tempo tratado como ração animal, e no Brasil como alimentação da 

escravaria, como comprova em sua obra Câmara Cascudo (2004, p. 107-110):  

 

[...] Plantam os portugueses este milho para a mantença dos cavalos, 

e criação das galinhas e cabras, ovelhas e porcos; e aos negros de 

Guiné [...] 

 

[...] Portugal tinha milharais em 1531 e em meados do século XVII 

Severin de Faria informava que o milho era ‘o mantimento mais 

ordinário para a gente vulgar [...]  

 

Incorporado à dieta europeia somente em situações de necessidades, e 

primeiramente pela classe camponesa, os valores culturais julgavam selvagens os produtos 

provenientes do novo continente, carentes de influência civilizadora para “purifica- los” e 

torna-los aptos ao consumo, com raras exceções classificadas como exóticas e bem vistas 

nas cozinhas. 

Este pensamento atinge também a colonização brasileira e a formação de sua nova 

etnia mameluca, a qual adere os ideais ocidentais de seus genitores. Simultaneamente 

veem com a mandioca a possibilidade de conquistar o consumo do pão branco, puro, 

desejado desde a Grécia Antiga por todas as classes europeias. Valor social que contribuiu 

muito com o crescimento do consumo do tubérculo já amplamente disseminado entre os 

ameríndios Tupis. Se opondo ao consumo do milho, que certamente teve fundamental 

papel no processo de desenvolvimento colonial, porém sempre visto como produto de 

menor prestígio, tratado por muito tempo, ou até hoje, como comida de pobre, de escravo 

ou de bicho. 

Hoje o cereal possui enorme importância no plano mundial, depois do trigo e do 

arroz é o grão mais produzido. Porém segundo a EMBRAPA (2011)apenas 5% da safra 

brasileira é destina ao consumo humano, devido a sua rápida e alta produtividade ou ao 

preconceito ocidental, a ato de trata-lo como ração animal ainda está inserido em parte dos 

sul americanos. Pesquisas apontam a disparidade do consumo no Brasil entre suas regiões, 

a média nacional anual é de 7,7 kg/habitante, apresenta enorme salto comparada 

isoladamente com a da região sudeste, de 31 kg/habitante (IBGE, 2010) e maior ainda se 

for comparada com a mexicana que chega a 63 kg/habitante. Grandes diferenças 

justificadas historicamente, no caso do México facilmente compreendido pela presença, e 

permanência mesmo pós-invasão hispânica, das culturas maias e astecas.  

No caso brasileiro fatores podem juntamente ter contribuído para o consumo 

regional característico. Primeiramente os movimentos migratórios dos índios Guaranis, que 

trariam pelo centro da América do Sul, juntamente com seus costumes milenares, as 

técnicas de cultivo do milho, paralelamente com os Tupinambás, que disseminaram a 

mandioca pelo litoral do país. Considerados os dois produtos como os pilares da 

alimentação brasileira, cada um possui suas características e vantagens de acordo com a 
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ocasião. Ambos de grande produtividade, a mandioca necessita de menor manutenção 

durante o cultivo e pode ser armazenada plantada por anos sem perecer sob a terra, porém 

demanda de quinze meses para atingir o ponto de c olheita, a seguir requer meticuloso 

trabalho para eliminar suas toxinas além da cultura estar mais dependente do clima 

predominantemente quente. Já o milho está mais adaptado às variações climáticas, após 

colheita, que ocorre apenas quatro meses depois do plantio, está praticamente pronto para 

o consumo (RIBEIRO, B., 2000, p. 34-37). 

Imediatismo e praticidade convenientes perante a implantação das missões, 

jornadas das bandeiras e expansões mineradoras nada planejadas que atingiram o Sudeste 

brasileiro e que perpetuaram a cultura do milho no universo caipira. Os novos 

empreendimentos coloniais tiverem a necessidade de incorporar integralmente os índios ao 

cotidiano, isso incluindo braços e “cucas”, como sintetizou o antropólogo Darcy Ribeiro 

(1999, p. 315) “os índios foram o saber, o nervo e o músculo dessa sociedade parasitária.” 

Por outro lado não poderiam demonstrar a assimilação do aprendizado milenar indígena, 

que mais uma vez iriam contra seus interesses e valores originais, que precisariam 

relembrar caso um dia voltassem para a Europa. 

 Sendo o grão americano mais produtivo e nutritivo, de mais fácil manejo agrícola e 

melhor adaptado ao território nacional, quais os motivos não fizeram do milho e sim o arroz 

o carboidrato eleito para o prato brasileiro? Totalmente incorporado ao cotidiano colonial 

pela influência lusitana, paradoxal pensar que na Península Ibérica o arroz foi aderido pela 

imposição da dominação moura, que durou mais de sete séculos. Assim pode ser descrito o 

prato mais popular do novo povo-nação brasiliense: combinação do branco arroz lusitano, 

mouro, chinês, ou coreano, adicionado do autêntico americano feijão, muitas vezes 

incorporado da farinha pilada de mandioca, resulta na iguaria mais patriota e que mais no 

que nunca traduz a essênc ia miscigenada e miscigenadora do brasileiro, mistura de cores e 

culturas, aromas e mitos. 

E nesses novos tempos, somente papéis coadjuvantes caberiam ao lendário milho? 

Onde estaria o verdadeiro lugar do “Rei dos Cereais”? Quase restrito as festividades 

juninas, senão fossem alguns iluminados norte-americanos que prestigiaram o cinema com 

o glamour da pipoca. 

Barreiras que ainda custam a ser quebradas, apenas quando estrangeiros passam a 

notar valor nos itens nacionais os próprios brasileiros começaram a provar e reconhecer o 

potencial até então ignorado. Grande protagonista e pioneiro nesse processo foi o chef 

francês Laurent Suaudeau, que iniciou um trabalho de mesclar ingredientes brasileiros com 

técnicas clássicas europeias. Mais uma vez a transformação civilizadora, catequizadora, 

apresentava efeitos altamente positivos de aceitação aplicada aos itens tratados como 

“selvagens”. Sempre procurando caminhos de como agir olhando para fora da fronteira, 

desta vez o brasileiro conseguiu sua valorização quando o inverso ocorreu, no momento 

que estrangeiros olharam para a cultura nacional. Pelas mãos da Nouvelle Cuisine a trilha 

para a descoberta brasileira estava aberta para todos os cozinheiros e a direção seria a 

Amazônia. 

Agora estaria definida pela gastronomia fusion a identidade brasileira? Muito pelo 

contrário, essencial e rico o trabalho de pesquisa de produtos amazônicos, porém a 

exemplo da capital paulista, este estilo só veio trazer mais informações para uma 

população que nunca teve consciência de sua identidade, se questionada pelo prato 

principal de sua cidade, possivelmente responderá pizza! Os sabores amazônicos podem 

ser surpreendentes nas panelas e bocas paulistas e em suas origens milenares, porém não 

são familiares à incrível mistura ocorrida, que resultou em uma riquíssima nova cultura. 

Como opina o pesquisador italiano Massimo Montanari (2008, p. 189): 
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[...] toda cultura, toda tradição, toda identidade é um 

produto da história, dinâmico e instável, gerado por complexos 

fenômenos de troca, de cruzamento, de contaminação [...] as 

culturas alimentares (e as culturas em geral) são mais ricas e 

interessantes quanto mais os encontros e as trocas tenham 

sido vivazes e frequentes [...] 

Composições ricas, porém assim como nas alquimias da cozinha, para que as 

características não se percam o povo deve ter consciência de suas raízes históricas, que 

estão enterradas no passado pré e pós-colonial, repletas de disputas entre Gês e Tupis pela 

colheita dos cajus; adoçadas pelo melado extraído com suor negro; repletas de brigas entre 

baianos e paulistas pelas minas descobertas, que se tornariam gerais. Apesar de 

frequentemente esquecer ou passarem despercebidas, as origens estão nos cozidos das 

panelas de barro, com combinações espontâneas do que estiver à mão, ou sendo piladas 

no meio de uma paçoca multiétnica.  
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RESUMO 

A gastronomia brasileira tem-se destacado cada vez mais no contexto mundial. Este 

fato é resultado de um processo de fusão cultural ocorrido desde o período colonial, 

permitindo a criação de sabores únicos. A valorização desta gastronomia tem-se 

desenvolvido cada vez mais através dos chefes de cozinha, dos inúmeros restaurantes 

típicos e das adpatações que constantemente se fazem aos pratos internacionais, usando 

ingredientes brasileiros. Contudo, as heranças da cozinha colonial estão fincadas na matriz 

da maior parte dos pratos confeccionados no país. Estas heranças encontram-se nas 

receitas, nas técnicas de preparação, nos ingredientes, etc. A formação base da cozinha 

colonial brasileira foi constituída pela contribuição índigena, portuguesa e africana. 

Entretanto, foi o português quem mais contribuiu para que esta cozinha se desenvolvesse. 

Neste contexto, o estudo procura caracterizar o modo como se revela esta herança 

presente na atual gastronomia brasileira. 

Palavras-chave: Herança; História; cozinha colonial; Brasil; Portugal. 

 

ABSTRACT  

The Brazilian gastronomy has been increasingly highlighted in the global context. 

This fact is the result of a cultural fusion process occurred since the colonial period, 

allowing the creation of unique flavours. This Brazilian cuisine valuation has evolved chefs 

and typical restaurants who are remaking international dishes, using Brazilian ingredients 

and creating new recipes. However, the legacies of colonial cuisine are embedded in most 

dishes from the country. These legacies are in recipes, preparation techniques, ingredients, 

etc. The base of the Brazilian colonial cuisine was established by Indigenous, Africans and 

Portuguese, from those three cultures the Portuguese contribution was the strongest one. 

In this context, the study aims to characterize the way that this heritage is presented in the 

current Brazilian cuisine. 

Keywords: Heritage, History, Colonial cuisine, Brazil, Portugal. 

 

1- Introdução 

 

Brasil e Portugal possuem uma relação histórica, que se revela fortemente na 

gastronomia. Com efeito, o fator que mais interferiu na formação da cozinha brasileira foi o 

processo de hibridação, ou seja, a mistura das raças indígena, portuguesa e africana, o 

qual deu origem à formação da sociedade brasileira. Cotundo, grande parte da herança 

deixada na cozinha colonial é portuguesa. 

A formação da cozinha colonial brasileira foi fortemente influenciada pela matrona 

portuguesa, porque essas mulheres traziam grande conhecimento de técnicas de cozinha e 

de receitas lusitanas. Para além disso, a cozinha era o local onde essas senhoras 

portuguesas tinham pleno poder condicionando fortemente o modo como os pratos eram 

confeccionados. 

Inicialmente, o estudo apresenta os traços gerais que condicionaram a hibridação 

cultural na cozinha colonial brasileira. A segunda parte do trabalho destaca as relações 

entre as mulheres na cozinha colonial brasileira. A terceira parte revela de que modo o 

português contribuiu para a formação da cozinha colonial, destacando técnicas de 

confecção, ingredientes, etc. A herança deixada pelos portugueses na atual gastronomia 
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brasileira é identificada na quarta parte. Por fim, as conclusões discut em a hibridação 

cultural, as relações entre as mulheres na cozinha colonial e a contribuição da gastronomia 

portuguesa, que constituem fatores importantes para o desenvolvimento gastronomia 

brasileira contemporânea. 

 

2- A Hibridação Cultural na Cozinha Colonial Brasileira 

 

São diversos os fatores que impulsionaram os colonizadores portugueses na 

formação híbrida da sociedade brasileira: económicos, políticos, de crescimento 

populacional, dentre outros.  

O conceito de hibridação no contexto das ciências sociais foi teorizado por Canclini 

(1997), na obra Culturas Hibridas, como um conjunto de processos de intercâmbios e 

mesclas de culturas, ou de formas culturais. O autor considera que a hibridação sempre 

ocorre desde que, de alguma forma, haja contato entre cult uras em que uma toma 

emprestados elementos da outra. 

No que toca à formação-base da gastronomia brasileira, sem a hibridação cultural, 

não seria possível hoje conhecermos a atual gastronomia brasileira, única em cheiros, cores 

e sabores, nascida a partir da comunicação intercultural entre colonizadores e colonizados. 

Sublinhe-se que alguns dos principais fatores que motivaram a predisposição do 

colonizador português a facilitar uma cozinha híbrida, para além da própria hibridação da 

sociedade, foram naturalmente a distância entre os dois países e o regime patriarcal. 

Sublinhe-se que este ao excluir as mulheres do convívio entre os homens e da tomada de 

decisão masculina,  promoveu o encontro de senhoras portuguesas, índias e africanas na 

cozinha (CERDEIRA, s/d, FREIRE, 1936, FERNANDES, s/d,). 

Assim, sendo híbrida desde o seu nascimento, a cozinha colonial brasileira permitiu 

“entrever práticas de equivalência, substituição e invenção no preparo dos alimentos, 

revelando o processo de troca cultural envolvido no esforço de sobrevivência dos recém-

chegados”. (SILVA, 2001, p.26) 

 

3- As Mulheres na Formação da Cozinha Colonial Brasileira 

 

A condição de vida das mulheres no Brasil colonial nem sempre foi igual. 

Inicialmente, a mulher brasileira desfrutou de muita liberdade, participando ativamente da 

sociedade. Ora, nos primeiros séculos da colonização portuguesa no Brasil, a sociedade 

brasileira vivia uma assinalável liberdade de ação, porque estava ausente um sistema 

regular de administração (Leroy Beauliue citado por FREIRE, 2005). 

Quando instituído o regime patriarcal, a liberdade de ação da mulher na sociedade 

brasileira transforma-se completamente: “foi-lhe imposto o confinamento caseiro, como 

deveria se comportar em público, como deveria andar e para onde olhar (c hão)”. 

(FERNANDES, s/d).  

A dedicação feminina na formação da cozinha colonial brasileira está diretamente 

ligada ao regime patriarcal, presente em quase todo o período do Brasil colonial.  A 

sociedade patriarcal instituída no Brasil 

 

extremava uma diferenc iação, criando um padrão duplo de moralidade, no 

qual o homem era livre e a mulher, um instrumento de satisfação sexual. 

Esse padrão duplo de moralidade permitia também ao homem desfrutar do 

convívio social, dava-lhe oportunidades de iniciativa, enquanto a mulher 

cuidava da casa, dedicava-se aos filhos e dava ordens às 

escravas.(CERDEIRA, s/d, p.3) 

 

Cumprido esse novo papel social que lhe foi imposto, a matrona, que agora é “dona 

de casa”, passa a dedicar-se a outras atividades dentro desse espaço, dentre eles a 

cozinha. Terá sido neste nesse período que muitos pratos desenvolveram-se na cozinha 

brasileira, porque estando obrigatoriamente dentro de casa era preciso ocupar o tempo 
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livre. O regime patriarcal que foi desenvolvido no Brasil pode ter sido o grande propulsor da 

fusão cultural encontrada na gastronomia brasileira. 

Foi no espaço da casa-grande onde estas mulheres se encontraram e viveram 

durante cerca de quatro séculos num 

 

espaço adstrito da casa-grande [que] agrupou o encontro de raças, 

combinando emoções com temperos, sentimentos com receitas culinárias, 

saudades com cheiro e gosto de condimentos. Nesse desvão 

aparentemente resguardado,  desfilaram as enormes proezas da 

convivência doméstica. Oráculo de confissões, de fuxicos, de troca de 

sigilos. Zona de confraternização. Locus de intercâmbio. Na sagrada 

cozinha, a conversa mole, os mexericos, o disse-me-disse alcançaram a 

moldura da intimidade. Entre um prato e outro, muitas histórias foram 

verbalizadas. (QUINTAS, 2007 p.94) 

 

Entretanto, apesar de este ser um espaço pacífico de troca entre colonizadores e 

colonizados, a cozinha colonial também foi espaço de relações de poder.  O poder que 

encontramos na cozinha colonial centra-se sobretudo na confecção dos alimentos (trabalho 

atribuído aos escravos) do que propriamente na imposição “do que fazer” (MARTINS e 

BAPTISTA, 2012). É verdade que as senhoras de engenho muitas vezes não participavam 

do trabalho doméstico, estando limitadas a determinar o que queriam comer (CAVALCANTI, 

2007, p. 139). Sublinhe-se que, mesmo determinando o que fazer, houve por parte destas 

mulheres uma abertura ao uso de ingredientes das culturas indígena e africana, fato este 

que possibilitou a fusão cultural encontrada em grande parte da cozinha brasileira.  

Nos seus primórdios, as responsáveis pela confeção dos pratos na cozinha colonial 

eram índias e ainda mamelucas (mistura do índio com o português), visto que na época 

havia ainda grande ausência de mulheres portuguesas. Este momento permitiu a estas 

mulheres deixarem enraizados nos pratos muitos alimentos, como frutas e animais 

pertencentes ao cardápio indígena (TRIGO,2000) 

O terceiro elemento responsável pela formação-base da cozinha colonial,  é trazido 

para o Brasil para suprir as necessidades servis, as quais os ínidos não assumiram. O 

africano chega para desenvolver a plantação da cana-de-açúcar, produto que possibilitaria 

aos colonizadores obter maiores lucros do Brasil: o “açúcar”. Com a presença das mulheres 

africanas, a cozinha colonial ganha novas cores e sabores, com o uso do azeite-de-dendê, 

da pimenta, dentre outros produtos. 

 

4- A Contribuição Portuguesa na Formação-base da Cozinha Colonial 

Brasileira 

 

Em terras brasileiras, o português deparou-se com muitas diferenças na alimentação 

indígena. Não foi fácil para os colonizadores assimilarem esta alimentação. Porém, através 

das técnicas e da junção destes alimentos com outros produtos importados da Europa, o 

colonizador, juntamente com o ameríndio, fez nascer a cozinha colonial.  

A base da cozinha colonial brasileira fundamentou-se nas culturas indígena, 

portuguesa e africana. Entretanto, a contribuição dada pelos portugueses é sem dúvida a 

que tem maior dimensão. De acordo com Freire, “sem o português não haveria cozinha 

brasileira” (1941, p.198): 

Pode-se afirmar que a participação do português iniciou-se com a 

usufruição dos produtos e a revelação das potencialidades para além de 

lhes atribuir “valor de troca”. Porém de apetência para o uso dos alimentos 

que encontrava nas paragens onde chegava, o maior contributo foi o 
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sentido universalista que deu à mobilidade de espécies entre continentes e 

ao reconhecimento de saberes e de sabores, num comportamento 

desinibido de apropriados modos de fazer. ( ABEL e CONSIGLIERE, 2005) 

 

 Os colonizadores trouxeram novos utensílios, novas práticas, técnicas e 

conhecimento na produção dos alimentos, aprimoraram receitas indígenas, adaptaram 

produtos da terra a receitas europeias, trouxeram diversos produtos de outros continentes 

para o Brasil.   

A partir destas dimensões, procuraremos apresentar de que modo os portugueses 

contribuíram para a formação desta cozinha. Dos utensílios, destacam-se alguidadres, 

almofariz, caldeirões, chaminés francesas, fogões, fumeiro, potes, tachos de cobre; além 

de objetos de cozinha como formas de bolo em formatos diversos (CAVALCANTI, 2007). 

No que concerne às técnicas e práticas ligadas aos alimentos, os portugueses 

ensinaram as técnicas de cultivo, de horticultura, dentre outras. Das técnicas de confecção 

dos pratos, transmitiram o modo de preparar, dosear, confeccionar, temperar e conservar 

os alimentos. (ABEL e CONSIGLIERE, 2005) 

Sublinhe-se que o refogado, tão comum na preparação dos pratos típicos brasileiros, 

é de herança portuguesa, deixada pelos povos árabes que habitaram na Lusitânia 

(QUITÉRIO, 1997). 

A técnica de fritura foi outra contribuição lusa: “o azeite de oliva, azeite doce das 

azeitonas, iniciou no Brasil a técnica das frituras e é bem possível que tenha determinado o 

emprego dos óleos pelos indígenas, como adubo culinário e continuado por imitação” 

(CASCUDO, 2004, p 247) . 

Para além das técnicas de fritura, os portugueses ensinaram ainda técnicas de 

conservação dos alimentos através do processo de salga, dentre eles o tão conhecido 

processo de salga da carnes de charque (FERNANDES, 2005). 

No que toca ao paladar da comida brasileira, destaque-se que as duas maiores 

contribuições portuguesas foram a valorização do sal e o uso do açúcar (Cascudo, 2004). 

Dos temperos utilizados na confecção dos pratos, herdou-se de Portugal o apreço pelo alho, 

o louro, a cebola, a salsa, os coentros, cominho, dentre muitas outras especiarias 

(MARTINS e BAPTISTA, 2009). 

Das adaptações feitas às receitas europeias, a principal substituição foi o uso da 

mandioca, ao invés do trigo. A mandioca constituía a principal base da alimentação 

ameríndia: “quando os portugueses chegaram ao Brasil não conheciam a mandioca e não a 

aceitaram de início, porém com o tempo foram aprendendo a consumi- la”, quer em forma 

de farinha, de goma ou de carimã (CHAGAS, 2006, p.10). Em muitos pratos encontrava-se 

o uso da mandioca: nos lombos recheados servidos com farofa, nos bolos, etc. (CASCUDO, 

2004, MARTINS e BAPTISTA, 2009). Outras adaptações estão ainda muito relacionadas 

com a doçaria, uma vez que o processo de confecção dos doces passou a ser feito com 

frutas nativas: 

 

Em nosso ambiente foram também nascendo variações desses doces e 

bolos a partir de ingredientes novos – amendoim, castanha de caju, coco, 

frutas tropicais, mandioca, milho – adicionados às velhas receitas de 

Portugal, até então feitas com amêndoas, canela, cravo, gengibre, noz-

moscada, pinhões (CAVALCANTI, 140). 

 

Destaque-se ainda a valorização dos ovos de galinha, outro produto muito usado 

pelas senhoras portuguesas: “os ovos deram espantoso rendimento culinário, fritadas, 

doces, bolos incluindo-os nos pratos indígenas, canjicas, mingaus, papas, ovos cozidos, 

estrelados, quentes (à La coque), moles, baba de moça...” (CASCUDO, 2004, p. 249).  
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Dos animais trazidos de Portugal para o Brasil destacam-se a vaca, o boi, o porco, a 

cabra, a ovelha a galinha, o pombo, o pato, o gansos, dentre outros ( CASCUDO, 2004, 

FERNANDES, 2005).  

Das frutas trazidas da Europa e de outros continentes salientam-se o figo, a lima, o 

limão, o coqueiro, a melancia, o melão e a banana, dentre muitas outras, que muito bem 

se adaptaram ao solo brasileiro (CASCUDO, 2004). 

Outra grande contribuição também dada pelos portugueses à cozinha brasileira 

concretizou-se na doçaria. Sublinhe-se que o apreço dos portugueses pelo doce é herança 

moura (QUINTAS, 2007, p. 97). Nesta sequência, criaram-se e adaptaram-se diversas 

receitas europeias. O açúcar em abundância nas casas-grandes facilitou e impulsionou o 

desenvolvimento da doçaria brasileira: “com os amendoins e as castanhas dos cajus as 

portuguesas faziam os doces que originalmente levavam amêndoas e pinhões em sua 

receita. Os cajus e as bananas-da-terra, cozidos com açúcar e canela ou secos ao sol, 

também davam deliciosas iguarias” (BASSI, 2006, p.). 

 

A doçaria é a tradição mais original da cozinha portuguesa, um paradigma 

da mediação cultural. Não é um segmento secundário da alimentação na 

América portuguesa, mas a mais importante produção colonial, que 

alterou hábitos alimentares e de nutrição na idade moderna”, analisa. Se 

nas comidas salgadas a refeição do senhor e a do escravo eram algo 

semelhantes em “pobreza”, os doces são de outra esfera (CARLOS  HAAG, 

2010). 

 

Sublinhe-se que esses doces, em especial os que eram feitos com frutos nativos, 

muitas vezes foram enviados “com o nome de marmelada, em massas bem macias e doces 

para os amigos que ficaram em Portugal”. (CASCUDO, 2004, p.241).  

A doçaria não se desenvolveu apenas nas compotas ou marmeladas, mas também 

em bolos, a base de carimã ou de goma de mandioca e outros doces que se foram criando, 

como é o caso das cocadas (CASCUDO, 2004). 

No que concerne às bebidas destaca-se que as técnicas na produção de “bebida 

destilada” se devem ao branco (CASCUDO, 2004,  p.511). 

 

5- O que Ficou da Cozinha Colonial na Contemporânea Gastronomia 

Brasileira? 

 

A atual gastronomia brasileira, que é resultante de todos estes processos de trocas, 

de adaptações, de inovações e da relação com outras culturas (como a italiana, alemã, 

japonesa etc), apresenta-se como única e exótica, do ponto de vista das cores, cheiros e 

sabores. 

O brasileiro tornou-se esse elemento tranformador de muitos pratos internacionais, 

adaptando-os a ingredientes nativos, como é o caso da pizza de goiabada com queijo, ou 

da rapadura com coco. Entretanto, a base da formação dessa cozinha permaneceu em 

grande parte dos pratos da gastronomia típica brasileira e neles permaneceu também a 

herança deixada pelos portugueses, a qual muitas vezes é pouco explicitada.  

Nesse contexto, iremos apresentar alguns dos muitos pratos típicos em que 

podemos encontrar, em maior ou menor dimensão, a contribuição portuguesa na atual 

gastronomia típica brasileira. 

A tapioca, apesar de ser uma comida indígena, foi aprimorada pelos portugueses: “a  

matrona portuguesa aprimorou muitos pratos indígenas, ‘fez o beiju ameríndio mais fino e 

mais seco, molhou o polvilho de mandioca com leite’, acrescentou-lhe ainda o sal e o 

açúcar (DUTRA, 2005, p.34). 
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A feijoada é talvez o prato que mais claramente revela a herança lusa. Um fato 

curioso sobre a origem da feijoada é que esta teria se originado nas senzalas com o resto 

das carnes desprezadas pelos senhores. Mas é verdade que os portugueses já apreciavam 

a feijoada há algum tempo, principalmente os que habitavam as regiões montanhosas 

transmontanas onde, até hoje, a feijoada continua a ser um dos pratos mais apreciados. Da 

mesma maneira, entram chouriços e carnes salgadas de porco, mas o feijão utilizado é o 

branco (FERNANDES 2005:170; CASCUDO, 2004, p.446). Ainda sobre a feijoada, afirma 

Fernandes que se trata de uma “solução europeia elaborada no Brasil”: a técnica é 

portuguesa, mas o material é brasileiro. 

Do mesmo modo, o vatapá, receita muito difundida no Estado da Bahia, pode 

também ter sido mais uma das iguarias portuguesas herdadas no Brasil: “há divergências a 

respeito da origem deste prato. Pode ser que, pela semelhança com a técnica de 

preparação da açorda portuguesa, seja de origem ibérica, com temperos africanos, aos 

poucos, introduzidos pelos escravos” (FERNANDES, 2005, p. 113).  

Sublinhe-se que, do ponto de vista dos ingredientes usados na confecção deste 

prato, pode-se observar como está fincada a presença portuguesa. Por exemplo, o vatapá 

pode ser feito de bacalhau, ingrediente típico de Portugal. Outro ingrediente que é 

importante para a confecção deste prato é o pão. O índio brasileiro não conhecia o trigo, 

muito menos o pão. Pode-se chamar ainda a atenção para outros ingredientes, que apesar 

de não terem origem portuguesa, foram levados pelos colonizadores, são eles: o gengibre e 

o leite de coco (CASCUDO, 2004). Deve-se destacar que a açorda portuguesa é um prato 

de herança árabe deixada em Portugal. 

No que concerne às sopas, e relativamente ao modo como são servidas e 

confeccionadas no Brasil, também registamos a fórmula europeia: “os nossos amerabas e 

os negros africanos não a conheciam no século XVI” (CASCUDO, 2004, p. 533). 

A galinha à cabidela ou galinha no molho pardo é também uma herança dos 

colonizadores, que em Portugal se confecciona do mesmo modo que no Brasil.  

Outro prato que ainda podemos apresentar como ilustrativo da tese que temos 

vindo a desenvolver é a buchada, conhecida em Portugal como maranhos. Esta receita tem 

a sua origem na zona das Beiras em Portugal.  No Brasil, o que diferencia esta receita da 

portuguesa é o uso de outros temperos e do acompanhamento com cuscuz ou farofa 

(FERNANDES, 2005). 

O tão famoso escondidinho de mandioca também pode revelar alguma influência 

portuguesa. Em Portugal, comumente confecciona-se um prato denominado empadão de 

carne. Este prato tem como base a batata e um recheio de carne moída. No Brasil, a batata 

é substituida pela mandioca, e a carne utilizada é a de charque ou de sol (MARTINS e 

BAPTISTA, 2009). 

A moqueca baiana é similar ao modo de fazer das caldeiradas de peixe ou de 

mariscos em Portugal. Nesta receita, usa-se a técnica portuguesa similar à da caldeirada: o 

dendê africano, o leite de coco indiano, a pimenta malagueta dos índios e o camarão ou 

peixe dos brasileiros (GOES, 2008). 

Sublinhe-se outro prato com forte influência portuguesa: o baião de dois, que em 

Portugal é conhecido por arroz de feijão. Historicamente, este prato é de origem 

portuguesa, pois é comum no Norte de Portugal. 

A frigideira de bacalhau é mais um dos pratos que têm origem numa receita 

portuguesa: as tigeladas. Contudo, no Brasil esta receita recebe o acrésc imo do leite de 

coco (Fernandes 2005). 

A rica doçaria brasileira também herdou muitas técnicas e modos de fazer da 

doçaria portuguesa. Os doces que eram feitos com amêndoas foram substituídos por coco, 

por amendoins e outras frutas da terra. Destacam-se destes a goiabada, doce 
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confeccionado com a mesma técnica da marmelada portuguesa. O bolo Souza Leão , muito 

famoso em Pernambuco, o qual ao invés do trigo usa-se a mandioca, para além de outros 

ingredientes como o leite de coco é outro dos exemplos da import ância da cozinha lusa no 

Brasil. 

O doce de espécie é uma tradição portuguesa na época das festas natalinas. Estes 

doces são preparados com especiarias levadas pelos árabes para a Ibéria. No Maranhão, os 

doces de espécie receberam a contribuição do coco, resultando num dos doces mais 

saborosos da doçaria nacional (FERNANDES, 2005, p.:84). 

Doces ainda como o quindim, o manjar de coco, o pudim, o pingo de ovos, dentre 

muitos outros, fazem parte da grande herança portuguesa, que está fincada em grande 

parte da matriz das receitas típicas brasileiras. 

Em síntese, são diversos os pratos, ingredientes e técnicas presentes na 

contemporânea cozinha brasileira, que se podem encontrar a herança portuguesa deixada 

desde a cozinha colonial. Entretanto, pela grande dimensão deste tema, não podemos 

nesta investigação fazer um levantamento exaustivo e sistemático, mas apenas deixar 

alguns dos exemplos mais significativos. 

 

6. Conclusão 

 

A gastronomia brasileira que atualmente conhecemos é sem dúvida reflexo da 

antiga cozinha colonial. O processo de hibridação foi um dos principais fatores que permitiu 

a esta gastronomia apresentar-se como única. Entretanto, mesmo com a miscigenação 

cultural que recolheu contributos de outras culturas, verificamos que grande parte da 

contribuição dada foi portuguesa., o que parece natural dada a condição de colonizadores 

dos portugueses. 

 

Contudo, a receptividade por parte destes colonizadores a outros produtos nativos 

foi um fator que contribui em muito para a diversidade, especificidade e criatividade da 

cozinha brasileira. Com efeito, ao invés de imposição houve assimilação, adaptação, troca 

de conhecimentos e muito uso de ingredientes da terra: pratos como a feijoada, os cozidos 

de carne, o manjar de coco, os bolos, as compotas de frutas tropic ais, a goiabada, dentre 

muitos outros não existiam antes do período colonial.  

 

É verdade que a contemporânea gastronomia brasileira é cada vez mais inovadora, 

contudo as raízes étnicas da sua formação não podem ser ignoradas. Conhecer a historia 

da alimentação brasileira é imprescindível para reconhecer o as origens e fundamentos 

desta gastronomia única e já reconhecida internacionalmente. 
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Hibridismo Alimentar no Brasil e a Origem da Feijoada80 

 

João Batista Villas Boas Simoncini81 

 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo demonstrar quais eram os produtos básicos da 

alimentação brasileira presentes durante o processo de ocupação e formação do território, 

destacando-se a tríade étnica (índios, portugueses e negros) que contribuíram com a 

hibridização alimentar no Brasil. Pretende-se ainda, entender a origem da feijoada, a mais 

conhecida, consumida e procurada entre os pratos tipicamente brasileiros. O legado 

histórico desta iguaria é atribuído aos escravos negros, ou seja, oriundo das senzalas. 

Entretanto, de acordo com as publicações recentes sobre este tema, pode-se se dizer que a 

sua origem configura-se como um mito e que a feijoada está longe de ser uma dádiva 

africana.  

Palavras-chave: Alimentos; feijoada; hibridismo alimentar, tríade étnica. 

 

ABSTRACT 

This article aims to demonstrate which were the basic Brazilian feed products 

during the occupation and formation process, highlighting the ethnic triad (Indians, 

Portuguese and Africans) that have contributed with the food hybridization in Brazil. The 

aim is also to understand the origin of the feijoada, the most known food, consumed and 

popular food among all the typical Brazilian dishes. The historical legacy of this delic acy is 

attributed to the black slaves. It means that it has come from the senzalas. However, 

according to recently publications on this issue, it is right to confirm that the origin of 

feijoada is a myth and the true story is that feijoada is far from being an African gift.  

Key-Words: Food; feijoada; food hybridity; ethnic triad. 

 

1 O Hibridismo Alimentar no Brasil 

 

O primeiro depoimento sobre alimentação indígena é a carta de Pero 

Vaz de Caminha: ‘Deram-lhes ali de comer; pão e peixe cozido, 

confeito, farteis, mel e figos passados.’ Não quiseram comer quase 

nada daquilo. (CASCUDO, 2004. p.73). 

 

Entende-se a recusa relatada por Caminha devido ao fato de a base alimentar dos 

nativos ser, indiscutivelmente, a raiz da mandioca82. A mandioca era o principal alimento 

                                                                 
80
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brava, amarga, venenosa, peçonhenta, e a doce, suave, mansa – o aipim. O autor destaca que não há exagero em 
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– colheita – plantação – colheita. (CATHARINO, 1995. p.330-336). 
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das populações indígenas. Em segundo o milho, a grande dádiva alimentar; observa-se que 

o milho é o único cereal existente no continente, base alimentar das culturas indígenas nas 

três Américas. Muitas das comidas indígenas tinham o milho como ingrediente básico: 

pipocas, curais, pamonhas, farinhas, fubás, cuscuz, biscoitos, bolos, cerveja de milho 

verde, aguardente, canjica.  

Segundo Frieiro (1982, p. 57-58) “os ricos comem canjica por prazer e os pobres 

por carência econômica e privações de gêneros. O fubá servia principalmente para fazer o 

angu dos negros, cozido em grandes quantidades em tachos de água quente”.  

Pode se afirmar que após a Guerra dos Emboabas e a divisão da Capitania de São 

Vicente, os aventureiros que se deslocaram da Capitania das Minas Gerais para outras 

regiões acabaram por encontrar ouro em Goiás e Mato Grosso. As novas lavras renovaram 

o desejo de enriquecimento, o que por sua vez provocou um novo deslocamento 

populacional para essas regiões. O crescimento do número de lavras nas três capitanias 

demandou a criação de uma rede mais complexa de abastecimento. As dificuldades de sua 

instalação e a constante escassez levaram os mineradores a substituírem os produtos 

importados por alimentos existentes nas localidades, gerando, assim, o início do processo 

de hibridização. A diferença de preço de um produto comercializado no litoral para o 

mesmo produto vendido no interior fora outro fator motivador da hibridização. Dessa 

forma, a escassez e a alta dos preços contribuíram para a constituição de uma cultura 

alimentar em Minas Gerais e demais regiões mineradoras. 

O abastecimento em Minas se tornara sistemático com o passar do tempo, todavia, 

pequenas crises continuaram existindo. Com o passar do tempo, o cultivo de gêneros 

próximos aos centros mineradores e o comércio realizado pelos tropeiros afastavam o 

perigo da fome, porém, tudo se vendia por preços altíssimos. Num estudo comparativo 

entre as capitanias de São Paulo e Minas Gerais no início do séc. XVIII, Frieiro (1982) 

aponta que um alqueire de farinha custava em São Paulo 640 réis, em Minas 43.000; uma 

libra de açúcar, 120 réis, diferente dos 1.200 cobrados nas Minas; uma galinha, 160 réis, 

em Minas 4.000; um boi de corte, 2.000 réis, frente aos 120.000 cobrado em Minas; um 

escravo negro, que variava entre 85.000 e 100.000 réis, nas Minas era negociado por três 

a seis vezes mais que nas praças de escravos. 

A expressiva demanda por alimentos tão necessários nas Minas fez dessa região um 

mercado consumidor atípico, ocasionando uma alta nos preços das mercadorias (gêneros, 

tecidos, ferragens, ferramentas...), conseqüentemente, um mercado tão vantajoso para os 

comerciantes deixou desguarnecidas outras regiões, como o Nordeste. Dessa forma, os 

mineiros se tornaram reféns dos mercadores e comerciantes locais que revendiam esses 

produtos. Apesar de não estarem diretamente envolvidos com a lavra, mercadores e 

comerciantes tiveram rendimentos maiores que os mineiros devido ao lucro exorbitante 

que impunham a esses. Assim, em Minas, as cidades auríferas conviveram com o luxo e a 

ostentação, mas de forma efêmera a cidade viu a riqueza se esvair. O lucro dos 

mercadores, oriundo da elevação desproporcional dos preços nas Minas, era depositado nas 

casas comissárias no Rio de Janeiro e outras cidades como São Paulo, Sorocaba e daí para 

a Europa.  

A carência alimentar dos envolvidos na fase inicial da mineração foi um dos fatores 

que contribuíram para vinda de gêneros alimentícios de outras regiões do Brasil e do 

mundo. No cenário de opulência de ouro em Minas, verifica-se uma demanda por 

alimentos. Todavia, os preços altos somados à escassez levaram os mineiros a terem uma 

alimentação pautada em gêneros locais advindos da cultura indígena e produtos 

importados da Europa, África e Ásia. 

Há de se destacar que a formação da gastronomia mineira nos séc. XVII e XVIII 

advém do encontro das várias culturas dos diversos estrangeiros que migraram para a 
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região, sendo somadas à cultura dos nativos. Percebe-se essa constituição nos relatos de 

viagens de Auguste de Saint-Hilaire, nobre francês que visita o Brasil em 1816 em nome do 

Duque de Luxemburgo. 

Próximo a Vila Rica, na vila de Itajuru, Saint-Hilaire (1975, p.95-96), “ao hospedar-

se na propriedade do Sr. Capitão Antonio Gomes de Abreu, relata o costume e o hábito 

alimentar dos brasileiros: fazer três refeições ao dia”. O autor descreve os vários alimentos 

encontrados à mesa de ricos e pobres: os legumes e as carnes eram sempre somados à 

presença de pão, farinha e hortaliças. Como prática diária, a refeição do meio dia era a 

mais importante. Saint-Hilaire (1975, p.96) afirma que “o feijão era produto indispensável 

nas mesas de pobres e ricos, sendo que para os primeiros essa leguminosa era a base e, 

na maioria das vezes, o único alimento existente”.  

Na mesa das famílias mais abastadas, ao feijão se adicionava arroz, couve e várias 

ervas picadas, podendo ainda esse prato ser composto de carne de porco ou galinha. 

Segundo Saint-Hilaire (1975), um prato muito apreciado pelos ricos era comer-se galinha 

cozida com o fruto do quiabo e angu, uma espécie de polenta sem sabor. Outro prato era a 

carne assada, comida juntamente com um punhado de farinha. Nas casas dos pobres, 

como os vaqueiros e muladeiros, o feijão e a farinha de milho, salpicados por um pouco de 

salsa eram misturados formando assim uma pasta homogênea, geralmente comida com as 

mãos. 

Os relatos de viagem feitos por Auguste de Saint -Hilaire permitem encontrar nas 

sociedades Mineira e Fluminense no séc. XIX os traços culturais dos nativos, anteriores ao 

processo de assimilação cultural em Minas Gerais, acontecido na descoberta do ouro em 

final dos seiscentos. Os estudos de Saint-Hilaire (1975) apontam uma variedade de 

alimentos existentes na região: feijão, arroz, milho, mandioca, couve, serralha, salsa, 

quiabo, criação de porcos e galinhas, e uma infinidade de doces em caldas e cristalizados, 

feitos a partir das frutas existentes na região. 

Alguns dos alimentos mencionados por Saint-Hilaire formam a base da alimentação 

indígena e outros a base da alimentação portuguesa e dos escravos negros. 

Cascudo (2004) destaca que herdamos do indígena a base da nutrição popular, os 

complexos alimentares da mandioca, do milho, da batata e do feijão, decisivos na 

predileção cotidiana brasileira. Acompanhantes indispensáveis ou constituindo, sozinhos, a 

refeição humilde.  Castro (2004) também elucida a influência alimentar indígena na 

constituição da dieta e da cozinha do brasileiro. 

Aos indígenas devemos as caças de pena e de patas, pacas, cotias, veados, tatus, 

porcos-do-mato, capivaras, o lombo da anta e aves aquáticas de carne macia. Peixes, 

crustáceos e moluscos que o português aprendeu a saborear. Os nativos deixaram-nos 

ainda a mandioca, aipim, batata, abóbora, palmito, milho, feijão, fava, amendoim, cará, 

pimenta, óleos vegetais, e frutas como: caju, abacaxi, goiaba, cajá, maracujá, imbu, 

mamão e um quase alimento, o fumo. As laranjas, limas e limões só foram conhecidos mais 

tarde, quando trazidos pelos portugueses.  

As favas e os feijões, apesar de cultivados, não eram empregados com freqüência 

na alimentação indígena. Eles gostavam muito de amendoim, que comiam cru, assado ou 

cozido. Não tinham o hábito de plantar frutas, apenas colhiam o que o meio lhes oferecia 

fartamente.  

Os peixes eram um dos alimentos preferidos dos indígenas, sendo assados ou 

tostados, muito mais do que cozidos. A pescaria era uma prática cotidiana entre os 

indígenas, como verificado e registrado pelo conquistador espanhol Álvar Núñes Cabeza de 

Vaca na primeira metade do século XVI, na planície inundável conhecida atualmente como 

pantanal.   
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Quando as águas estão baixas, os nativos daquelas terras vêm viver 

junto à ribeira, trazendo suas mulheres e filhos para gozar os 

prazeres da pescaria. Durante esse período levam uma vida muito 

alegre, cantando e dançando, porque a comida é abundante e o lugar 

muito agradável. (CABEZA DE VACA, 1999. p.238). 

 

Para assar, secar ou mesmo conservar as carnes e os peixes, os indígenas 

utilizavam o moquém83. Estes alimentos eram quase sempre assados, tostados, e em 

menor escala cozidos ou passados pela fervura. 

A contribuição do trabalho culinário indígena descrito por Catharino (1995) é a 

técnica de moquear, operação compreendendo assar, ou fumegar, fumaçar ou defumar, 

para prolongar a comestibilidade, dependendo do estado do fogo e da distância em que fica 

o alimento. 

O ato da caça não era uma atividade especificamente indígena, os negros escravos 

utilizados no plantio da cana-de-açúcar no Nordeste e na mineração em Minas também 

dominavam tal arte. Utilizavam estas caças para compensar a precária base alimentar de 

que dispunham. Cascudo (2004) destaca que, na primeira fase do ajustamento, o escravo 

no Brasil não consumia os carás, as pacovas e mesmo o milho. Preferia naturalmente 

inhames a carás, e bananas a pacovas, alimentos que deixara de provar desde a sujeição. 

Essas bananas e inhames iam aparecendo nos plantios baianos e certamente onde o 

africano chegava, não especificamente trazidos por ele, mas semeados pelos senhores e 

mercadores que dominavam o tráfico de escravos. Cabe destacar que a base alimentar do 

escravo negro utilizado nos engenhos de cana-de-açúcar, nas fazendas de gado, na 

mineração e nos cafezais era idêntica, e apenas a incidência de alguma carne ou pescado 

para dar gosto distinguia os regimes. 

Outra influência muito favorável de acordo com Castro (2004), sendo a mais 

expressiva e valorizadora dos hábitos alimentares da “região nordeste”, foi, sem dúvida, a 

do negro. A do escravo negro importado da África, em cuja área natural tinha obtido, pelo 

cultivo de variadas plantas, um regime alimentar dos mais saudáveis. 

Alguns dos alimentos utilizados pelos escravos no Brasil tinham sido trazidos da 

África, principalmente durante o tráfico negreiro. Dentre as diversas plantas alimentares 

que nesse período vieram do Congo Africano, as mais comuns foram o quiabo, inhame, 

erva-doce, gengibre, açafrão, gergelim, amendoim africano, melancia, banana e coco (este 

último de origem asiática, estivera presente nas várias colônias portuguesas). A banana 

teve rápida expansão e popularidade, foi uma das maiores contribuições dos africanos à 

alimentação brasileira. Não havia povoado ou oca indígena que não tivesse uma bananeira 

na sua proximidade. Seu fruto era o mais apreciado pelos negros, sendo indicado para 

qualquer faixa etária, inclusive para os enfermos.  

Segundo Cascudo (2004, p.201) “na África o hábito da Manihot utilissima não 

resultaria de imposição, mas da verificação de sua utilidade: menos trabalho que o sorgo e 

mais produção que o inhame”.  

A alimentação do negro no Brasil-Colônia, e posteriormente no Império, resumia-se, 

de uma forma geral, em angu de milho, feijão preto, toucinho, carne-seca, pimenta, 

laranjas, bananas, farinha de mandioca e diariamente dois tragos de aguardente de cana-

de-açúcar. Quando enfermos, iam recuperar as forças e recobrar a saúde nas sombras e 

nos frutos do cajueiro, ricos em ácido ascórbico, suprindo, assim, sua deficiência alimentar. 

A comida do escravo negro era a mesma das classes mais humildes e pobres. Comia-se 

                                                                 
83

 Moquém – grelha de varas verdes para assar ou secar a carne ou o peixe. 
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mais carne seca que carne fresca, alimentos mais cozidos que assados, ao inverso dos 

indígenas. 

Não havia variedade de temperos ou mesmo condimentos na comida africana. A 

pimenta era a mais significativa para os negros, também a favorita dos indígenas, e 

extremamente apreciada pelos portugueses. Tais preferências acabaram influenciando o 

gosto dos brasileiros que, depois dos mexicanos, são o povo da América com maior 

predileção por esse condimento.  

A palmeira do dendê veio da África para o Brasil, trazida pelos portugueses e foi 

introduzida na região norte (nordeste brasileiro). O dendê passou desde então a compor a 

alimentação de negros e senhores. Seu uso e consumo estão no preparo dos alimentos. 

Dessa forma, não havia comida de escravo que não tivesse o azeite-de-dendê dando cor, 

gosto e aroma especial. O seu uso também acabou chegando à cozinha dos brancos, levado 

pelas mãos das escravas negras que trabalhavam em suas cozinhas. O azeite -de-dendê 

difundiu-se pelo país; onde quer que o negro fosse, havia este produto. Entretanto, na 

região sudeste, principalmente em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, o azeite-de-dendê não 

fora difundido, pois, devido ao processo de colonização acelerada da região com a 

mineração, os mineiros utilizavam a banha de porco. 

Em contrapartida, a mulher portuguesa ia familiarizando os escravos com o azeite 

doce trazido de Portugal, que aos poucos foi se tornando um produto popular e impondo-se 

na culinária brasileira. 

Instalando-se para ficar definitivamente no Brasil, o português recriou o ambiente 

familiar, cercando-se dos recursos de curral, quintal e horta.  

De acordo com Cascudo (2004, p.237-238), 

 

[...] os portugueses trouxeram vacas, bois, touros, ovelhas, cabras, 

carneiros, porcos, galinhas, galos, pombos, patos, gansos e, ainda, 

as festas tradicionais, com seus cantos, danças, acepipes, 

intransferíveis. Entrudo (carnaval). Quaresma. São João. Natal. As 

quatro festas do ano. Deve-se lembrar que para cada um desses 

eventos há uma alimentação específica, degustável nas festas. 

 

Quanto aos alimentos trazidos pelos portugueses para o Brasil, vale mencionar os 

principais: cana-de-açúcar, trigo, figo, romã, laranja, lima, limão, cidra, azamboa, tâmaras, 

arroz, melão, melancia, gengibre, pepino, mostarda, nabos, rábano, couve, alface, coentro, 

endros, funcho, salsa, cominho, hortelã, cebolinha, alho, berinjela, tanchagem, poejo, 

agrião, manjericão, alfavaca, beldros, bredos, chicória, mastruço, cenoura, acelga, 

espinafre. 

A mulher portuguesa começou utilizando um elemento que sempre o negro ignorou 

e o indígena desatendeu: o ovo da galinha. Tirou proveito do milho, fazendo deste 

maravilhas como bolos, canjicas e pudins. A valorização do milho foi tanta que, um século 

depois de iniciada a colonização do Brasil, o milho já ocupava lugar de destaque dentre os 

mantimentos da cozinha brasileira.   

Os variados tipos de doces feitos pela mulher portuguesa no Brasil incluíam 

sobremesas preparadas a partir de antigas receitas e ingredientes trazidos da terra natal. 

Eram bolos, pães-de-ló, folheados, sonhos, baba-de-moça, doce d’ovos, fios de ovos, 

gemadas, mães-bentas, cremes e manjares, enfeitados e perfumados com cravo-da-índia, 

hortelã, erva-doce, alecrim e canela. 

A disponibilidade e a utilização dos alimentos mencionados na tríade – índios, 

portugueses e negros – perfazem a base da gastronomia e configuram os hábitos 

alimentares brasileiros, tendo maior destaque os indígenas, não esquecendo a contribuição 
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dos portugueses e negros africanos. Há de destacar que os portugueses foram os agentes 

distribuidores de espécies alimentares. De suas mais distantes possessões orientais e 

africanas traziam sementes, raízes, mudas, bolbos, difundindo-os no território brasileiro. 

 

2 A Origem da Feijoada 

 

Reza a tradição que a feijoada, a mais típica entre todas as iguarias, nos foi legada 

pelos escravos negros. De acordo com Christo (2006, p.137), 

 

Os senhores de engenho comiam, como era de uso, muita carne de 

porco. As partes mais nobres deste animal, como o lombo, pernil, 

costeletas, faziam parte da mesa do senhor. As partes não 

aproveitadas, como o rabo, orelha, pés e focinho, iam para a senzala 

onde o negro aproveitava para cozinhá-las junto com o feijão, 

enriquecendo-o com o seu sabor. Este prato ficava tão saboroso que 

os próprios patrões passaram a fazer uso na sua mesa.  

 

Cabe destacar que não há referência que aponte para tal relato ou afirmação. De 

acordo com o Lorenzo Aldé (2008), em seu artigo “Um País Enganador”, a identidade 

nacional é feita de equívocos e desinformação. Das salas de aulas às mesas de bar, o Brasil 

não é o que parece ser.  

Para desfazer o mito de que feijoada surgiu nas senzalas e era iguaria ingerida pelos 

negros, basta recorrer aos clássicos: “História da Alimentação no Brasil” e “Feijão, Angu e 

Couve”.  

Cascudo (2004, p.445) menciona que “indígenas e africanos não cozinhavam os 

alimentos conjuntos. Feijão só feijão. Milho, só milho. Batatas, só batatas. Podiam 

acompanhar carne, mas seriam preparados noutra vasilha”.  

Sendo assim, a quem se deve o “surgimento”, elaboração ou preparo da feijoada?  

Explica Nívia Pombo Cirne dos Santos (2006) que o prato (feijoada) não saiu das 

senzalas e nem era preparado com as carnes desprezadas pelos senhores dos engenhos. 

Veio com os portugueses que seguiam uma tradição mediterrânica de misturar vários tipos 

de carne, verduras e legumes. 

Nem o mais antigo livro de culinária do Brasil, “O cozinheiro imperial ou nova arte 

do cozinheiro e do copeiro – 1877”, tem qualquer menção que diga que a feijoada surgiu 

nas senzalas. 

Como elucida Cascudo (2004), o que chamamos “feijoada” é uma solução européia 

elaborada no Brasil. Técnica portuguesa com o material brasileiro. A feijoada simples ou 

“completa” (sempre incompleta, no julgamento dos entendidos), é o primeiro prato 

brasileiro em geral. 

Sobre a técnica básica de cocção da feijoada, vale ressaltar que tanto os 

portugueses quanto os espanhóis têm o costume de realizar o cozimento dos ingredientes 

em conjunto:  

 

Pela Europa, notadamente latina ou sob sua nobre influência, há um 

cozido de varias carnes, vaca, porco, carneiro, toucinho, legumes, 

hortaliças, pato, ganso, batatas, com maior ou menor variedade, 

fervendo conjuntamente, tornando-se o prato tradicional, defendido 

pelo uso popular. É o cozido português, o bolitto italiano, a olla 

podrida, puchero, paelha, cocido espanhóis [...] (CASCUDO, 2004. 

p.447). 
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Assim, o cozido veio da cozinha portuguesa para o Brasil. Cascudo (2004) destaca 

que se serve ao mesmo tempo o cozido, ou melhor, um monte de diversas espécies de 

carnes e legumes de gostos muito variados embora cozidos juntos . Esse “simples” cozido 

compreende carne de vaca, fresca e seca, paio, salsicha, presunto, toucinho, lombo de 

porco, couve, repolho, rábanos, cenouras, batatas, nabos, vagens, abóbora, feijão branco. 

E a “ciência” estava no ponto, demora da ebulição e o segredo nos temperos – sal, azeite, 

vinagre, cebolas, alhos – e preparo das carnes. 

Desse cozido, menciona Cascudo (2004), veio a idéia de incluir o feijão, os mais 

populares, preto ou mulatinho, com as carnes e o conjunto das verduras, numa tentativa 

de obter refeição única. 

Quanto à alimentação dos escravos, Frieiro (1982, p.119) cita que “quase sempre, 

não passava de feijão bichado e mal cozido. Em outros casos, a pobre besta escravizada 

tinha de contentar com laranja, banana e farinha de mandioca”. Acresc enta Frieiro (1982, 

p.120) que “os porcos tinham melhor alimentação”. 

 

[...] A base da alimentação dos escravos é o feijão, e esse pão de 

farinha de milho (fubá) sem fermento, a que damos a denominação 

pouco eufônica de – angu. O angu feito em um tacho com água 

quente, bem como o feijão, é dado ao escravo à discrição, e há 

sempre tanto sobra que eles sustentam com ela os seus cães. O 

toucinho também lhe é fornecido para adubar o feijão. O escravo 

tem além disso para seu alimento as ervas, como mostarda e 

serralha que crescem espontaneamente em todas as roças, as frutas, 

especialmente a laranja, que é de tanta abundância, em muitos 

lugares, que apodrece desprezada debaixo dos pés [...] (FRIEIRO, 

1982. p.120). 

 

A feijoada como conhecemos atualmente é fruto do hibridismo alimentar, estando 

esta ligada às tradições antigas. Esse prato tipicamente brasileiro contou com ingredientes 

e técnicas oriundos do velho mundo e principalmente com ingredientes disponíveis na 

alimentação indígena, como o feijão preto. 

De acordo com Antonio Candido (2010. p.65) “o feijão foi incorporado à culinária 

dos similares portugueses, fervendo-se com sal e banha de porco e adicionando-se quando 

possível, pedaços de carne de porco. Indígena quanto à origem, foi lusitanizado pelo modo 

de preparar”. 

Segundo Rodrigo Elias (2007, p.38), 

 

O que se sabe de concreto é que as referências mais antigas à 

feijoada não têm nenhuma relação com escravos ou senzalas, mas 

sim a restaurantes freqüentados pela elite escravocrata urbana. O 

exemplo mais antigo está no Diário de Pernambuco de 7 de agosto 

de 1833, no qual o Hotel Théâtre, de Recife, informa que às quintas-

feiras seriam servidas “feijoada à brasileira” (referência ao caráter 

adaptado do prato?). No Rio de Janeiro, a menção à feijoada servida 

em restaurante – espaço da “boa sociedade” – aparece pela primeira 

vez no Jornal do Commercio de 5 de janeiro de 1849, em anúncio 

sob o título A bela feijoada à brasileira: “Na casa de pasto junto ao 

botequim da Fama do Café com Leite, tem-se determinado que 
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haverá em todas as semanas, sendo às terças e quintas-feiras, a 

bela feijoada, a pedido de muitos fregueses [...]. 

 

Dissertar sobre quando e como surge a idéia de que a feijoada é oriunda das 

senzalas é algo difícil e complicado; o que se pode dizer é que a feijoada configura-se como 

“tradição inventada”. 

Como elucida Hobsbawm (2008), muitas vezes “tradições“ que parecem ou são 

consideradas antigas são bastante recentes, quando não são inventadas. Destaca ainda 

que: 

 

O termo “tradição inventada” é utilizado num sentido amplo, mas 

nunca indefinido. Inclui tanto “tradições” realmente inventadas, 

construídas e formalmente institucionalizadas, quanto as que 

surgiram de maneira mais difícil de localizar num período limitado e 

determinado tempo [...]. 

Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, 

normalmente regulada por regras tácita ou abertamente aceitas; tais 

práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos 

valores e normas de comportamento através da repetição, o que 

implica, automaticamente; uma continuidade em relação ao passado 

[...]. (HOBSBAWM, 2008. p.9). 

 

Na medida em que há referência a um passado histórico, as tradições “inventadas”, 

como é o caso da feijoada, caracterizam-se por estabelecer com o passado uma 

continuidade bastante artificial. Hobsbawm (2008) menciona que é natural que qualquer 

prática social que tenha de ser muito repetida tenda, por conveniência e para maior 

eficiência, a gerar um certo número de convenções e rotinas, formalizadas de direito ou de 

fato, com o fim de facilitar a transmissão do costume. 

 

Considerações Finais  

 

Pode-se afirmar que os dois maiores estudiosos do tema alimentação no Brasil 

foram Luís da Câmara Cascudo e Josué de Castro. Cascudo estudou os alimentos, costumes 

e hábitos alimentares no Brasil e especificou a composição básica do prato da maioria dos 

brasileiros, nas mais diversas regiões. Castro dedicou-se a um tema mais delicado, a fome, 

nas suas mais diversas proporções.  

Tanto Cascudo como Castro convergem para um ponto em comum: a contribuição 

dos índios, portugueses e negros para o processo de hibridização alimentar no Brasil, 

tendo, segundo os autores, maior destaque os indígenas, não esquecendo a contribuição 

dos portugueses e negros africanos. Cabe elucidar que para cada região do país um grupo 

étnico contribuiu mais que os outros, mas não há como desconsiderar a importância destes 

no que tange ao hibridismo alimentar. 

Ao compreender como se constituiu a alimentação no Brasil, compreende-se, de 

certa forma, boa parte de sua própria história. O que não se deve é distorcer a própria 

história do país, seja para quaisquer motivos e causas. Para advertir sobre tal risco, 

abordamos os equívocos sobre a história da feijoada como exemplo desta distorção.  

O que se pode destacar quanto à origem da feijoada, símbolo da culinária nacional, 

é que ela não surgiu nas senzalas e nem foi elaborada pelos escravos negros. Esse prato, 

tal como concebido no Brasil, foi elaborado num momento de escassez alimentar, tendo 
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como técnica de cocção o cozimento lento, ou seja, técnica portuguesa com ingredientes 

locais, tais como o feijão preto e a farinha de mandioca. 

As provas e os argumentos que fundamentam a teoria de que a feijoada não surge 

nas senzalas e não é iguaria dos escravos negros podem ser verificados nos anúncios dos 

jornais brasileiros da primeira metade do século XIX, ápice do escravismo no Brasil. Os 

jornais indicam que a feijoada era apreciada em restaurantes frequentados pela elite 

urbana, o que não ocorreria se o prato tivesse qualquer ligação ou fosse identificado com 

escravos ou sobras de alimento. 

Há especulações e indícios históricos de que a feijoada esteja relacionada ao 

processo de ocupação territorial do Brasil e à formação da “gastronomia” mineira, podendo 

ser resultante de escassez alimentar. Como destaca Sahlins (2003, p.172) “em uma crise, 

as contradições do sistema se revelam”, ou seja, mudam-se os hábitos alimentares. 
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MERKÉN: TESORO DE LAS TRADICIONES GASTRONÓMICAS MAPUCHES 

Herencia e Historia: sociedad, inmigración. 

 

Alejandra Faúndez Cáceres84  
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Rodrigo Durand86 

 

RESUMEN 

Este artículo refiere los orígenes del merkén, y contextualiza su importancia en el 

mundo gastronómico, social, ideológico y religioso en la cultura mapuche de la región de 

“La Araucania” en el sur de Chile. Además, se abordan nociones sobre el cultivo, cosecha y 

proceso del Ají “Cacho de cabra” (Capsicum annuum van. Lungum), junto con claridades 

sobre la calidad, aroma, color, sabor del producto final y aportes nutricionales.  

Palabras Claves: merkén, mapuche, nguillatún, alimento sagrado. 

 

ABSTRACT 

This article relates the origins of merkén, and contextualizes its importance in the 

world of gastronomy, social, ideological and religious culture of the region Mapuche "La 

Araucania" in southern Chile. Also addresses notions about growing, harvesting and 

processing of Aji "Cacho de cabra" (Capsicum annuum van. Lungum)  along with clarities 

on quality, aroma, color, flavor of the final product and nutritional intake. 

Keywords: merkén, mapuche, nguillatún, sacred food. 

 

LOS ORÍGENES DEL MERKÉN EN LA HISTORIA GASTRONÓMICA MAPUCHE: 

UTENSILIOS, RITOS RELIGIOSOS Y ASPECTOS SOCIALES. 

 

En el momento en que Cristóbal Colón, irrumpió en la historia de la humanidad con 

el descubrimiento de América en 1492, «pudo explorar en sucesivos viajes el nuevo 

territorio e informó a Europa de la existencia de una amplia gama de especies»1; una de 

ellas, era el ají (Capsicum annuum van. Lungum), que es una planta del género americano 

de las angiospermas, dicotiledóneas de las regiones tropicales y subtropicales de 
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Sudamérica-. Se ha señalado su origen específico en Perú y Bolivia, (donde se ha 

constatado la presencia de semillas de hace más de 7000 años), e integra a los ajíes, 

chiles, y pimientos pertenecientes a la familia de las solanáceas; esta categorización fue 

establecida por el botánico sueco Carl von Linné (año 1753), en sus famosas aventuras 

científicas. Se supone que el nombre asignado derivaría del latín capsŭla, ae, “caja”, en 

alusión a que las semillas están encapsuladas en una especie de caja, o del griego kapto, 

que significa “picar”, y su fruto es una baya.  

El merkén o merquén (del mapudungun “medkeñ”), es un condimento de la cultura 

mapuche, que se prepara con ají “Cacho de cabra” (Capsicum annuum van. Lungum), 

llamado de trapi (ají en mapudungun) que se seca al sol, es ahumado con maderas nativas,  

posteriormente molido y al que se le agrega especias como semillas tostadas de cilantro, 

comino y sal, que le otorgan un sabor singular y un intenso color rojo. Aunque existe 

heterogeneidad en el color, el ají “Cacho de cabra” (Capsicum annuum van. Lungum) es el 

que se usa en las recetas tradicionales y se cultiva en la región de la Araucanía y también 

en la región del Maule, en el sur de Chile. Este ají de intenso sabor y suave textura, 

pertenece a la familia Solanaceae, que agrupa al tomate, la papa, el pimiento, el pepino 

dulce y la berenjena. 

Los orígenes del merkén, están en la región de la Araucanía, particularmente, en 

pueblos tales como: Chol Chol, Loncoyán, Huitranlebu, Lolonco, Tranamán, Chanco, Renico, 

Huentelar, Ramulhue, Cuyinco, Comió y Huichahue, por citar algunos, aunque hay uno 

donde la tradición se conserva intacta: Purén.  

En las antiguas rukas (casas mapuches), que eran de paja, barro, de estructura 

redonda y techo rectangular, toda la familia dormía con pieles y se sentaba en troncos o 

piedras, y en el centro, siempre ardía una gran fogata. Después de una generosa cosecha 

del ají “Cacho de cabra” (Capsicum annuum van. Lungum) en verano, este se dejaba 

madurar hasta que alcanzara una tonalidad roja y se secaba al sol, después, se ahumaba 

con maderas nativas como el laurel, roble, coigüe,  avellano y el tineo y se colgaba en 

trenzas, para después ser molido, en un num kudi (piedra para moler de un ancho de 39 

cm.), con el objetivo de preparar el merkén, -a efectos de una ocasión espiritual-. Sin 

duda, en estas actividades no sólo se buscaba un vínculo con los dioses del wenu mapu 

(tierra de arriba), sino poder tener control del mundo, y hay consenso en que los objetos 

conforman extensiones de este sistema de creencias donde lo táctil prima sobre lo visual, 

desde la ruka, las cobijas o los antiguos tranatrapihue (morteros de piedra para el 

merkén), que son sólidos, de contornos cambiantes y por lo general toscos, labrados en 

bloques que se asientan en la naturaleza, sobre una base firme y presentan una extremo 

superior adecuado para ser excavado por presión y fricción prolongada. 

En este sentido, el merkén no era de uso masivo ni tampoco era tratado por 

cualquier integrante de las agrupaciones mapuches, conformadas por las diferentes 

familias. En general, la mujer se encargaba de cultivar el ají “Cacho de cabra” (Capsicum 

annuum van. Lungum), y cabe destacar para este tipo de labores, que es propio de esta 

cultura el íntimo vínculo con la naturaleza. La observación del crecimiento de las plantas, el 

comportamiento de los animales y la reflexión sobre los ciclos del sol y de la luna, estaban 

en coherencia con el mismo espacio y tiempo que se habitaba: el Meli witran mapu (en 

mapudungun, significa “tierra de los cuatro lugares”), -que es el símbolo de la Tierra y sus 

cuatro puntos cardinales-. En esta comprensión, los elementos de la gastronomía mapuche, 

como el cultivo de maíz, papa y quinoa, o la caza de guanacos, huemules, roedores y los 

pescados y mariscos que lograban extraer de la costa, tienen consistencia con la visión del 

cosmos: el día y la noche, las estaciones del año y la vida en sí, son ciclos. Y este 

conocimiento ancestral está presente en su iconografía y sus ritos: la tüway («rotación o 

giro»), que atiende el movimiento del sol entre el Pwel Mapu ("tierra al oriente") y el 
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Lafken Mapu ("tierra al poniente"), o en el complejo y riquísimo rito ngillatun, -que se 

realiza según un imperativo sobrenatural que las autoridades de la comunidad han recibido 

a través de sueños (pewma) o visiones (perimontun)-, y donde se le agradecía a Ngnechen 

(dueño de la creación) por los beneficios recibidos y se le solicitaba que procurara fertilidad 

en la agricultura, con lluvia y sol en los tiempos precisos, y  que las actividades se 

realizaran sin los obstáculos que colocaban los weküfe (demonios que enferman a las 

personas). Por esta misma razón las machis (autoridad religiosa, consejera y protectora), 

daban merkén en witrü (cuchara de madera), como medicina a quienes estaban heridos y 

sin fuerza física, o sin ánimo por estar perturbados por dichas entidades, y a los hombres 

que, por circunstancias inevitables, debían ir a la guerra. 

No es extraño que el merkén, esté ubicado como alimento terapéutico en el centro 

de una ceremonia ritual como el nguillatún (festividad para rogar por el por venir de 

mañana), porque justamente en las tierras donde se realiza, el mundo espiritual y material, 

devienen en relieve unificado, que representa una confluencia esquemática de la 

consciencia sobre los conocimientos ancestrales y sus significados en la construcción social, 

y el uso que los integrantes vivos de la comunidad hacen de ésta. En este punto, los 

mapuches contemplan el comportamiento ritual como una referencia humana y temporal 

que enfatiza el vínculo entre los conocimientos ancestrales atesorados en el mundo 

espiritual, y aproximados para un empleo socio-ideológico en el mundo de los seres 

vivientes. En consecuencia, resulta clave para entender la organización y uso de estas 

fuentes de conocimiento, observar la búsqueda de las concordancias entre el mundo 

ancestral y de quienes están vivos y cómo dicha relación es estructurada tanto en la 

religión como en la ideología, y en las tierras del nguillatún, kuel (túmulos mapuches 

construidos en las cercanías de Purén y Lumaco, que serían una pieza de estructuras 

sagradas de uso masivo, perfeccionados por canchas de palín, -juego parecido al hockey-, 

y colinas y otras formas de madera a modo de graderías) y rewekuel. Las tierras del 

ngillatuwe y rewekuel (asociadas primordialmente con ideología, rituales, cordialidad social 

y banquetes con invitados y también con sufrimientos y sanaciones) son los paradigmas de 

arquitectura originarios mediante los cuales se concretan estas relaciones frente a frente 

entre la machi, el ngillatufe y weupüfe y los espíritus de los ancestros, en una ceremonia 

que es plenamente pública, donde los mapuches se identifican a sí mismos en la comunidad 

de vivos y muertos, y a la vez son capaces de destacarse individualmente. En definitiva, «la 

historia mapuche es una concentración de conocimiento ancestral que pugna por alcanzar 

continuidad. El conocimiento y la experiencia ancestral son traídos a las experiencias 

vívidas de la sociedad en general a través de los mitos, relatos, simbolismos y ceremonias 

públicas. El conocimiento es continuamente almacenado, identificado y materializado en la 

forma de kuel, rewekuel y otros paisajes sagrados, y en estatuas de madera y otros 

artefactos. Las narrativas históricas son consideradas como una parte esencial de la 

educación de los niños mapuches, a través de la cual aprenden sobre el pasado y sobre 

cómo convertirse en correctos ciudadanos»2. En esta correspondencia, tanto el paso del 

tiempo como la materialidad implican una identidad colectiva que siempre se profundiza 

para todas las familias mapuches, en una organización política con un agudo sentido 

solidario, y tanto el merkén como la gastronomía, son elementos integrados a estas 

realidades. 

 

DEFINICIÓN DE MERKÉN 

 

El merkén o merquén (del mapudungun “medkeñ”), es un condimento de la cultura 

mapuche, que se prepara con ají Cacho de cabra que se seca al sol, y luego se ahúma con 

maderas nativas, se tuesta y es molido con semillas incluidas; este producto se conoce 
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como “merkén natural”. Existe, además, un tipo especial de la misma constitución al que se 

le agrega sal, semillas de cilantro tostadas y molidas y ot ras especias. El sabor es 

inconfundible. 

Antiguamente, las mujeres mapuches lo conocían como medkeñ trapi, que significa 

“ají molido”, después el término se “chilenizó” y quedó sólo como “merkén”. 

Ahora bien, cuando se cita el ají “Cacho de cabra”, como materia prima para la 

preparación de merkén, siempre es a propósito de las semillas nativas que es posible 

encontrar en la región de la Araucanía. En algunas tiendas de productos agrícolas, hay 

semillas de ají “Cacho de cabra” híbrida, con fines comerciales, y a veces, es utilizado para 

hacer ají en polvo o hacer mezclas con pimentón u otros ajíes. 

 

CULTIVO DEL AJÍ “CACHO DE CABRA” (Capsicum annuum van. Lungum) 

 

El cultivo del ají implica un alto valor agregado, por el cuidado de que las familias 

aplican. «Los que más se conocen son el “Cacho de cabra” y el “Cristal”, y la materia prima 

del merkén resulta esencial si se quiere un producto fiel a la tradición y que mantenga la 

calidad»3. Se coloca especial atención a los daños que menoscaban la constitución del ají, 

debido a los hongos, la pudrición, la sobremadurez y las laceraciones por malos manejos 

agrícolas, por eso la insistencia en altos estándares. Si se detectan en el ají laceraciones 

abiertas, madurez demasiado avanzada o pudrición, la elaboración está en un peligro serio, 

no sólo por la posibilidad de pérdida de los frutos afectados sino porque puede existir riesgo 

de contaminar al resto. Por supuesto que la deshidratación también se observa como un 

asunto serio, sin embargo, no afecta la calidad del ají con las consecuencias terribles que 

ya se observaron. 

Lo esencial es que los frutos, son cosechados en diferentes etapas de madurez, todo 

depende de qué cultivo se trate y el uso que se desee, así como la composición varía caso a 

caso, o si se quiere con mayor pungencia o no. 

El ají “Cacho de cabra” que se cultiva en la Araucanía al sur de Chile, es de un 

ecotipo de alta calidad4; como ya se había mencionado, pertenece a la especie Capsicum 

annuum van. Lungum. Su consumo es tradicional en todo el territorio nacional, y se le 

identifica por su aroma y pungencia. La pungencia en el fruto varía, dependiendo del cultivo 

y el estado de madurez que presente. Los ajíes una vez cosechados, se distribuyen para ser 

consumidos como productos frescos, y últimamente, se congelan y se utilizan después 

como materia prima para ser deshidratados o destinarse a conservas, también las personas 

los mezclan con pimentón rojo o con páprika (pimiento no picante), y por ejemplo, se 

preparan pastas.  

 

LA CALIDAD DEL AJÍ “CACHO DE CABRA” (Capsicum annuum van. Lungum) 

 

Las cualidades primordiales de la calidad del ají “Cacho de cabra”, son el color, el 

sabor, la pungencia (el grado de picante que tiene como alimento) y el aroma. Sin olvidar 

que el tamaño y la humedad de la partícula o la finura de su trituración, también son 

señales de calidad. Obviamente un fruto sin impurezas o residuos de cosecha, sin 

pesticidas o metales pesados, también son considerados de alta calidad.  

«El contenido nutricional, también es un elemento de su calidad: contiene 

carotenoides rojo-anaranjados con actividad provitamina A –β-caroteno y β-criptoxanteno–, 

vitaminas –C, E, B6–, y ácidos grasos insaturados, como el linoleico y el oleico 

esterificados, que son origen de aromas como el hexanal por acción de enzimas como la 

lipoxigenasa». 5 
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EL PROCESO TRADICIONAL DEL AJÍ “CACHO DE CABRA” (Capsicum annuum 

van. Lungum) PARA EL PRODUCTO FINAL: MERKÉN. 

 

La tradición mapuche señala que el merkén es preparado por las familias, para usos 

acotados, con un proceso bastante pausado: desde el Agosto se cultivan las semillas de ají 

“cacho de cabra” (Capsicum annuum van. Lungum) y se dejan madurar hasta que 

obtengan un color rojo intenso, se cosechan a finales del mes de Febrero, más tarde se 

secan naturalmente al sol y luego se ahúman por un período cercano a dos meses sobre 

fuego de madera nativa, al interior de la ruka (casa tradicional mapuche a base de 

materiales que la naturaleza ofrezca) y sobre una base de madera firme. Después, los ajíes 

se almacenan en cuelgas a la espera de molerlos. Como se había comentado, antiguamente 

se molían en morteros de piedra, sin embargo ahora se están utilizando aparatos eléctricos. 

Cuando los ajíes son reducidos a polvo o pequeñas láminas, se incorporan las semillas de 

cilantro y la sal (que no debe superar el 20% del contenido total y el ají debe representar 

un máximo del 70% y el excedente debe ser la semilla ahumada y tostada de cilantro. El 

aroma agudo y sabor del merkén, lo convierten en un condimento notable para carnes de 

todo tipo, sopas, salsas, y purés.  

 

UN EJEMPLO DE LA TRADICIÓN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL 

MERKÉN LLEVADA A LA INDUSTRIA 

 

El ejemplo por excelencia del proceso de defumación, técnica de moler y 

condimentar y del embalaje del merkén, pertenece la familia mapuche Huenupi Millapi, que 

reside en la comuna de Purén (que en mapudungun, significa “tierra de pantanos”, y está 

ubicada en la provincia de Malleco, región de la Araucanía. Esta familia posee terrenos en el 

sector de Raghue para el cultivo del ají “Cacho de cabra” y subsiste con la agricultura 

tradicional, sin químicos y con una comprensión de respeto por el medioambiente heredado 

por generaciones. 

Por cierto, en Raghue, existen condiciones excepcionales para el cultivo de este ají, 

asunto que de la mano con una demanda exponencial ha llevado a la familia Huenupi 

Millapi a crear un proyecto para industrializar este tradicional producto sin perder las 

nociones ancestrales, y de hecho, obtuvo apoyo del INDAP (Instituto de Desarrollo 

Agropecuario. Organismo dependiente del Ministerio de Agricultura).  

El proceso de cultivo en el margen de un año, representa 100 kilos de materia 

prima, para la elaboración del merkén de ralo, y ha sucedido que por presión de la 

demanda la familia ha debido incorporar a su fábrica las producciones de merkén de 

familias vecinas, sometiendo los productos a rigurosas observaciones de calidad y 

manteniendo el comercio justo que beneficia a la comunidad en su conjunto. Este último 

año la familia Huenupi Millapi ha creado una alianza con la familia Manchileo, y poseen una 

planta productora de merkén, con inversiones considerables de máquinas que les permite 

mayor eficiencia; estas familias mapuches reciben un precio mayor que el resto del 

mercado, porque las exigencias de calidad son adecuadas para las materias primas y la 

mezcla final del merkén, detalle que mantiene el sabor original. Además, la cadena 

productiva deriva en el envasado final que está a cargo de madres y abuelas mapuches, 

que respetan no sólo las normas sanitarias sino la relación de este producto con las 

nociones espirituales y sociales de su cultura, que por las actuales circunstancias de mayor 

promoción de la gastronomía mapuche, comparten con los ecoturistas que las visitan.  

En esta superficie, a fines del mes de febrero, comienza la cosecha del ají, cuando 

este ha alcanzado un buen tamaño, y un color verde rojizo intenso. A unos pasos de 

decenas de huertos, la ruka de la familia Huenupi Millapi, con su fogón al centro, espera el 
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cargamento de ají para que comience el proceso: los ajíes son depositados sobre el fogón, 

y en un entramado de coligües, donde permanecerá por dos meses, secándose 

pacientemente y tomando su sabor ahumado de las maderas nativas, hasta que finalice el 

proceso de secado. Una vez que el ají está listo, se muele con máquinas, se condimenta y 

se envasa.  

 

PROPIEDADES NUTRICIONALES DEL MERKÉN 

 

El ají “Cacho de cabra”, materia prima del merkén, es conocido por su altísimo 

contenido de ácido ascórbico, muy por encima de los cítricos; por ejemplo, posee un valor 

10 veces mayor en vitamina A que los pimientos, con alta pungencia. «En las septas y  

placenta de los ajíes existen unas glándulas minutísimas ricas en alcaloides 

(capsacinoides), entre los que predomina la capsaicina, que en último término define e l 

grado de picantez del fruto, que en este caso, es una baya».6 

Entre sus propiedades, la más conocida es que es un analgésico. «La capsaicina es 

el componente activo de las plantas picantes como el ají, que genera una aguda sensación 

de ardor en la boca y en la actualidad constituye un importante mecanismo para la 

investigación sobre medicamentos que puedan solucionar el dolor, debido a la reacción 

analgésica que viene a continuación de su efecto doloroso. En este sentido, algunos 

científicos plantean inquietudes como la posibilidad de modificar la molécula, para provocar 

sólo efectos analgésicos, sin ningún riesgo. La capsaicina eleva la producción de proteína 

colagenasa y de un conjunto de sustancias como las prostaglandinas, reduce el traspaso 

del dolor y las inflamaciones. Ahora bien, frente a una situación dolorosa el ají provoca una 

descarga de endorfinas a modo de defensa; los diferentes efectos analgésicos y flexibilidad 

frente al dolor, también permite los conocidos efectos estimulantes, socializant es y 

euforizantes, siempre que la dosis sea idónea, porque cualquier exceso podría devenir en 

inflamación de las mucosas estomacales, gastritis, diarrea y vómitos».7 Otros beneficios de 

la capsaicina es que «es utilizado como antirreumático de aplicación t ópica por sus 

propiedades irrigadoras, aumenta el flujo sanguíneo y con ello también disminuye el dolor. 

También es utilizado aerolizado, como expectorante y descongestionante, puesto que dilata 

los conductos respiratorios. Por último, se ha sugerido en recientes investigaciones que la 

capsaicina, además de disminuir tejido graso e inhibir el dolor, tiene poder anticancerígeno 

y es un buen antioxidante».8 

 

CONCLUSIÓN 

 

Para finalizar, se puede concluir que en el contexto de la cocina mapuche, todas las 

enseñanzas de las madres, abuelos y antepasados, son un caudal de conocimientos 

unificados, y por este motivo preparar los alimentos tiene mucho de espiritual y todo lo que 

ocurre alrededor de ella también. La mujer mapuche que cocina para la familia, no concibe 

una disociación entre los alimentos que está preparando y la preservación del 

medioambiente y el cuidado del agua y las semillas. Incluso cuenta si el día está nublado o 

ha llovido recientemente, pues se pueden recoger hongos y especias del bosque y eleg ir 

ciertos sabores de acuerdo a las temperaturas, asuntos que comunican una cultura 

gastronómica de gran riqueza y potencial todavía por descubrir. 
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NOTAS: 

* La investigación en Reghue (Purén), implicó conocer en la intimidad los ritos y 

tradiciones de la familia Huenupi Millapi, y observar su experiencia en el cultivo y cosecha 

del ají Cacho de cabra, y la preparación del merkén heredada por sus ancestros. También, 

fue posible constatar que la alianza con la familia Manchileo, no ha menoscabado la 

tradición, sino más bien ha instalado protocolos de producción en la materia prima y en los 

procesos de elaboración y preparación, asunto que resuelve el desafío de la 

heterogeneidad, es decir, donde la característica del producto es lo más significativo. Ahora 

bien, no hay directrices regionales (Araucanía) que permitan estandarizar ingredientes y 

procesos, manejo de semillas para uniformar la producción. Actualmente, existe una 

demanda exponencial, con enorme aceptación en el mercado y sin estrategias de 

marketing. El merkén se puede ver en la gastronomía de todo el territorio nacional, 

incluyendo el menú de  hoteles y restaurantes de lujo. 

* Hay muchos conductos informales en los que el producto llega al consumidor, en 

bolsas sin etiquetas y se vende en pequeños negocios. 

* No se consideraron otras experiencias industriales de la VIII región del Biobío 

como la empresa  “Chili from Chile”, ya que no posee el carácter tradicional ni el 

componente cultural. 
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Montanhas, cozinhas e receitas: 

a construção idealizada de uma culinária regional mineira como parte do mito da 

mineiridade87 

 

André Borges Lopes88 – aluno do curso de pós-graduação lato sensu em 

Gastronomia: História e Cultura no Centro Universitário Senac-SP 

 

RESUMO 

Dentro da gastronomia brasileira, consolida-se em Minas Gerais promissora 

tentativa de estruturação e sistematização de uma culinária regional – utilizada não apenas 

como divulgação do patrimônio cultural do estado, mas também como estímulo ao turismo 

e ao incremento da atividade econômica local. A metamorfose de um conhecimento 

culinário disperso, pouco consistente e desestruturado em um conceito delimitado de 

“culinária regional mineira” é criação coletiva recente. Seu suc esso resulta de estímulos do 

poder público e do setor empresarial, mas também é fruto de um fenômeno ideológico, 

onde logrou-se enraizar na população mineira a idéia de que os saberes e fazeres dessa 

cultura gastronômica não constituem apenas um patrimônio imaterial da região. São 

também motivo de orgulho, laço de pertencimento e parte integrante de um modo de ser 

particular dos habitantes do estado: a “mineiridade”. 

Palavras-chave: Culinaria brasileira; culinária regional; patrimônio cultural; 

patrimônio imaterial; Minas Gerais. 

 

ABSTRACT 

In Brazilian culinary, the state of Minas Gerais shows a promising attempt to 

structure and estabilish a regional cuisine – used not only as a disseminator of the cultural 

heritage of the state, but also to encourage tourism and boosting local economic activities. 

But the metamorphosis of dispersed and unstructured culinary traditions into an authentic 

"regional cuisine" was a modern collective creation. Its success resulted from government 

stimulus and trade associations support, but it is also an ideological phenomenon. The 

population started to believe that the knowledge and practices of their gastronomic  culture 

are not only a “intangible heritage” of the region. They give people a sense of pride, a 

symbol of belonging, and portrays a very particular way of life for the inhabitants of the 

state: the so-called “mineiridade”. 

Keywords: Brazilian cuisine; regional cuisine; cultural heritage; intangible heritage; 

Minas Gerais 

 

Introdução 

 

O turista estrangeiro que acessa hoje o site oficial Visit Brasil, mantido pela 

Embratur e pelo Ministério do Turismo, é informado que "Minas is a state where any lunch 

is a gastronomic experience. The local food, in addition to delicious and varied, is usually 

served in typical environments"89 (EMBRATUR). Na edição dedicada ao Brasil, o consagrado 

guia turístico Lonely Planet, afirma que "The mountainous state of Minas Gerais offers the 

most distinctive regional cuisine of the Southeast"90 (ST. LOUIS, 2010). O jornal norte-

americano The New York Times, em matéria turística de 2009, descreve uma refeição 

tipica nos arredores da cidade de Tiradentes nos seguintes termos: "I do not say this 

lightly: it may be the greatest lunch deal in the Western Hemisphere"91 (KUGEL, 2009). 

Mara Salles, chefe de cozinha do restaurante paulistano Tordesilhas, questiona intrigada: 

                                                                 
87

 Artigo –  
88

 Bacharel em História pela Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da USP (1989), professor do curso 
de Bacharelado em Fotografia no Centro Universitário Senac-SP. 

89
 Minas é um estado onde qualquer al moço é uma experiência gastronômica. A comida local, além de deliciosa e 
variada, é normalmente servida em ambientes típicos. 

90
 O montanhoso estado de Minas Gerais oferece a mais peculiar cozinha regional do Sudeste.  

91
 Eu não digo isso levianamente: essa deve ser a melhor barganha de almoço no hemisfério Ocidental. 
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"Não se pode negar que algo muito especial se passa nas cozinhas e toca a mão das 

cozinheiras mineiras. De onde vem esse legado de refinamento?" (SALLES, 2011, p. 40). 

Por fim, o site turístico oficial da prefeitura de Belo Horizonte indica que a culinária das 

Minas Gerais já avança até sobre territórios consagrados da gastronomia brasileira: 

"Independentemente do que diz a história, uma coisa é certa: a melhor feijoada do Brasil 

certamente está numa cozinha mineira." (PMBH). 

Obviamente, é sempre recomendável dar algum desconto às informações auto-

elogiosas que povoam matérias e guias turísticos, assim como aos textos de autopromoção 

de caráter oficial. Mas não deixa de ser surpreendente que uma culinária regional – 

baseada na cozinha rústica das fazendas e em ingredientes de baixo custo – tenha 

conseguido construir para si, em tão pouco tempo, uma imagem que reúne à tradicional 

simplicidade ideias de prazer, requinte, variedade e sofisticação. 

A atual consagração da culinária mineira no cenário gastronômico brasileiro pode ser 

medida pelo anúncio recente de que Minas Gerais irá representar o País na edição 2013 do 

Madrid Fusión, um dos mais importantes eventos mundiais do setor (BELCHIOR e 

FECAROTTA, 2012). Dentre os responsáveis por essa escolha, assim como dentre os 

milhares de gourmets que lotam com seus carros importados as estreitas ruas de pedra da 

cidade de Tiradentes durante o Festival Gastronômico anual, certamente poucos se 

recordam que – até meados dos anos 1970 – aquilo que hoje se conhece como 

“gastronomia mineira” se encontrava escondido em escuras cozinhas de velhas casas e 

fazendas. Ou precariamente exposto em alguns raros “restaurantes típicos” das cidades 

turísticas de Minas Gerais. 

Nesse artigo, veremos um pouco da trajetória de construção em Minas Gerais desse 

novo discurso gastronômico, que foi responsável por transformar uma culinária doméstica e 

pouco valorizada em um sofisticado produto de consumo. E não apenas nisso: nas últimas 

décadas, os saberes e fazeres da cozinha mineira passaram a ser vistos como um 

patrimônio imaterial, parte fundamental da edificação de um abstrato sentido de 

“mineiridade” – responsável por agregar em torno de um senso comum de pertencimento 

as populações dispersas e heterogêneas do maior estado da região Sudeste.  

 

O mito da mineiridade 

 

A mineiridade não se define; se desvela. Conceituá-la requer 

um lento caminhar através do exame das situações em que se 

mostra, das ações que suscita, das reações que provoca, sem 

perder em vista a gênese da sua formação;  

só se pode entendê-la em função de suas coordenadas 

culturais. 

Consuelo Albergaria 

 

O primeiro livro a abordar a existência de uma suposta “identidade mineira” é, 

provavelmente, “Voz de Minas”, de Alceu Amoroso Lima, publicado em 1945 como parte de 

uma coleção de cinco obras dedicadas aos estados da Federação. Trata-se de um ensaio 

subjetivo e com claro viés ufanista, sem maiores preocupações metodológicas, que tenta 

resgatar supostos “mitos fundadores” das Gerais e destacar o papel político do estado na 

construção da nacionalidade brasileira. Em agosto de 1957, no apogeu da política 

desenvolvimentista do mineiríssimo presidente Juscelino Kubsticheck, a construção do mito 

recebe importante reforço do escritor João Guimarães Rosa, que publica na revista 

Manchete o artigo "Aí está Minas: A mineiridade": 

 

Sendo assim, o mineiro há. Essa raça ou variedade, que, faz já 

bem tempo, acharam que existia. Se o confirmo, é sem quebra 

de pejo, pois, de mim, sei, compareço como espécime 

negativo. (…) Reconheço, porém, a aura da montanha, e os 

patamares da montanha, de onde o mineiro enxerga. Porque, 

antes de mais, o mineiro é muito espectador. O mineiro é 
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velhíssimo, é um ser reflexivo, com segundos propósitos e 

enrolada natureza. (ROSA, 1957) 

 

discute como essa identidade mineira foi representada cultural e politicamente, destacando 

a importancia de escritores, poetas e intelectuais na construc

"a mineiridade preserva tre

(ARRUDA, 1990, p. 257). Na dimensão mítica da mineiridade, o suposto caráter libertário 

dessa população – herdeira de uma tradição colonial de lutas pela independência, 

encarnadas nos mitos de Felipe dos Santos e dos Inconfidentes – é destacada pelas 

lideranças políticas do Estado conforme as conveniências de momento, como ressalta a 

historiadora Liana Maria Reis. 

 

Essa construc

-se 

como herdeira desse pas

 

 

A busca do resgate dessa dimensão mítica surge com especial intensidade nos 

momentos autoritários da história política brasileira, ainda que por vezes o faça de forma 

indireta. Há o exemplo clássico do Manifesto dos Mineiros, em 1943, defendendo o fim do 

Estado Novo varguista. Na década de 1970 – auge do período repressivo da ditadura militar 

de 1964-1985 – a busca de um resgate da mineiridade ganhou coloração de resistência 

cultural e intelectual à dureza do embate político que se travava no eixo Rio - São Paulo - 

Brasília. Não por acaso, é dessa época o florescimento em Minas Gerais da criatividade e da 

inovação do movimento musical conhecido como “Clube da Esquina”.  

Curiosamente, também remonta a esse período da história as primeiras tentativas 

mais sistematizadas de organizar e divulgar o conceito de uma “culinária mineira”, como 

um dos ingredientes na construção de uma identidade regional para uma população 

numericamente grande, diversificada e dispersa pelas montanhas de Minas.  

 

Hospitalidade e comensalidade 

 

 

quando mata o visitante de tanto comer 

Lauro M. Coelho 

 

O costume de receber bem os viajantes e oferecer-lhes alimentação faz parte da 

mítica que cerca os habitantes de Minas Gerais. Segundo a pesquisadora Mônica Abdala 

(2007) esse hábito já é citado nos escritos dos viajantes estrangeiros do século XIX, que – 

em numerosas descrições de refeições oferecidas a eles no decorrer de suas incursões – 

relatam a percepção de um modo diferente de receber dos mineiros, quando comparado ao 

das outras regiões do Brasil. Posteriormente, já no século XX, crônicas e memórias de 

escritores mineiros contribuíram para a reafirmação deste imaginário. 

Paralelamente, a alimentação em Minas Gerais é também fortemente marcada pela 

idéia da comensalidade doméstica, das grandes famílias reunidas em torno das cozinhas e 

das mesas de refeição. No prefácio do tradicional livro de receitas “Fogão de Lenha”, a 

autora Maria Stella Christo (1991, p. 17) afirma que: “Comida é a alma de nosso agasalho. 

É o elo da família em torno da mesa. É saudade e descontraimento, é lembrança da 

infância. (…) Na cidade ou no campo, em Minas há sempre um aviso não escrito: cheguem-

se, a casa é sua”. 

Abdala busca a explicação para essas percepções numa análise das etapas do 

processo histórico de Minas Gerais. Identifica duas temporalidades distintas na história da 
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região central do estado: a primeira referente ao desbravamento e ao auge da mineração e 

uma segunda que assiste ao processo de ruralização da economia – ambas precedendo a 

terceira etapa, contemporânea, de grandes mudanças trazidas pela urbanização e pela 

industrialização. No início dessa primeira etapa, a alimentação cotidiana é fortemente 

marcada pelas dificuldades logísticas de abastecimento das cidades – populosas e precárias 

– com gêneros básicos.  No início do século XVIII, entretanto, o abastecimento alimentar 

das populações mineiras com produtos agrícolas já movimentava a economia da região, 

como nos mostra o padre jesuíta André João Antonil (1982) no livro clássico “Cultura e 

opulência do Brasil”, publicado originalmente em 1711. 

 

Dessa serra, seguem-se dous (SIC) caminhos: um que vai dar 

na minas gerais do ribeirão de Nossa Senhora do Carmo e do 

Ouro Preto, e outro, que vai a dar nas minas do Rio das Velhas, 

cada um deles de seis dias de viagem. E desta serra também 

começam as roçarias de milho e feijão, a perder de vista, 

donde se provêem os que assistem e lavram nas minas. 

(p.183). 

 

Antonil surpreende-se, entretanto, com os preços cobrados pelos alimentos nas 

cidades mineradoras: por uma galinha se pagava “três ou quatro oitavas de ouro em pó” 

(1982, p.170), o que equivale cerca de 11 a 15 gramas do metal precioso. Nas regiões 

pioneiras das Minas Gerais do século XVII havia, além das aves, a c riação de porcos 

domésticos, como nos informa Pedro Taques Leme (1980) ao relatar os eventos que 

conduziram ao conflito conhecido como “Guerra dos Emboabas”: 

 

(…) já os paulistas, como os primeiros povoadores e 

descobridores das mesmas Minas na larga extensão que têm se 

achavam com lavras minerais de talho aberto e bem 

estabelecidos com abundância de mantimentos e criações de 

porcos de chiqueiro. (p. 150) 

 

Desse cenário surge uma cozinha que muito se vale de ingredientes conservados 

para transporte – salgados, defumados, carnes na banha etc – e busca aproveitar todo o 

alimento disponível, inclusive as sobras. “As farofas e a sopa aproveitavam as sobras de 

carnes fritas ou assadas, legumes, feijões, verduras, compondo o cardápio do mineiro até 

nossos tempos” (ABDALA, 2007). Ao mesmo tempo, a exibição de uma mesa farta com 

alimentos em profusão, constituía uma afirmação de riqueza e elevado status social. Na 

esfera íntima dos lares, alimentar era uma privilegiada forma de acolher.  

Com a inexorável decadência da febre mineradora a partir do final do sec. XVIII, a 

economia de Minas Gerais perde sua opulência e volta-se para a atividade agrícola. A 

conformação geográfica da região acaba por impor um modelo pulverizado e diversificado 

de ocupação das áreas rurais, com pequenos povoados isolados e uma miríade de fazendas 

rústicas e auto-suficientes – muito diferentes das grandes propriedades agroexportadoras 

do vale do Paraíba e do noroeste paulista, onde imperava a cafeicultura. Ao lado da 

engorda de suínos, a criação doméstica de galinhas (tanto as tradicionais como as 

africanas, conhecidas como “galinhas d’Angola” ou “Guinés”) convertem-se nas principais 

fontes de proteína animal na alimentação regional (ABDALA, 2007). 

Este período é marcado por maior disponibilidade de gêneros alimentícios 

produzidos localmente, com destaque para os animais de criação. O arroz passa a figurar 

entre os hábitos alimentares, juntando-se às farinhas de milho e mandioca, ao angu de 

fubá e ao feijão, já presentes no período anterior. Tropeiros, mascates e viajantes 

incorporam-se à paisagem, hospedando-se nas fazendas e ali introduzindo ingredientes e 

novidades alimentares. A abunda

ampliac – forte heranca da tradic

novos componentes e a fartura alimentar configura-se como demonstração de riqueza em 

um ambiente marcado pelo despojamento e rusticidade.  
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Na segunda metade do século XX, o rápido processo de urbanização e 

industrialização vivido pelo estado a partir do final dos anos 1940, juntamente com maiores 

facilidades de transporte e deslocamento entre as cidades e a área rural, começou colocar 

em cheque esse tradicional modelo alimentar.  A partir da década de 1970, entretanto, 

teve início um processo que busca a consolidação dessa culinária regional como parte 

fundamental do mito da mineiridade. Com um significativo apoio de patrocínios 

governamentais, iniciou-se um trabalho de caracterização e divulgação da cozinha mineira 

como elemento central de uma pretensa “identidade” dos mineiros.  

Tal investimento teve início em meados dos anos 1970. A primeira edição da 

coletânea de receitas mineiras reunidas no livro “Fogão de Lenha”, de 1977, foi produzida 

em coedição com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais. No texto 

de apresentação obra, assinado pelo então governador Aureliano Chaves, afirma-se que 

“não podemos permitir que se perca a acumulação intelectual de nossos antepassados. 

Correríamos o risco da alienação, da perda de nossa consciência nacional e regional” 

(CHRISTO, 1991). Curiosamente, e por mero acidente cronológico, o início do resgate da 

culinária mineira coincide, de modo feliz, com a revalorização das receitas regionais e dos 

ingredientes de terroir – propagandeadas mundialmente pela Nouvelle Cuisine francesa a 

partir da década de 70. 

 

Cadernos engordurados 

Em Minas há costumes caseiros que trazem o gosto  

das broas de pretas velhas. Um é o das mães passarem às 

filhas 

as receitas de família, carinhosamente guardadas em grossos 

cadernos 

que se perdem, não raro, na gordura do uso e na lida do 

tempo. 

Maria Stella Libanio Christo 

A publicacão do livro “Fogão de Lenha” da culinarista Maria Stella Libanio Christo 

reveste-se de caráter simbólico na construção do conceito de “culinária mineira” a partir 

dos anos 1970. Em primeiro lugar pela seriedade do trabalho que deu origem à obra, fruto 

de um longo trabalho de pesquisa e coleta de receitas tradicionais, parte recolhida de cerca 

de 40 antigos cadernos manuscritos (encontrados em diferentes regiões do estado), parte 

coletada oralmente pela autora. 

Em segundo lugar, porque o livro explora essa vinculação entre a comida regional e 

a idéia de “mineiridade”, ao misturar as usuais listas de ingredientes  e instruções de 

preparo a textos literários e breves citações de consagrados autores mineiros, como Pedro 

Nava, Carlos Drummond de Andrade, Autran Dourado e Guimarães Rosa, dentre outros.  

Por fim, porque a autora era mãe de Frei Betto, um conhecido religioso e militante 

de esquerda, então recém-saído da prisão em função do seu envolvimento na luta contra o 

governo militar. No prefácio, Abílio Machado Filho e Tarquínio de Oliveira nos dizem que “O 

mineiro, por definição, é um libertário quieto. (…) Leva dentro de si a inviolabilidade sua 

casa e do seu íntimo, armado de bom senso e paciência, mas também de um irrefreável 

sentido de liberdade”. Em meio aos “anos de chumbo” isso deu ao livro – e aos seus 

diversos eventos de lançamento – uma aura engajada de resistência democrática. O que 

atraiu, para o que era apenas uma coletânea de receitas, inusual atenção de intelectuais e 

jornalistas – alguns dos quais foram assim introduzidos ao território da cozinha regional 

mineira. 

“Fogão de Lenha”, que está hoje na 12ª Edição, abriu as portas do mercado editorial 

para a culinária regional e influenciou ao menos duas gerações de cozinheiros. Sua autora, 

falecida aos 94 anos em 2011, publicou ainda “Minas de Forno e Fogão” (em 1984) e 

“Sabores e Cores das Minas Gerais” (em 1998). 

 

A cultura da broa de milho 

 

Todas as comidas que se faziam no Brasil no século XIX, 

com os recursos daquela época, não se fazem mais. Depois, no 
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Brasil é assim, chegou o novo e você abandona o que está no 

passado. Você conhece, você consegue comer um “confit de 

canard” na França, aqui no Brasil você não come carne de lata 

mais. Você sabe o que é carne de lata?  É “confit de canard”  

brasileiro.   

Você pega a carne, assa a carne e bota dentro da banha, 

tampa a lata de banha e a carne fica conservada ali dentro… 

Ziraldo Alves Pinto 

 

O segundo grande impulso governamental ao resgate da culinária mineira tradicional 

veio com a redemocratização, ainda no governo de transição de José Sarney, alçado à 

presidência pela doença e morte, antes de tomar posse, do presidente eleito Tancredo 

Neves – ex-governador de Minas Gerais – que seria o primeiro presidente mineiro após o 

mítico Juscelino. Empossado às pressas em março de 1985, Sarney deu continuidade aos 

acordos já celebrados por Tancredo e criou o Ministério da Cultura, desmembrando do 

antigo MEC (Ministério da Educação e Cultura) os órgãos federais ligados ao fomento e 

incentivo cultural – tais como a Fundação Nacional de Artes (Funarte) e o Instituto Nacional 

de Folclore (INF). 

Como primeiro titular desse novo ministério foi indicado um tradicional político 

mineiro, José Aparecido de Oliveira, que colocou à frente da Funarte outro ícone da 

mineiridade: o cartunista e artista plástico Ziraldo Alves Pinto. José Aparecido deixou o 

ministério dois meses depois para assumir o governo do Distrito Federal, mas garantiu 

como seu sucessor outro mineiro: o professor Aluísio Pimenta, farmacêutico e bioquímico, 

que havia sido reitor da Universidade Federal de Minas Gerais nos anos 1960, cassado 

pelos militares com a edição do AI-5. 

Essa hegemonia política dos mineiros na área cultural do governo Sarney foi vista 

com extrema desconfiança pela imprensa e pelos produtores culturais do eixo Rio-São 

Paulo. Pimenta  foi acusado de “provincianismo” por defender um programa de  ação que 

dava apoio a manifestações da cultura regional, apelidado pejorativamente pelo jornal 

Folha de São Paulo e pela revista Veja como "a cultura da broa de milho". A crise 

precipitou-se com a publicação, na Folha, de uma carta pessoal que Ziraldo, então 

presidente da Funarte, enviara a Pimenta, defendendo o apoio às bandinhas musicais do 

interior, melhor divulgação da cachaça artesanal e formação de um núcleo cultural da 

cozinha brasileira, que incentivasse pesquisas sobre – por exemplo –  a broa de milho e o 

pato no tucupi. (VASCONCELOS, 2001) 

A polêmica em torno da carta de Ziraldo – que um quarto de século depois está a 

merecer uma releitura crítica à luz dos novos tempos – acabou precipitando o afastamento 

de ambos do Ministério da Cultura, já no início de 1986. Mas lançou uma semente, que 

acabou aproveitada pelo governo de Minas Gerais. Ainda em 1985, o governador Hélio 

Garcia, sucessor de Tancredo Neves, havia patrocinado a criação de um grupo executivo 

para o Projeto Culinária Típica Mineira. Assim descrito pela pesquisadora Luciana Patrícia de 

Morais (2004): 

restaurantes (Edgar Mello e Targino Lima Jr.). Entre os 

objetivos do projeto consta a valorizac

como bem cultural, o incentivo ao conhecimento das invenc

economicas e tur

(p.14) 

 

Num momento de grande frustração no estado – decorrente da morte de Tancredo e 

da perda de espaço na vida política brasileira – a polêmica midiática em torno da 

importância das tradições gastronômicas regionais como cultura serviu de apoio a uma 

iniciativa clara, no sentido de mobilizar a população mineira em torno de uma identidade 

imaginária na qual a tradição culinária tinha papel fundamental. A comida interiorana e de 
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fazenda – muito comum em Minas Gerais, mas longe de ser uma exclusividade do estado – 

vinha perdendo espaço e consistência em função da rápida urbanização e da mudança dos 

hábitos familiares da população brasileira. 

Em todo o estado de Minas, a memória dessa “cultura da broa de milho”  passou a 

ser alvo de um intenso processo de resgate. Seja através da organização e publicação de 

inúmeros livros de receitas, seja por meio dos auto- intitulados restaurantes de “comida 

mineira” – que passam a ser abertos em diversas cidades do estado, e não mais somente 

nos tradicionais destinos turísticos – seja pela inauguração de padarias e lojas 

especializadas na venda de quitandas, doces e iguarias da culinária regional.  

É interessante notar que, a partir do final dos anos 1980, o hábito de “comer fora”, 

até então extremamente raro dentre as famílias interioranas de Minas Gerais (e mesmo em 

boa parte da população da Capital) passa a ser incorporado ao cotidiano da classe média, 

como destaca Abdala (2005): “famílias inteiras, casais de idosos, pessoas de várias idades 

que moram sozinhas, passaram a frequentar diariamente os restaurantes por quilo, 

fazendo desse hábito uma opção”. 

A emergência desse “mercado interno”, livre das sazonalidades e humores do 

turismo, vai permitir um notável crescimento no número de restaurantes nas cidades 

mineiras, muito dos quais especializados na culinária regional. Buscava-se nos restaurantes 

(e também nas lojas de quitandas) uma experiência gastronômica ancestral, que em 

grande parte já se perdera nas cozinhas domésticas. Um fenômeno detectado por Morais 

(2011), em extensa pesquisa no Guia Quatro Rodas, principal guia turístico do mercado 

editorial brasileiro, como se verá a seguir. 

 

Comida de casa, boazinha e barata 

 

Em matéria de comida, Ouro Preto vai mal. O 

restaurante mais razoável, 

mas longe da primeira categoria, é a Taverna do Chafariz, na 

rua São José. O restaurante do Grande Hotel é caro e ruim. A 

comida do Hotel Toffolo é de casa” boazinha e barata.  Na 

praça Tiradentes come-se no Marília – que deve estar 

inaugurando um forno do qual sairá a primeira pizza das 

redondezas – no Vila Rica e no Tiradentes.  Os três se 

equivalem. Modestos 

Revista Quatro Rodas, 1965 

 

Esse cenário desalentador, descrito em matéria da revista Quatro Rodas (mar. 

1965) sobre a cidade mineira de Ouro Preto, revela a precariedade que caracterizava o 

setor de restaurantes para turistas em meados dos anos 1960, e isso na mais importante 

cidade do circuito histórico do estado. Ressalve-se que, nessa época, maior atenção ao 

turismo em Minas Gerais era dada às estâncias hidrominerais, onde se concentravam os 

mais suntuosos hotéis do estado, como o Palace, de Poços de Caldas, e o Grande Hotel, de 

Araxá.  

Mas mesmo na famosa Poços de Caldas o cenário não era aparentemente muito 

melhor: em matéria publicada na mesma Quatro Rodas, edição 67 (fev.1966), a revista 

elogiava a comida dos hotéis, mas comentava: “para o turista, comer fora significa comer 

fora do horário estabelecido no hotel, num lugar diferente. As perspectivas não são 

muitas”. Sobre culinária regional, nem uma escassa palavra.  

A expressão “comida mineira” só surge no vocabulário da revista três anos mais 

tarde, em matéria sobre a capital Belo Horizonte (mar.1969), onde indica-se um único 

restaurante especializado, o Maria das Tranças, “célebre pelo frango a molho pardo”. Num 

anexo da mesma matéria, recomenda-se em Ouro Preto o Pilão, onde “há boa comida 

mineira”. E é só. Mesmo numa metrópole que já superava a casa do milhão de habitantes, 

a culinária regional ainda era – fundamentalmente – considerada “comida de casa”, 

preparada e consumida no ambiente doméstico. 

Em sua tese de doutorado, Morais (2011) constata esse desprestígio das tradições 

culinárias regionais também no Guia Quatro Rodas. Do seu lançamento em 1966 até o 
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início dos anos 198 -

reforçada no ano seguinte, quando tem início o uso de uma nova metodologia de 

classificação qualitativa dos estabelecimentos, na qual destacam-se os pratos de 

especialidade de cada casa. Segundo o levantamento de Morais, em 1980 Minas Gerais 

contava com 22 restaurantes de comida

 

 

mineira (apresentando uma grande variedade de preparac

e, de outro lado, corrobora a vinculac  desta cozinha com 

uma certa apropriac

da minerac o 

privilegiado da sociabilidade mineira.  

(p. 230) 

 

Nas matérias de turismo da revista Quatro Rodas, essa diferença também fez-se 

notar: no ano de 1984, ao comentar sobre o cenário gastronômico de Ouro Preto (mar. 

1984), a publicação recomenda que “o melhor é entregar-se sem receios aos pesados, 

picantes mas saborosíssimos pratos da culinária regional, especialidade de quase todos os 

restaurantes” (p. 126), para em seguida indicar seis restaurantes especializados em comida 

mineira, listando alguns de seus pratos típicos. 

Era o início da maturação de um processo que, incorporando esse idealizado 

“patrimônio culinário mineiro” ao potencial turístico do estado, juntava esforços 

governamentais e privados na tarefa de vender ao grande público um conceito de Minas 

Gerais como espaço privilegiado da gastronomia regional brasileira. Esforços continuados 

que desaguariam, já no final dos anos 1990, na consagração da cidade de Tiradentes como 

palco de um dos maiores eventos de alta gastronomia do País. 

 

Velhas cozinhas 

 

A alma mineira vive de saudade. Tenho saudade do que 

já foi, as velhas cozinhas de Minas, com seus fogões de lenha, 

cascas de laranja secas, penduradas, para acender o fogo, bule 

de café sobre a chapa,  

lenha crepitando no fogo, o cheiro bom da fumaça, rostos 

vermelhos.  

Minha alma tem saudades dessas cozinhas antigas… 

Rubem Alves 

 

Não cabe no escopo desse artigo uma análise mais detalhada da consolidação dessa 

“culinária mineira” no universo gastronômico brasileiro desde o lançamento de “Fogão de 

Lenha” até a consagração sofisticada dos Festivais de Cultura e Gastronomia de Tiradentes 

– que chega, em 2012, à sua 15ª edição – e a aguardada participação do estado no 

encontro internacional Madrid Fusión. No entanto, não há como falar do sucesso comercial 

dos restaurantes de cozinha mineira sem ao menos render breve homenagem ao papel 

desempenhado pelas cozinheiras e culinaristas Maria Lúcia Clementino Nunes e Nelsa 

Trombino. 

Maria Lúcia Clementino Nunes, ou apenas “Dona Lucinha”, é provavelmente o mais 

importante caso de sucesso na montagem de restaurantes especializados em comida 

mineira. No início dos anos 1980, dividia seu tempo entre o ofício de professora rural e a 

direção da cozinha do seu acanhado restaurante, na pequena cidade de Serro, no interior 

de Minas. Convidada a participar de um festival de culinária em Belo Horizonte, tornou-se 



Congresso Internacional de Gastronomia – Mesa Tendências 2012 

Senac São Paulo | 05 e 06 de Novembro de 2012 

 

197 
 

então cozinheira de fama, requisitada para almoços e jantares festivos da alta sociedade 

local. Em 1990, já estabelecida na capital do estado, abriu o primeiro “Dona Lucinha”, um 

sofisticado bufê self-service de comida regional, decorado eu um estilo que remete às 

velhas cozinhas mineiras, e que criou o paradigma para esse tipo de estabelecimento. 

Em 2001, Maria Lúcia escreveu em parceria com a filha Márcia o livro “História da 

Arte da Cozinha Mineira por Dona Lucinha”. No livro, além das receitas de pratos e quitutes 

típicos, as autoras discorrem sobre a formação da culinária regional mineira a partir das 

velhas cozinhas das casas de fazenda – com seus tetos enegrecidos pela fumaça dos fogões 

a lenha – onde sinhás-moças aprendiam a cozinhar com velhas pretas banqueteiras. O livro 

ganhou, em 2010, luxuosa reedição pela Larousse Brasil. Os restaurantes da família já 

somam quatro casas, três em Belo Horizonte e uma em São Paulo, além de um armazém 

de produtos típicos. 

Essa breve história da construção da gastronomia mineira fecha-se, no entanto, com 

uma paulista de Cubatão: Nelsa Trombino, “mineira adotiva” de Lagoa da Prata desde a 

juventude, por amor e opção. Formada nas cozinhas de fazenda, Dona Nelsa mudou-se 

para o bairro da Pampulha, em Belo Horizonte, onde abriu o pequeno restaurante Xapuri, 

ao lado de casa, em 1987. Hoje, o estabelecimento tem 600 lugares, mas mantém a 

aparência rústica e segue atendendo pelo sistema de bufê. Para além do sucesso comercial, 

o Xapuri compõe, ao lado do Dona Lucinha,  as referências icônicas da cozinha regional 

mineira. 

Interessante notar que, segundo Morais (2011), ao ser eleito em 1996 o 

“Restaurante do Ano” do Guia Quatro Rodas, a escolha do Xapuri foi justificada pela 

publicação recorrendo a “ideias de tradic

–

identidade mineira: bancos duros de madeira, mobília rústica,  chão desnivelado, fogão de 

lenha e uma cornucópia de comidas, bebidas e sobremesas. Uma combinação de 

simplicidade e abundância, alicerçada em um passado rural e despojado, do qual o povo 

mineiro – longe de querer ocultar – se orgulha e cultua. 

Não surpreende, portanto, que três tradicionais cozinheiras e donas-de-casa – Maria 

Stella Libanio Christo, Maria Lúcia Clementino Nunes e Nelsa Trombino – formem a 

“santíssima trindade” dessa escola gastronômica idealizada e consolidada nas Minas Gerais. 

Uma culinária que – discreta e vagarosamente, como convém às coisas de Minas – começa 

a se projetar no Brasil e no mundo. 
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O Baião de Luiz Gonzaga: A Música Como Expressão Cultural Gastronômica  

 

Moacir Ribeiro Barreto Sobral 92  
 

RESUMO  

O artigo tem por objetivo identificar a importância da comensalidade presente nas 

letras das músicas de Luiz Gonzaga. A pesquisa será desenvolvida a partir da análise 

qualitativa, apoiando-se na produção bibliográfica sobre Luiz Gonzaga, e a questão da 

hospitalidade e comensalidade em suas músicas. Utilizando entrevistas áudio visuais de 

pesquisadores e músicos que conviveram com Gonzaga como forma de confirmar a relação 

do cantor e a cozinha nordestina. A pesquisa encontra-se em andamento, apresentando 

apenas resultados parciais. 

Palavras-chaves: Comensalidade, Luiz Gonzaga, Nordeste.  

 

ABSTRACT  

The article aims to identify the importance of commensality presented in Luiz 

Gonzaga`s lyrics. The research will be developed based on qualitative analysis, relying on 

the bibliography production of Luiz Gonzaga, and the hospitality and commensality issue in 

his songs. Using audio visual interviews from researchers and musicians who lived with 

Gonzaga as a way to confirm the relationship of the singer and Northeastern cooking. The 

research is ongoing, with only partial results. 

Keywords: Luiz Gonzaga, Commensality, Northeastern. 

 

Introdução  

 

Luiz Gonzaga do Nascimento, nascido no dia 13 de dezembro de 1912, dia de Santa 

Luzia, teve o seu nome concebido em homenagem a mesma. Natural de Exu, município de 

Pernambuco, o cantor nasceu na fazenda Caiçara, no sopé da Serra do Araripe. Aos sete 

anos de idade começou a aprender a tocar sanfona com seu pai Januário, sanfoneiro de 

Oito Baixos, tal incentivo será o grande motivo para a criação de um dos grandes gêneros 

da música brasileira: o Forró. Além disso, este estilo musical proporciona o contato do 

Brasil com a cultura nordestina e ajuda a inscrever o nordeste no circuito musical brasileiro. 

Ainda jovem, sai da região nordeste e, como vários nordestinos, viaja utilizando-se do 

transporte denominado pau de arara93 em direção ao sudeste do Brasil, alimentando-se de 

jabá, farinha, cebola e rapadura. Sua carreira artística inicia-se em 1940 na cidade do Rio 

de Janeiro, onde, nessa época, ocorriam várias manifestações culturais da música popular 

brasileira.  

De início Gonzaga tocava músicas da moda como bolero, valsa, tangos . Por este 

motivo recebeu críticas de estudantes nordestinos que moravam no Rio de Janeiro, tendo 

em vista que o cantor, na visão destes jovens, não estava sendo fiel à sua raiz cultural. 

Foram essas críticas que alertaram e fizeram Gonzaga tocar músicas da região de origem, 

como o baião. O termo baião já existia como o nome do prato típico nordestino que leva 

                                                                 
92 Professor da Faculdade Metropolitana Unidas (FMU),  São Paulo, Mestrando em Hospitalidade pela 

Universidade Anhembi Morumbi, Graduado em Gastronomia pelo Centro Universitário SENAC/Campos do 

Jordão/SP, Pós-Graduação em Gestão de Negócios em Serviço de Alimentação pelo Centro Universitário SENAC 

São Paulo/SP, Extensão Universitária em Formação de Chef de Cozinha Internacional pela Universida de de Caxias 

do Sul, UCS-ICIF.  
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arroz e feijão. Segundo C (1939), o baião como ritmo musical é uma sequência rítmica e 

melódica executada pelas violas enquanto os cantadores ganham tempo para improvisar os 

versos do repente. 

Do baião de Gonzaga cria-se outro ritmo: o forró. Este novo gênero musical passa a 

ser conhecido em todo o Brasil em 1946, através da sanfona, zabumba e pandeiro. O forró 

ganha espaço e vira moda no Rio de Janeiro. Outro grande passo de Gonzaga foi sua união 

musical com o advogado e compositor cearense Humberto Teixeira. Logo nesse primeiro 

contato a dupla cria a música “No meu pé de serra”. Ambos tiveram o mérito de 

modernizar e estilizar o baião deixando-o mais atraente 

 

Baião e Gastronomia  

 

“A hospitalidade é a comensalidade uma maneira de se viver em conjunto, 

regida por regras, ritos e leis. Tal afirmação pode ser verificada desde o 

instante em que um visitante chega à casa do anfitrião, estendendo-se até 

sua partida. Dentre os ritos de hospitalidade, verificamos o gesto do 

anfitrião em oferecer bebida ou comida ao seu visitante. ‘Porém, a 

hospitalidade não se reduz apenas a dar de beber e comer e à 

acomodação livremente consentidos, pois a relação interpessoal instaurada 

implica uma relação, um elo social, valores de solidariedade e de 

sociabilidade‘”. (MONTANDON,2011,  p. 132)  

 

A culinária e os sabores do nordeste sempre estiveram presentes na vida de Luiz 

Gonzaga. Em sua obra, DREYFUS (1996) mencionou que Gonzaga adorava comer. A 

autora, em seu período de pesquisa em Exu, declara que os meses passados ao lado do 

cantor foram regados de comilanças sertanejas; Luiz Gonzaga gostava de ceia nordestina, 

composta por pamonha, canjica, charque, bode, cuscuz e tapioca e também das comidas 

presentes nos mercados públicos, onde encontramos paçoca de carne de sol, rabada, baião 

de dois e cozido. Assim é possível concluir que pratos da culinária popular nordestina 

estejam presentes em seus sucessos musicais, sendo o seu prato preferido o clássico da 

culinária sertaneja, baião de dois, que inspirou a letra da música escrita com seu parceiro 

Humberto Teixeira, Baião de Dois.  

 

Capitão que moda é essa, deixe a tripa e a cuié 

Home não vai na cozinha, que é lugá só de mulhé 

Vô juntá feijão de corda, numa panela de arroz 

Capitão vai já pra sala, que hoje têm baião de dois 

Ai, ai ai, ó baião que bom tu sois 

Se o baião é bom sozinho, que dirá baião de dois 

Se o baião é bom sozinho, que dirá baião de dois 

Ai ai, baião de dois, ai ai, baião de dois 

Capitão que moda é essa, deixe a tripa e a cuié 

Home não vai na cozinha, que é lugá só de mulhé 

Vô juntá feijão de corda, numa panela de arroz 

Capitão vai já pra sala, que hoje têm baião de dois 

Ai, ai ai, ó baião que bom tu sois 

Se o baião é bom sozinho, que dirá baião de dois 
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Se o baião é bom sozinho, que dirá baião de dois 

Ai ai, baião de dois, ai ai, baião de dois94 

Além do baião de dois, estão presentes outros pratos e ingredientes em suas 

composições. Podemos encontrar referências das comidas nordestinas em outra música:  

Eu vou pro Crato 

Vou matar minha saudade 

Ver minha morena  

Reviver nossa amizade 

Eu vou pro Crato  

Tomar banho na nascente 

Na subida do Lameiro 

Tomo uns trago de aguardente 

Eu vou pro Crato 

Comer arroz com pequi 

Feijão com rapadura 

Farinha do Cariri 

Eu vou pro Crato 

Vou matar minha saudade 

Ver minha morena  

Reviver nossa amizade 

Eu vou pro Crato  

Pois a coisa melhorou 

A luz de Paulo Afonso 

O Cariri valorizou 

Eu vou pro Crato 

Já não fico mais aqui 

Cratinho de açucar 

Coração do Cariri 

Eu vou pro Crato 

Vou matar minha saudade 

Ver minha morena  

Reviver nossa amizade 

Eu vou pro Crato  

Vou pra casa de seu Pedro 

Seu Felício é velho macho 

Tô com Pedro, tô sem medo 

Eu vou pro Crato 

Vou viver no Cariri 

Cratinho de açucar 

Tijolo de buriti95 

 

“Muitos estilos de vida e, de produção, característicos do mundo rural ainda permanecem e 

parecem afrontar o ritmo do estilo de vida urbano. Dessa forma, o rural é considerado 

como contraposição ao urbano. A procura pelo espaço rural funciona como uma fuga do 

espaço urbano.” (FONTANA, 2004, p. 56).  

 

                                                                 
94

  Baião de Dois, Baião, 1952, Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira ,RCA Victor 80.0774  
95

 Também eu vou pro Crato, Xamego, 1958, Luiz Gonzaga / José Jatai ,RCA Victor 80.0784  
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O desafio de Luiz Gonzaga era levar a cultura nordestina, entre elas a 

comensalidade e hospitalidade para dentro das suas composições e mostrar ao Brasil o 

melhor do nordeste. A alimentação rural do sertão nordestino foi introduzida em suas 

composições e a maioria delas levada na bagagem dos retirantes para as capitais da região 

sudeste.  

 

Conclusão  

 

 O presente artigo, baseado no desenvolvimento da dissertação de mestrado em 

hospitalidade, objetivou enfatizar a importância da música popular de Luiz Gonzaga na 

construção da imagem e valorização da culinária nordestina. Esta pesquisa demonstra a 

contribuição do cantor na história da música do Brasil, explorando sua herança cultural em 

suas canções.  
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O Churrasco Brasileiro96 

 

SOARES97, Frederico Cid; SIMONCINI98, João Batista Villas Boas; FELICIANO, Yury 

Tom Keith Ferreira99 

 

RESUMO 

Neste trabalho buscou-se identificar o churrasco tipicamente brasileiro, com ênfase 

na carne bovina. Foram pesquisadas as origens desta prática nacionalmente difundida, com 

passagem pela tradição gaúcha. Citam-se as raças de gado bovino mais presentes no país. 

A visão do churrasco como evento comemorativo é largamente difundida no país. Assim, 

incluem-se algumas descrições de formas originais de serviço que são praticadas no Brasil. 

Foram incluídas algumas noções sobre as reações químicas envolvidas na transformação da 

carne crua durante o processo de cocção, que resultará nos sabores, colorações e aromas 

apreciados pela população. Além das variáveis tempo e temperatura, para o sucesso de um 

churrasco deve-se considerar as técnicas de corte da carne, pois elas modificam o resultado 

final.  

Palavras-chave: Churrasco brasileiro; Carne bovina; Tropical kobe beef;  

 

ABSTRACT 

This work aimed to identify the typical Brazilian barbecue, with emphasis on beef. 

We investigated the origins of this widespread practice nationally, with a gaucho tradition. 

The most present cattle breeds are listed. The barbecue as commemorative event is 

widespread in the country. So, it includes descriptions of a few original forms of service that 

are practiced in Brazil. Is was included some insight into the chemical reactions involved in 

the transformation of raw meat during the cooking process, resulting in flavors, smells and 

colors so appreciated by the population. In addition to the variables of time and 

temperature for the success of a barbecue should be considered the techniques of cutting 

meat, because they modify the final result.  

Keywords: Brazilian Barbecue; Beef; Tropical kobe beef.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos quatro cantos do país, os brasileiros não terão dificuldade em saber o que é um 

churrasco. Apesar de ser afamado como uma preparação típica do Estado do Rio Grande do 

Sul, o churrasco é praticado em todo território nacional, bastando haver disponibilidade de 

carne e carvão. Trata-se simplesmente de carne assada sobre brasas utilizando-se espetos 

ou grelhas, temperada com sal. Neste trabalho o foco é churrasco de carne bovina.  

O vocábulo churrasco pode definir não só o prato em si, mas também a técnica de 

cocção ou ainda, um evento festivo: “Carne bovina ou de outro animal assada, sem ser 

temperada, na grelha ou no espeto. [...] refeição que tem como prato único ou principal o 

churrasco em uma ou diversas modalidades [...] reunião festiva com churrasco 

[...].”(HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 719) 

Ao longo da história, a carne assada ocupou lugar de honra em banquetes 

comemorativos, sempre foi iguaria, prato principal, sinal de ser o anfitrião abastado de 

recursos. (MELO; ALMÉRI, 2009). 

Antes mesmo da chegada dos portugueses, os nativos brasileiros já assavam 

capivaras, perdizes, antas e algumas espécies de pequenos patos e marrecos, mas a 

tradição do churrasco como atualmente é conhecida teria surgido no Sul do Brasil, após a 

destruição da Comunidade conhecida como Sete Povos das Missões, em 1768. Nesta região 

havia grandes rebanhos de gado pastando, e com o extermínio e expulsão de seus 
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criadores ficaram abandonados e se integraram ao novo habitat em estado selvagem (os 

marruás100), onde se multiplicaram livremente. Quando chegaram novos aventureiros em 

busca do ouro, foi criado o costume de capturar tais bovinos que eram abatidos para a 

retirada do couro e sebo que tinham alto valor. A carne ainda não tinha viabilidade 

comercial e parte dela era consumida no próprio local com uso do chamado fogo de 

chão101. (MELO; ALMÉRI, 2009); (PENNA, 2005). 

Na verdade, registra-se que o ato de assar carne é uma prática globalizada e tem 

sua origem na aurora da humanidade. Na pré-história os grupos humanos primitivos 

passaram a domesticar animais como ovelhas, bovinos, porcos, entre outros, e uma das 

finalidades era o consumo de suas carnes. (WRANGHAM, 2010). 

Os silvícolas brasileiros da época do descobrimento só consumiam a carne de suas 

caças preparadas com fogo. (CATHARINO, 1995, p. 351). 

Wrangham (2010) ao especular sobre quando teria iniciado o uso do fogo na 

alimentação relata que os arqueólogos apresentam estimativas divergentes para este 

evento, que vão desde meio milhão de anos atrás até o Período Paleolítico, há quarenta mil 

anos. 

Faz muito tempo que o homem descobriu os adoráveis aromas liberados quando a 

carne é assada e passou a apreciar o resultado das chamadas reações de Maillard102. 

Tais foram primeiramente descritas entre 1910 e 1912 pelo químico francês e 

médico Louis Camille Maillard, e consistem na interação reativa entre um aminoácido e um 

carboidrato a partir da faixa de 30°C a 40°C. Só a partir de 130°C é que conseguimos 

identificar de forma clara as alterações de sabor e coloração que o nosso paladar relaciona 

com o cozimento. (MCGEE, 2011, p. 867). 

Segundo McGee (2011), caso a carne não atinja temperatura superior ao ponto de 

ebulição da água predominarão em seu sabor os produtos da quebra de proteínas e 

gorduras. As carnes assadas e grelhadas apresentam sabor mais intenso, pois suas 

superfícies atingiram temperaturas suficientes para as reações de escurecimento, com 

liberação de inúmeros aromas e formação de sabores familiares aos nossos sentidos.  

Não é só por questões de sabor que se cozinha a carne, pois um dos efeitos mais 

relevantes do processo é a eliminação de boa parte dos microrganismos vivos (alguns 

patogênicos), depois temos a maior facilidade de mastigação, e, por fim, a desnaturação 

das proteínas torna a carne mais sensível às enzimas digestivas (WRANGHAM, 2010). 

Oportunamente serão detalhadas as modificações físico-químicas sofridas pela carne 

bovina durante sua exposição a fontes de calor. 

Neste trabalho, serão apresentados dados sobre a pecuária bovina,  incluindo as 

raças mais comuns no Brasil, além de os cruzamentos que estão sendo feitos para melhorar 

a qualidade da carne nos rebanhos brasileiros. 

 

2 Princípios da preparação de churrasco 

 

Marcos Guardabassi103, o fundador da grife de carnes Bassi104, tem princípios básicos 

para definir a diferença entre assar e grelhar: grelhar é quando se mantém a carne a 15 cm 

da brasa enquanto que assar é algo que acontece a cerca de 40 cm ou 60 cm da fonte de 

calor. O especialista alerta que, ao se escolher um ponto105 entre os menos passados, as 

                                                                 
100

 Marruá é o nome que os habitantes do Sul e Centro-oeste dão ao gado bovino desgarrado do rebanho,  que 

voltou a viver em meio selvagem, l ivre do manejo do homem. 
101

 Procedimento de assar que consiste em abrir uma vala no solo, preenchê-lo com lenha e atear fogo. A carne 
fica espetada em galhos posicionados ao redor da vala, onde assa ao r eceber a irradiação das chamas e brasas. 
102

 “Conjunto muito complexo de reações químicas entre aminoácidos e carboidratos, como consequência da 

aplicação de alta temperatura (na chapa, forno, brasa, refogado, etc) a alguns alimentos, dando -lhes uma coloração 

marrom e um sabor característico.” (LÉXICO, 2008, p. 153) 
103

 Que na mídia se apresenta como Marcos Bassi. 
104

 A marca “Bassi” atualmente pertence ao Grupo Marfrig. 
105

 Em gastronomia é tradicional preparar a carne em três pontos básicos, mal passada, ao ponto  e bem passada, 
três estágios que formam uma escala crescente em relação ao tempo que a carne ficou exposta à fonte de calor e 

sofreu modificações. 
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peças com capa de gordura (como é o caso da picanha) devem ter atenção especial já que 

as mesmas não devem ser servidas com camadas de gordura fria, que no seu interior não 

tenham chegado sequer a aquecer. (BASSI, 2008). 

A gordura deve ser servida em temperatura quente pelos riscos microbiológicos. 

Assim, há assadores que fazem sulcos na camada de gordura com a ponta da faca, para 

tornar as regiões profundas mais acessíveis à fonte de calor. O assamento de uma peça 

dessas deve terminar com a camada de gordura voltada para baixo, apesar de mais 

afastada do braseiro, para evitar labaredas. (BASSI, 2008) 

A cocção da carne em um churrasco tradicional é realizada pela radiação 

infravermelha emitida pelo carvão em brasa, com alguma contribuição da convecção do ar 

quente106.(BASSI, 2008). 

Em seu vídeo, Marcos Guardabassi (BASSI, 2008) recomenda que a carne esteja na 

temperatura ambiente minutos antes de colocá-la exposta às brasas, pois se estiver muito 

refrigerada, corre-se o risco da parte externa ficar pronta sem que seu interior tenha 

recebido calor suficiente. Alerta-se este intervalo de tempo deve ser breve, já que a 

proximidade de temperatura ambiente é propícia à multiplicação de microrganismos.  

As reações de Maillard são muito importantes também para o churrasco, pois a 

crosta formada pela reação entre carboidratos e proteínas ajuda a manter a maior parte do 

suco da carne no interior da peça, pois forma uma barreira que costuma ser chamada de 

selagem107 pelos cozinheiros. 

Mas não é apenas a umidade interna da carne que garante o que chamamos de 

suculência. Estudos realizados concluíram que para uma sensação de suculência perfeita, 

não basta que o alimento conserve umidade (água livre interna) quando ingressa na boca, 

mas também deve haver a liberação contínua de líquido durante a mastigação, e isso é 

conseguido com a gordura e o sabor presentes na carne, o que vai estimular a produção de 

saliva. (MCGEE, 2011) 

                                                                 
106

 Fenômeno físico que consiste na movimentação das moléculas do ar quente com a condução de calor.  
107

 Selar a carne é um termo muito util izado pelos cozinheiros, e consiste iniciar a cocção com alta temperatura 
nos primeiros minutos para que a crosta de tons marrons da carne impeça a saída dos sucos internos. Só após 
cumprir este processo de todos os lados da peça, é que o fogo é abrandado para que as calorias atinjam a área 

central. 
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No quadro a seguir, podem-se acompanhar de forma gradativa as modificações 

sofridas pela carne com a exposição a temperaturas altas: 

Quadro 1. Efeitos do calor sobre a carne 

 

FONTE: Adaptado de McGee (2011, p. 169) 

 

2.1 Técnicas de corte da carne 

 

Não é raro que a mudança da técnica de corte resulte em nomes de peças diferentes 

para carnes oriundas do mesmo corte108, como é o caso da alcatra109 e do baby beef110, que 

na verdade, não passam de variações parciais da mesma peça (LAZZARINI NETO, 1994).  

Atala e Dória (2008) destacam o binômio temperatura-tempo como as variáveis 

mais importantes em certas técnicas de cocção. No caso do churrasco chega-se à conclusão 

que a técnica de corte é fator não menos importante, conforme ensina This (2010, p. 92): 

“Por exemplo, sabe-se perfeitamente que as carnes têm outro gosto, dependendo de cortá-

las na direção das fibras ou perpendicularmente a elas”. 

Assim, afirma-se também que para o churrasco, a execução perfeita depende do 

trinômio temperatura-tempo-corte. 

Para dominar a técnica do churrasco, não basta seguir o princípio já amplamente 

divulgado pelos churrasqueiros profissionais e amadores, que é cortar a carne 

perpendicularmente à direção das fibras. Tal informação normalmente é transmitida 

desacompanhada de seus fundamentos, o que fatalmente pode acarretar numa 

manipulação errônea da carne. 

Deve-se compreender o processo na sua integralidade, para saber o momento 

correto de executar este corte, que pode ser antes ou depois de assar a carne. O 

importante, é que ao chegar à boca do comensal o tecido muscular exponha os feixes de 

fibras cortadas e se desintegre mais facilmente, deixando escapar o suco da carne com a 

compressão dos dentes. Fibras inteiras dificultam o processo de mastigação, e chegam a 

aprisionar a suculência da carne. 

Há peças que são assadas inteiras para que o suco mantenha-se aprisionado 

circulando livre em seu interior, como é o caso da fraldinha, conforme ensina Marcos 

Guardabassi em seu vídeo, é melhor assá-la inteira em espeto, a 40 ou 60 cm distante das 

brasas. (BASSI, 2008); (LAZZARINI NETO, 1994) 

 

2.2  Seleção das carnes junto aos fornecedores 

 

Em questão de seleção de carnes há diversas controvérsias. Por exemplo, a Bíblia do 

Churrasco (2009) aconselha a fazer o teste do toque, parecido com o aplicado em peixes, 

mas sendo o contrário resultado esperado. Assim, quando se pressiona o dedo na carne 

bovina, ela não deverá resistir e a depressão criada não deve voltar rapidamente como 

efeito elástico, pois só permanecendo o ponto de pressão afundado é que a carne estará 

macia o bastante para um churrasco.  

Mas não é por isso que iremos nos enganar selecionando carne que começou a se 

decompor, a cor deve ser vermelho-cereja, característica de carne fresca. No caso de 

embalagens fechadas à vácuo, com ausência quase total de oxigênio, é comum que as 

mesmas estejam em tons de vermelho enegrecido, mas isso não significa que esteja 

                                                                 
108

 Corte ou peça são porções de carne que contém um ou mais músculos e recebem um nome quando separadas 

da carcaça do bovino, como por exemplo, a picanha, a fraldinha e a alcatra.  
109

 Corte bovino retirado da traseira, localizada entre o lombo e a coxa. 
110

 É um músculo completo no centro da alcatra, mais macio e separado do restante da peça de forma longitudinal 

pelo nervo chamado “olho da alcatra”. 
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deteriorada, pois ao abrir o pacote e colocá-la em contato com o ar, ela irá adquirir a cor 

vermelho-cereja novamente. 

Tal reação é resumida da seguinte forma: na ausência de oxigênio, o vermelho 

enegrecido é resultado da metamioglobina111, que ao ficar exposta ao oxigênio reage, 

transformando-se em oximioglobina112, e adquirindo a cor vermelho-cereja (MCGEE, 2011). 

Em peças com capa de gordura também deve-se prestar atenção para a coloração 

desta, pois tons de amarelo escuro indicam carne de animal velho (carne dura) 

(MARCELLINI, 2005). 

Ossos de costela bovina largos, planos e grandes também indicam gado velho. Entre 

duas peças diferentes, prefira a com ossos menores e arredondados (MARCELLINI, 2005).  

As carnes mais macias in natura são retiradas de músculos grandes, pouco 

movimentados, como o dorso, a pelve e a coxa do bovino, com teor de colágeno menor. Já 

as carnes que precisam de preparo mais longo para atingirem textura agradável, como a 

costela e o cupim, possuem tecido conjuntivo abundante, e muitas vezes são assadas 

embrulhadas, em fogo brando, para que o derretimento do colágeno seja gradativo 

(evitando o seu endurecimento). Além disso, temperaturas amenas em cozimentos longos 

evitam a perda de líquido (MCGEE, 2011). 

Os cuidados na seleção de carnes não devem ficar resumidos à aparência na 

prateleira, pois é importante saber mais sobre o ciclo produtivo da carne. É melhor que o 

abate seja humanitário113, pois o estresse pré-abate pode provocar alterações no PH da 

carne, o que vai exercer efeitos sobre a cor do produto, inclusive depois do contato com o 

ar (MELO; ALMÉRI, 2009). 

A carne selecionada para o presente trabalho é colocada no mercado com rigoroso 

controle de qualidade, não só porque seus produtores dispõem de equipamentos e 

tecnologia de manipulação, e implantam um programa de abate humanitário, mas também 

porque é umas das mais caras do país, e perdas com uma matéria prima deste calibre não 

são toleradas pelos administradores. 

 

3 O churrasco como evento social e sua versatilidade 

 

Conforme trabalho sobre “técnicas de serviço do churrasco” de Feliciano e Soares 

(2010), constata-se que o serviço114 é um dos fatores que determina o grau de formalidade 

do evento, e que definir esta sistemática não é uma tarefa simples quando se fala de 

churrasco, já que devem ser levadas em conta inúmeras circunstâncias, entre elas o 

público-alvo (família, colegas de trabalho, convidados de casamento, clientes pagantes), 

local, quantidade de garçons (ou ausência destes), tipos de acompanhamentos, utensílios, 

louças e talheres disponíveis, duração estimada, entre outras variáveis que definem o 

formato do evento. 

Todos estes fatores modificadores é que tornam o churrasco brasileiro tão versátil, 

praticado por todas as classes sociais que têm acesso à carne. 

Certo é que os comensais brasileiros são exigentes com o ponto e temperatura de 

serviço das carnes, e associam a satisfação total a um excepcional serviço de bebidas. É 

costume dizer que no Brasil há milhões de técnicos de futebol, e certamente podemos 

afirmar que o número de churrasqueiros também é grande, cada qual com suas técnicas e 

segredos. Na verdade, a maioria segue puro instinto e aventura-se na arte do improviso. 

Cabe destacar a forma genuinamente brasileira de servir churrasco a comensais 

pagantes, o rodízio ou espeto corrido, que consiste em garçons circulando pelo salão com 

espetos dos vários tipos de carne, servindo mesa por mesa. Os clientes normalmente 

                                                                 
111

 Mioglobina (proteína globular dos vertebrados, substância presente no sangue) sob a forma férrica oxidade ou 

hemina. 
112

 A mioglobina após ficar exposta ao ar, e ter reagido com o oxigênio. 
113

 Abate humanitário pode ser definido como o conjunto de procedimentos técnicos e científicos que garantem o 

bem-estar dos animais desde o embarque na propriedade rural até a operação de sangria no matadouro -frigorífico. 

O abate de animais deve ser realizado sem sofrimentos desnecessários. (ROÇA, 2002) 

 
114

 Logística definida para que os alimentos prontos cheguem aos comensais, com ou sem garçons. 
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pagam uma taxa fixa para se servirem no buffet115 com uma infinidade de 

acompanhamentos, e receberem na mesa a visita dos passadores116, que cortam a carne 

em fatias finas conforme as preferências e instruções dos clientes. 

 

3.1 Raças bovinas de corte mais comuns no Brasil 

 

Segundo Simoncini e Mattos (2011), o Brasil é o segundo maior produtor de carne 

bovina do mundo, e o maior exportador, demonstrando como o país tem investido e 

expandido a pecuária buscando assim, uma fatia cada vez maior do mercado internacional.  

Quanto às raças, a mais difundida entre o gado de corte117 é a Nelore118, gado 

zebuíno119 que representa a carga genética da grande maioria do rebanho nacional. Há 

também pequenas porcentagens de raças consideradas nobres, que se destacam devido à 

maciez e sabor (FELÍCIO, 2011). 

A raça Aberdeen Angus120, taurino121 proveniente do nordeste da escócia é 

considerada carne de qualidade superior, está presente nas casas de carne mais elitizadas e 

nos restaurantes mais refinados. Sua carne possui uma camada de gordura mais espessa 

como a exigida nos padrões europeus, e gordura entremeada nas fibras musculares 

(marmoreio), resultando em melhor sabor e maciez (FELÍCIO, 2011).  

Alguns cruzamentos utilizando-se Aberdeen Angus resultaram em exemplares que 

unem as refinadas propriedades organolépticas122 de sua carne, fertilidade e precocidade, 

com a rusticidade e adaptabilidade dos zebuínos. O exemplo principal é a raça Brangus, 

resultado do cruzamento de Brahman123 e Aberdeen Angus. Esta carne vem ganhando 

mercado, devido às suas características especiais, destacando-se a maciez (FELÍCIO, 

2011). 

 

3.2 O gado Wagyu e o Tropical Kobe Beef 

 

A raça Wagyu124, de origem japonesa, produz uma carne entremeada por gordura 

(aspecto chamado de marmoreio), e já foi considerada pela imprensa especializada como a 

melhor do mundo. 

Conhecida como Kobe Beef125, a carne de Wagyu atinge valores altíssimos em 

restaurantes luxuosos de vários países. “Comer um bife de Kobe pode custar até 800 

dólares em Nova York. Um hambúrguer feito com a carne do boi japonês chega a 80 

dólares.” (BORSATO, 2007, p. 96). 

O segredo da carne anunciada como a mais macia e saborosa do mundo está 

exatamente quantidade de marmoreio de gordura da mesma, resultado de melhoramento 

genético e técnicas de manejo excêntricas. O gado tem “tratamento de sultão” nas 

fazendas japonesas, com uma dieta rica à base de cevada, recebendo massagens diárias e 

                                                                 
115

 Buffet: Forma de serviço em que os alimentos ficam disponíveis em cubas ou bandejas reunidas em um móvel 
ou bancada, e os comensais podem levar seus pratos e se servir l ivremente. 
116

 Passador: como são chamados os garçons que servem carnes em rodízios no Sul do Brasil. 
117

 Gado destinado ao abate, bons produtores de carne. 
118

 O Ongole é um bovino indiano de grande porte, produto do cruzamento de outras 14 raças. Entre 1900 e 1920 
pecuaristas brasileiros importaram exemplares desta raça, que passavam obrigatoriamente pela província de 

Nelore, na Índia, antes do embarque em navios. Daí surgiu a denominação tão difundida no Brasil, que passou a 
designar a raça. 
119

  Subespécie Bos taurus indicus. Tem origem asiática, tem como característica principal o grande tamanho da 
saliência muscular no dorso, chamada de cupim ou giba. 
120

  Raça bovina de origem britânica que tem como característica principal excelente acabamento de gordura.  
121

 Subespécie Bos taurus taurus. Tem origem europeia, da qual fazem parte as raças mais comuns na Europa. 
122

 São as características de um produto que podem ser percebidas pelos sentidos humanos, como cor, paladar, 
odor, textura. 
123

 Raça zebuína formada nos Estados Unidos a partir de cruzamentos de raças indian as. 
124

 “Wa”= Japão. “Gyu”= gado. Assim, Wagyu significa simplesmente gado japonês. 
125

 Trata-se de uma referência ao porto de Kobe no Japão, principal entreposto dos produtos do gado Wagyu 

durante muitos anos. 
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até sessões de acupuntura com música ambiente. Após todo este tratamento, surta ou não 

efeito, o resultado é uma carne com níveis excepcionais de gordura não atingidos por 

nenhuma outra raça (BORSATO, 2011). 

O Wagyu chegou ao Brasil em 1992 trazido pela Yakult S/A Indústria e Comércio, 

braço brasileiro da multinacional japonesa Yakult Honsha Co. Ltd, mas o surgimento do 

Tropical Kobe Beef brasileiro se deu em 2001, quando o empresário Belarmino Iglesias, 

proprietário dos restaurantes Rubaiyat126, concluiu cruzamentos genéticos entre bovinos 

Wagyu e Brangus, em sua  a fazenda localizada em Dourados-MS. O resultado foi 

animador, com níveis de marmoreio de gordura muito próximos aos alcançados no Japão, 

entretanto, com um custo de manejo consideravelmente mais baixo, pois o novo gado é 

mais resistente e adaptável a condições adversas (ZANELLA, 2011). 

Existem critérios internacionais para medição do marmoreio de gordura, conforme 

podemos ver na ilustração a seguir: 

 

Figura 2. Escala de índices de marmoreio de gordura em Tropical Kobe Beef 

 FONTE: www.veja.abril.com.br 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Fazer churrasco não é uma tradição segregada a um espaço territorial definido, 

como um Estado da Federação ou país, pois trata-se de uma prática globalizada, que 

acompanha o homem desde a pré-história. 

As atrativas propriedades organolépticas de carnes assadas com churrasco são 

resultado das reações de Maillard, que alteram a carne crua de forma ela fique mais 

digerível. 

Para fazer um churrasco é necessário ter certo conhecimento das técnicas de corte 

aplicáveis a cada tipo de peça, já que os resultados são visivelmente alterados conforme a 

facilidade de desintegração da carne pela mastigação e sensações de textura. 

Os brasileiros são exigentes quanto ao churrasco, pois são adeptos de conceitos 

sobre textura, temperatura, acompanhamentos e bebidas ideais para um bom churrasco.  

O churrasco é um evento social, e são vários os fatores que definem a sua logística 

e formato, e por este motivo, apresenta muita versatilidade. Pode-se enquadrar um 

churrasco para comemorações em qualquer classe social e nos grupos mais diversos.  

O Tropical Kobe Beef compreende a oferta de um novo tipo de carne o Brasil, que 

inclusive, ainda vai demorar para ser efetivamente conhecido pela maioria dos brasileiros, 

                                                                 
126

 Baby Beef Rubayiat (Alameda Santos e Av. Faria Lima em São Paulo), Figueira Rubayiat (São Paulo), Cabaña Las 

Lilas Restaurant (Buenos Aires, Argentina) e Rubayiat Madrid.   

http://www.veja.abril.com.br/
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por causa do custo elevado. Trata-se ainda de um ingrediente gourmet, elitista. 
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O compromisso com a hospitalidade em cursos tecnológicos em 

Gastronomia do estado de São Paulo 

 

Luciana Moura de Abreu 127 

 

RESUMO 

O presente trabalho investigou termos que referem à hospitalidade na formação tecnológica 

em Gastronomia. Trata-se de pesquisa exploratória, com análise de conteúdo para a 

identificação de termos, conceitos e autores relacionados à hospitalidade nos documentos 

de dois cursos do estado de São Paulo. Analisa ainda a presença da hospitalidade nos 

seguintes contextos: filosofia institucional, concepção e/ou objetivos dos cursos, perfil do 

egresso, formação dos docentes, matriz curricular e referências bibliográficas. Os 

resultados indicam que a presença de docentes pós-graduados na área da hospitalidade 

pode ter influenciado a oferta de disciplinas específicas no tema, embora em ambos os 

cursos, os termos relacionados à hospitalidade estão presentes nos documentos 

institucionais, ementário e matriz curricular dos cursos, alinhando-se principalmente à 

abordagem da escola brasileira. 

Palavras-chave: Gastronomia; Hospitalidade; Cursos Tecnológicos.  

 

ABSTRACT  

This study focuses on terms that refer to the technological training in hospitality catering. 

This is exploratory research, with content analysis to identify terms, concepts and authors of the 

documents related to the hospitality of two courses in the state of São Paulo. It also analyzes the 

presence of hospitality in the following contexts: institutional philosophy, design and / or course 

objectives, profile of graduates, teacher training, curriculum and references. The results indicate 

that the presence of teachers postgraduates in the field of hospitality may have influenced the 

provision of specific disciplines in the theme, although in both courses, the terms related to 

hospitality are present in institutional documents, and ementário array of curricula aligning himself 

mainly to approach the brazilian school. 

 

Keywords: Catering, Hospitality, Technology Courses. 

 

Introdução 

 

A cultura escolar, em todos os níveis de educação, representa a aprendizagem feita 

com ambiente acadêmico e têm importância no processo de formação na sociedade 

contemporânea e devem estar apoiados na existência de estratégias pedagógicas de 

natureza variada. Tal afirmação é reforçada na Lei de Diretrizes e Bases (Brasil, 1996, p. 

13) que descreve a finalidade da educação superior: 

Art. 43 - Estimular a criação cultural, formar diplomados para 

inserção em setores profissionais, desenvolver o entendimento do 

homem e do meio em que vive, promover a divulgação de 

conhecimentos culturais, suscitar o desejo permanente de 

aperfeiçoamento cultural e profissional, estimular o conhecimento 

dos problemas do mundo presente e a extensão aberta à 

participação da população. 

 

 As modalidades de cursos superiores vigentes no Brasil, conforme essa LDB 

são as seguintes: bacharelado, licenciatura e tecnologia. A regulamentação dos cursos 

tecnológicos ocorreu no início da década de 2000, com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
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 Mestranda em Hospitalidade pela Universidade Anhembi Morumbi. Graduada em Nutrição e Especialista em 

Atendimento Nutricional com foco em Gastronomia. E-mail: abreu.luciana@gmail.com. 
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Gerais (Resolução CP/CNE n° 3/2002) e com o Decreto nº 2208, de 17 de abril de 1997, 

que prevê a educação profissional em nível tecnológico correspondente a cursos de nível 

superior na área tecnológica, destinados a egressos do ensino médio e técnico.  

O Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (MEC, 2010, p. 9), 

recomenda “112 graduações tecnológicas organizadas em 13 eixos tecnológicos”. Uma 

dessas graduações é a de Gastronomia, inserida no eixo de Hospitalidade e Lazer, ao lado 

das graduações em Eventos, Gestão Desportiva e de Lazer, Gestão de Turismo e Hotelaria. 

Percebe-se que a visão da hospitalidade na regulamentação dos cursos de Gastronomia 

está direcionada às atividades produtivas do setor, em especial da hotelaria e restauração, 

ou seja, “diz respeito à oferta de hospitalidade enquanto atividade econômica e inclui as 

atividades dos setores tanto privado quanto público” (Lashley; Morrison, 2004, p. 5).  

Em um cenário de acentuadas transformações de hábitos alimentares, a 

gastronomia emerge com força e evidência nos mais variados ambientes sociais, culturais, 

políticos e econômicos de forma globalizada. Observa-se no Brasil o crescimento de 

empreendimentos de alimentação, principalmente em grandes centros urbanos como no 

Estado de São Paulo. Assim, aumenta a demanda por profissionais e, na última década, 

pode-se acompanhar o surgimento e a popularização do ensino superior na área. Além da 

necessidade de abastecer o mercado de trabalho, também há o desejo de profissionalização 

com a imagem sofisticada da clássica gastronomia francesa e a valorização desse 

profissional na mídia, inclusive em filmes do circuito internacional. 

São poucos os estudos que tratam especificamente da formação superior em 

Gastronomia, como os estudos do perfil dos docentes práticos realizado por Juhn, Neri e 

Rodrigues (2009), da relação entre a formação acadêmica e as necessidades de 

profissionais na área por Dias e Krause (2001) e da hospitalidade no estágio supervisionado 

por Barbosa e Paula (2009). Assim, torna-se relevante e oportuna a possibilidade de 

pesquisar a hospitalidade em cursos superiores de Gastronomia, com o objetivo de 

identificar a sua presença em projetos didático-pedagógicos, e contribuir para a maior 

qualidade dessa formação superior, de interesse de docentes, discentes e profissionais.  

Como uma pesquisa exploratória, de caráter documental, enfoca dois cursos 

tecnológicos do estado de São Paulo como uma primeira aproximação ao tema: o da 

Universidade do Sagrado Coração (USC), em Bauru, e o da Faculdade Método de São Paulo 

(FAMESP), em São Paulo. Como estratégia metodológica, utiliza a análise de conteúdo de 

documentos institucionais, identificando a presença de termos, conceitos e autores nas 

seguintes categorias de análise: a) filosofia institucional; b) missão, objetivos e perfil do 

egresso; c) formação de docentes; d) matriz curricular e os conteúdos programáticos das 

disciplinas. Além dos sites das instituições e dos cursos, foram consultados o Plano 

Pedagógico Institucional (PPI) e o Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

Este artigo se inicia com os fundamentos teóricos da hospitalidade a partir das 

escolas de pensamento propostas por Camargo (2004) e sistematizadas em quadro teórico 

referencial por Sogayar (2010). Em seguida, apresenta os resultados da pesquisa 

documental descrevendo e analisando a presença da hospitalidade na proposta oficial de 

formação acadêmica do tecnólogo em gastronomia. Ao final, discute os principais 

resultados e sugere a continuidade do estudo e a realização de outras pesquisas mais 

aprofundadas. 

  

A hospitalidade: fundamentação teórica 

 

Camargo (2003, p. 17) considera as diferentes abordagens teóricas da hospitalidade a 

partir de “escolas de pensamento”: a francesa, “que tem a frente nomes como os dos 

filósofos Serrès e Derrida, da socióloga Anne Gotman e da equipe dirigida pelo antropólogo 

Alain Montandon”, com foco na hospitalidade doméstica e pública, sem considerar a 

hospitalidade comercial; a anglo-saxã, com foco na hospitalidade comercial e alguma 

integração com a hospitalidade doméstica; e a escola brasileira que mescla as duas 
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abordagens. Sogayar (2010), ao estudar a hospitalidade no ensino superior em Turismo, 

utiliza essa divisão antecedida da visão dos filósofos: Emmanuel Kant e outros 

contemporâneos. 

Na visão dos filósofos, tem-se Emanuel Kant, Jurgen Habermas e Emmanuel Lévinas 

com a hospitalidade condicional ou possível, de um lado, e a hospitalidade pura ou 

incondicional de Jacques Derrida, de outro. Sogayar (2010, p. 50) destaca a primeira 

abordagem “como a construção que permite o livre deslocamento de indivíduos, a 

comunicação pacífica, a abertura ao outro e a tolerância como forma de convivência”.  

Na escola francesa, essa autora destaca a forte influencia da tríade dar, receber e 

retribuir, que desde as sociedades arcaicas estão presentes na formaç ão de laços sociais, 

percebidos em regras, ritos e leis não escritos da hospitalidade social. Como principais 

representantes, cita Alain Montandon, Anne Gotman, Isabel Baptista e o movimento 

M.A.U.S.S (Mouvement Anti-utilitarist dans lês Sciences Sociales), originalmente iniciado 

por Marcel Mauss, cujos principais seguidores são Alain Caillé e Jacques Godbout (Sogayar, 

2010 apud Moya, 2008). 

Em relação à escola anglo-saxã, evidencia a contribuição da hospitalidade para 

reflexão da dádiva no contexto do planejamento e da organização do turismo, a fim de 

gerar um diferencial competitivo para as organizações. Seus principais representantes são 

Conrad Lashley, Tom Selwyn e Elizabeth Telfer. 

O olhar de Sogayar (2010) para a escola brasileira de hospitalidade mostra a mescla 

dos legados das escolas francesa e americana, de forma alternada. Salienta, de um lado, a 

forte ênfase no planejamento da hospitalidade tanto para o melhor acolhimento do 

indivíduo na cidade quanto para o desenvolvimento de laços sociais mais sólidos para a 

construção de ambientes e espaços democratizados e humanos; e de outro, insere-a no 

processo de gestão da hospitalidade comercial que utiliza os conceitos de base da 

hospitalidade para desenvolver processos, produtos e serviços. 

Reforçando a escola brasileira, cita-se Dencker (2007), que propõe a hospitalidade 

como um processo social, que pode ser a base de sustentação das organizações sociais. Já 

Bueno e Salles (2009) sustentam a hospitalidade como uma abertura para o acolhimento, 

associada à ideia de bem-receber a partir de uma nova ética do acolhimento relacionado ao 

bem-estar. 

Um dos estudiosos de maior repercussão dessa escola, já citado, é Camargo (2003, 

p. 19), que sustenta o conceito de [...] hospitalidade, do ponto de vista analítico-

operacional, como o ato humano, exercido em contexto doméstico, público ou profissional, 

de recepcionar, hospedar, alimentar e entreter pessoas temporariamente deslocadas de 

seu habitat. Para ele, a hospitalidade se inicia com a dádiva, e esta, por sua vez,  relaciona-

se com o sacrifício em favor do donatário, além da necessidade de haver algum interesse 

implícito por parte daquele que se sacrifica; por outro lado, quem recebe aceita uma 

condição de inferioridade em relação ao doador, tendo então que se livrar do débito, ou 

seja, retribuindo e reiniciando o processo. 

Dentre as várias contribuições desse autor ao estudo da hospitalidade, importa 

destacar neste trabalho as práticas sociais do processo inseridas nos tempos/espaços da 

hospitalidade humana (Quadro 1), a partir da seguinte definição: “Hospitalidade pode ser 

definida como o ato humano, exercido em contexto doméstico, público e profissional, de 

recepcionar, hospedar, alimentar e entreter pessoas temporariamente deslocadas de seu 

hábitat natural” (Camargo, 2004, p. 52) 

 

Categoria Recepcionar Hospedar Alimentar Entreter 

Doméstica 

Receber pessoas 

em casa, de 

forma intencional 

ou casual 

Fornecer pouso 

e abrigo em 

casa para 

pessoas 

Receber em casa 

para refeições e 

banquetes 

Receber em casa 

para refeições e 

banquetes 

Pública 

A recepção em 

espaços e órgãos 

públicos de livre 

A hospedagem 

proporcionada 

pela cidade e 

A gastronomia 

Local 

Eventos públicos de 

lazer  
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acesso pelo país 

Comercial 

Os serviços 

profissionais de 

recepção 

Hotéis, hospitais 

e casas de 

saúde e 

presídios 

A restauração 

Eventos, 

espetáculos e 

espaços privados 

para lazer 

Virtual 

A net-etiqueta do 

enviar e receber 

mensagens por 

meios eletrônicos 

Sites e 

hospedeiros de 

sites 

A gastronomia 

eletrônica 

Jogos e 

entretenimento 

Fonte: Camargo (2004, p. 84). 

Quadro 1 – Tempos/espaços da hospitalidade humana. 

 

 Percebe-se que, no âmbito dos cursos voltados à formação de profissionais 

para o setor de restauração, prevalece a noção de hospitalidade comercial,  e alguma 

inserção da hospitalidade pública e virtual. Obviamente destaca-se a ênfase à prática do 

alimentar, que, no entanto, não pode ser isolada de outras práticas que também concorrem 

na prestação de serviços de organizações ou setores de alimentos e bebidas: o recepcionar 

e o entreter. 

 

Hospitalidade como parte da formação de tecnólogos em Gastronomia em 

São Paulo 

 

Gastronomia na Faculdade Método de São Paulo (FAMESP) 

O Centro de Ensino Método iniciou suas atividades em 1990 com cursos 

profissionalizantes, criando em 2007 cursos de educação superior. Desde esse momento, 

observa-se na missão e nos objetivos da instituição termos como “qualidade de ensino”, 

“relações humanizadas”, entre outras, cuja diretriz volta-se para a hospitalidade 

comercial, em especial para o “receber”, ou seja, fazer seu cliente/aluno se sentir em um 

espaço humanizado, no qual é atendido em sua individualidade. 

Nesse sentido, a instituição de ensino superior (IES) promove frequentes ações 

sociais e mantém a estrutura predial totalmente acessível a pessoas com necessidades 

especiais. Tais ações indicam a preocupação com a inclusão social e com a 

humanização, como pode ser observado no seguinte trecho do seu PDI: 

 

Oferecer na Zona Sul da cidade de São Paulo a possibilidade de 

transformar pessoas por meio da participação ativa em seu 

desenvolvimento educacional, impulsionando a humanização em 

todos os processos e potencializando a visão permanente de 

qualidade com o uso de novas tecnologias. (FAMESP, 2010, grifo 

nosso) 

 

O curso de Gastronomia da FAMESP foi criado e autorizado para funcionamento em 

2007 e se compõe de 22 disciplinas, divididas entre quatro semestres. A sua carga horária 

total é de 1980h, sendo 300h de estágio curricular. Conta em 2011 com 250 alunos 

matriculados e registrou, até 2010, 80 egressos. O corpo docente atual é formado por nove 

professores, dentre os quais uma é mestranda em hospitalidade. 

O perfil do egresso é trabalhado a partir da condição de uma graduação generalista 

e pluralista, considerando que a base da atuação profissional está assentada em 

conhecimentos fundamentais das diversas áreas do saber, relacionadas com cada profissão. 

Para tanto, a instituição se propõe a contribuir para o desenvolvimento de habilidades, 

atitudes, cooperação, e participação na tomada de decisões, ou seja, focando o preparo 

profissional em atenção às demandas do mercado de trabalho. 
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Das 22 disciplinas que compõem a matriz curricular do curso, em seis delas (Higiene 

e Microbiologia; Controle de Alimentos e Bebidas; Fundamentos da Administração de 

Serviços Gastronômicos; Recursos Tecnológicos; Gestão Ambiental; e Linguagem e 

Comunicação), não se identificou a presença de termos claramente referentes à 

hospitalidade. 

Em outras 11 disciplinas, observou-se a presença da hospitalidade referente ao 

alimentar como principal eixo do curso, como já era esperado. São disciplinas práticas que 

abordam a prática gastronômica nacional e internacional, técnicas de preparo específicas, 

uso de determinados ingredientes, entre outras. Destacam-se entre tais disciplinas a 

Gastronomia Internacional; Gastronomia Brasileira; Gastronomia Contemporânea; e 

Habilidades Avançadas de Cozinha. 

Nas cinco disciplinas restantes, evidenciam-se o alimentar, o entreter e o receber, 

relacionadas à área de alimentos e bebidas em seus vários aspectos. Exemplos dessas 

disciplinas são Gestão e Planejamento de Cardápios; Enologia e Enogastronomia; Gestão de 

Eventos e Banquetes, entre outras. 

Não há disciplinas específicas sobre hospitalidade e a consulta às bibliografias das 

disciplinas da matriz curricular do curso não evidenciou qualquer embasamento teórico 

dessa área. Igualmente não constam referências bibliográficas sobre hospitalidade no PDI e 

no PPC. 

 

Gastronomia na Universidade Sagrado Coração (USC) 

 

A Universidade do Sagrado Coração (USC), fundada no ano de 1956, é uma 

entidade privada, comunitária, confessional e católica, criada e mantida pelo Instituto das 

Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, e localiza-se em Bauru (SP). Em sua missão 

institucional, estabelece propósitos voltados à hospitalidade, manifestada em termos como 

“excelência acadêmica”, “qualidade de ensino”, “prestação de serviços orientados à 

promoção da pessoa”, salientando a preocupação com o outro, seja com os alunos, 

corpo docente e técnico administrativo, bem como com a comunidade externa. Volta-se 

também à inserção social, integração entre a comunidade acadêmica, estímulo ao 

acolhimento de pesquisadores de outros estados do Brasil, promoção do intercambio e a 

cooperação com outras instituições, conforme consta em seu PPI (USC, 2010). 

O curso de Gastronomia da USC teve início em 2005, e sua carga horária total é de 

1.800h, das quais 960h destinam-se às disciplinas práticas e 840h às disciplinas teóricas. A 

matriz curricular é composta por 36 disciplinas, distribuídas ao longo de quatro semestres. 

O corpo docente conta com 24 professores, dentre os quais há dois mestres em 

hospitalidade e um mestrando nessa mesma área. No curso, estão matriculados, em 2011, 

60 alunos, e no período de 2008 a 2010, foram 44 graduados. 

O seu Projeto Pedagógico do Curso (PPC) concebe um ensino voltado ao estímulo, a partir 

das produções culinárias do alimento, dos sentidos humanos, tornando a refeição um 

momento de apreciação e satisfação. Nesse momento, percebem-se dois focos: o 

alimentar e o receber, sendo o primeiro associado a outros termos, como se observa no 

seguinte trecho de um texto citado no PPC: 

O ato de se alimentar e cozinhar com outras pessoas é um sinal de 

fraternidade, companheirismo e solidariedade. Atualmente a 

gastronomia é marcada pela combinação de diferentes elementos, 

ainda que comuns, de modo que ao se juntarem, resultam num 

sabor original com um padrão definido de qualidade e bom serviço. 

(Ornellas, 2000 apud USC, 2010, p. 25) 

 

No perfil do egresso, há a preocupação com o modelo de formação amparado 

[...] na qualidade, perspectiva de especialização do conhecimento, 

capacitação para a pesquisa e extensão, integrada à educação social, 
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com competências cognitivas, comportamentais e atitudinais para 

atuar no setor de serviços alimentícios e áreas correlatas. Seu 

desempenho deverá estar pautado pela ética, pela visão crítica da 

realidade e pela atualização permanente. (USC, 2010, p.26) 

 

Verificou-se que dez disciplinas não apresentam nenhum termo direta ou 

indiretamente relacionado à hospitalidade, sendo a maioria teórica e voltada à gestão e ao 

planejamento, tais como: Gestão Empreendedora; Metodologia do Planejamento; e 

Administração em Gastronomia. 

Um grupo de 14 disciplinas concentra-se no eixo alimentar, evidenciando o objetivo 

principal do curso que é a prática profissional na área da restauração. Dentre elas, 

destacam-se: Fundamentos e Técnicas Culinárias; Cozinha das Américas; Panificação; 

Cozinha Fria (Garde Manger). 

Outro grupo de dez disciplinas permeia os três eixos da hospitalidade (alimentar, 

entreter e receber) e relaciona-se ao alimento em seu contexto social, cultural e 

restaurativo. Como exemplo, citam-se as disciplinas: Serviço de Sala e Bar; Turismo 

Gastronômico; Elementos Socioculturais da Gastronomia; e Enologia. 

Há por fim uma disciplina que aborda especificamente a hospitalidade (Hospitalidade 

nos Serviços de Alimentos e Bebidas), e cuja ementa traduz: 

 

Aspectos socioantropológicos da hospitalidade; conceitos, princípios e 

práticas que fundamentam a hospitalidade, privada, social e 

comercial; a importância da hospitalidade na Gastronomia; a 

hospitalidade em seus vários aspectos nos serviços de alimentação; 

o gerenciamento de negócios nos bares, restaurantes e similares e a 

hospitalidade; a mobilização de brigadas de trabalho com foco na 

hospitalidade. (USC, 2010, p. 32) 

 

 

Em termos de bibliografia, não há referências bibliográficas no PDI e PPC sobre as 

abordagens teóricas da hospitalidade, exceto na bibliografia da disciplina que trata 

especificamente do tema. 

 

Abordagens teóricas da hospitalidade 

 

Com base nos dados acima descritos, buscou-se relacionar termos e autores que 

remetem à hospitalidade, a fim de discutir a sua presença na formação dos gastrônomos 

dos dois cursos pesquisados. Nesse sentido, elaborou-se o Quadro 2, no qual se destacam 

em negrito os termos diretamente relacionados a essa área. 

No curso de Gastronomia da FAMESP, parece haver uma ênfase na humanização traduzida 

na filosofia institucional em receber o aluno em um espaço humanizado onde ocorram 

relações, inclusão e atendimento. Essa abordagem se expande para solidariedade, 

acolhimento e protocolo (regras) na concepção do curso, e a ética e solidariedade no perfil 

do egresso. 

No curso de Gastronomia da USC, aparece claramente a preocupação com o outro 

ligada à integração, inserção, acolhimento e cooperação na filosofia institucional. Na 

concepção do curso, há a prestação de serviços hospitaleiros apoiada na ética, fraternidade 

e solidariedade, que se traduz em parte na educação social do perfil do egresso.  

Nesse ponto, percebe-se em ambos os cursos a visão kantiniana e a abordagem francesa 

da hospitalidade na abertura ao outro. Ao mesmo tempo, observa-se a hospitalidade como 

um processo social (Dencker, 2007) ou como ética do acolhimento e bem-receber (Bueno; 

Salles, 2009) na abordagem da escola brasileira.  
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Tópico Presença da Hospitalidade 

FAMESP USC 

Filosofia 

institucional 

Relações humanizadas 

Espaço humanizado 

Inclusão social 

Receber 

Sensível no atendimento ao 

ser humano 

 

Excelência acadêmica 

Qualidade de ensino 

Prestação de serviços  

Promoção da pessoa 

Preocupação com o outro 

Inserção social 

Integração entre a 

comunidade acadêmica 

Estímulo ao acolhimento  

Cooperação  

Concepção 

e/ou 

objetivos do 

curso 

Solidariedade 

Acolhimento ao imigrante 

Qualidade profissional 

Formação por competência 

Conhecimento da história da 

gastronomia mundial 

Compreender os estilos de 

liderança 

Abordagem humanista nos 

relacionamentos 

Conhecimento de diversas 

culturas 

Identificar protocolos em 

banquetes, cerimoniais e eventos 

Competências profissionais 

Ética e habilidades técnicas 

Prestação de serviços 

hospitaleiros 

Alto padrão de qualidade 

Fraternidade 

Companheirismo 

Solidariedade 

Qualidade e bom serviço 

Responsabilidade social 

Formação humanista e 

técnica 

Ensino voltado ao estímulo, a 

partir das produções 

culinárias do alimento 

Refeição como um momento 

de apreciação e satisfação 

Perfil do 

egresso 

Competência  

Ética no trabalho 

Educação continuada 

Desenvolvimento da habilidade 

de aprender 

Cooperação 

Solidariedade 

Participação na tomada de 

decisões  

Qualidade 

Educação social 

Competências cognitivas, 

comportamentais e 

atitudinais 

Habilidade para gerenciar 

cozinhas em geral 

Integrar equipes 

multidisciplinares 

Comunicação com o cliente 

Matriz 

curricular 

Alimentar (11 disciplinas) 

Alimentar, Receber 

(Recepcionar) e Entreter (5 

disciplinas) 

Não há disciplina específica 

Alimentar (14 disciplinas) 

Alimentar, Receber e 

Entreter (10 disciplinas) 

Há uma disciplina de 

Hospitalidade 

Formação de 

docentes 

Um mestrando em 

hospitalidade 

Dois docentes mestres em 

hospitalidade  

Um docente mestrando em 

hospitalidade 

Referências Não há referências Referências no PPC 
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bibliográficas Referências na bibliografia 

da disciplina específica 

Quadro 2 – Hospitalidade nos cursos de tecnologia em Gastronomia da FAMESP e 

USC. 

Na matriz curricular de ambos os cursos, verificam-se as categorias da hospitalidade 

com destaque para as disciplinas direcionadas ao alimentar, o que é justificado pela área 

da Gastronomia ser relacionada à Restauração. No entanto, há outras disciplinas que 

também abordam o recepcionar e o entreter, indicando que não basta somente alimentar 

na hospitalidade comercial. Apenas no curso da USC há uma disciplina específica sobre 

hospitalidade, em cuja bibliografia nota-se a presença de autores da hospitalidade, como 

Camargo, da escola brasileira; Lashley e Morison, da escola anglo-saxã, além dos filósofos 

Caillé e Mauss. 

Aqui se apresenta a visão de Camargo (2005) da escola brasileira, com o que se 

pode propor uma releitura e um aprofundamento dessas três categorias da hospitalidade, 

definindo a Gastronomia nesses cursos como o ato humano, exercido em contexto 

comercial ou público de alimentar, recepcionar e entreter pessoas temporariamente 

deslocadas de seu hábitat natural, prestando serviços hospitaleiros de restauração com 

qualidade. Cita-se ainda a influência da escola brasileira da hospitalidade na formação de 

docentes, principalmente na USC, o que provavelmente se relaciona à oferta de uma 

disciplina específica já citada. No entanto, nessa mesma instituição, também essa influência 

já se faz presente com um docente cursando o mesmo programa. 

 

Considerações finais 

 

Este trabalho identificou a presença da hospitalidade a partir de termos e autores 

citados no PDI e PPC dos cursos de Tecnologia em Gastronomia na FAMESP e na USC, 

tendo como fundamento as abordagens teóricas da hospitalidade. Apesar de se constituir 

em uma pesquisa exploratória inicial, possibilitou a percepção da abrangência da 

hospitalidade em diversos âmbitos sociais. 

O objeto de estudo – dois cursos superiores de Gastronomia – mostrou-se adequado 

à compreensão da hospitalidade comercial (e pública) como parte integrante da formação 

desses profissionais. Tal inserção prioriza a categoria alimentar que se apresenta 

isoladamente ou associada às categorias recepcionar e entreter, mas também indica 

claramente a preocupação com o outro na recepção e no acolhimento do próprio aluno e na 

promoção de solidariedade, fraternidade, companheirismo e ética no exercício profissional 

desses egressos. 

Cabe ressaltar a importância do compromisso ético e moral dos professores, em 

relação ao plano curricular, sendo esse um campo que privilegia a realização prática, 

contribuindo ainda para a manutenção da curiosidade e espírito crítico de seus alunos.  

A presença da escola brasileira da hospitalidade foi constatada como reflexo da influência 

do Mestrado em Hospitalidade da Universidade Anhembi Morumbi na formação do corpo 

docente diretamente  nas instituições de ensino.  Entretanto, cabem estudos mais 

aprofundados sobre os conteúdos teóricos e práticos da hospitalidade e sobre a 

hospitalidade nas relações entre instituição, docente e/ou discente que poderão contribuir 

ao aprimoramento da formação do Tecnólogo em Gastronomia no Brasil.  
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A introdução da pimenta nas Américas e seus aspectos nutricionais128 
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RESUMO 

Utilizadas mundialmente dentro da gastronomia internacional, a pimenta possui uma 

importância histórica significativa, pois desde a época das expedições era utilizada como 

moeda, terapia medicamentosa e tempero. Para entender sua relevância no contexto 

mundial foi realizado o presente trabalho. Esta possuem diversas variedades, porém as 

mais comuns são as do gênero Piper e Capsicum. Apesar de serem utilizadas como 

especiaria, as pimentas possuem características nutricionais relevantes. Estudos mostram 

que o seu consumo pode ser utilizada como tratamento e também auxiliar na prevenção de 

patologias. Observou-se que apesar de suas propriedades a pimenta é consumida pela 

sensação de prazer proporcionada. 

Palavras chaves: pimenta; América; propriedades nutricionais.   

 

 

ABSTRACT 

Using the worldwide inside international gastronomy, the pepper has a lot of 

significant historical importance, since the dispatch epoch was used as a coin, medical 

therapy and spice. To understand its relevance in the worldwide context, this job was done. 

It has many varieties, but the most common is the gender Piper and Capsicum. Despite it is 

used as a spice, the peppers have relevant nutritional characteristics. Studies show that it 

as consume can be used as a treatment and helping to prevent some diseases too. 

Observed that despite its proprieties, the pepper is consumed for the pleasure sensation 

proportioned. 

Keywords: pepper; America; nutritional propriety.     

 

Introdução 

 

A pimenta é um alimento muito utilizado na culinária de diversos países e cidades. 

Pertencentes à família das solanáceas (FLEISCHMANN, [20-]), elas não se restringem 

apenas em seu sabor, mas também ao seu aroma e coloração. 

O fruto do gênero capsicum tem grande importância, já que foi capaz de 

movimentar grandes expedições e explorações, onde navegadores espanhóis e portugueses 

procuravam na América a pimenta do reino, que é uma das muitas espécies existentes.  

Este trabalho teve como objetivo esclarecer e detalhar sobre esse fruto de grande 

importância gastronômica que faz parte da cultura de muitos países e caracteriza alguns 

pratos típicos. 

 

 

 

 

 

                                                                 
128

 Linha de pesquisa: 4.Idas e Vindas: Práticas, ingredientes e culturas.  
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Metodologia 

 

Para a realização do presente trabalho, foram utilizados livros de gastronomia e 

nutrição e pesquisa de artigos científicos nas bases eletrônicas SciELO e EBSCO.  Sendo 

estes em português, espanhol e inglês. 

 

Desenvolvimento 

 

A origem do termo “pimenta” vem do latim pigmentum, que significa pintar. 

Antigamente era utilizada como forma de corante, só depois passou a ser usada como 

especiaria aromática (NETO, 2004). 

Também são utilizados outros termos para nomear os frutos do gênero Capsicum, 

como chilli, nos Estados Unidos e outros países, o aji, em países andinos, a malagueta, em 

Portugal, páprica, na Hungria e pimenta, no Brasil (NETO, 2004). 

Existem dois gêneros de pimentas, as mais antigas são do gênero Piper, que são 

sementes de plantas e da família das piperáceas e o gênero Capsicum que compreende 

cerca de 40 espécies conhecidas (BONTEMPO, 2007). 

As piperáceas são as especiarias mais cultivadas e utilizadas no mundo, sendo elas 

as causas de diversas guerras e expedições de longas jornadas. Desde a Roma antiga elas 

são usadas como moeda de pagamento, seja para aluguéis, taxas ou salários de soldados 

(VALERY, 2005). Fazem parte desse grupo: a cubeba, pimenta-de-folha, pimenta longa, 

pimenta-do-reino branca, pimenta-do-reino preta, pimenta-do-reino rosa e pimenta-do-

reino verde (NETO, 2004).   

 Foi no século 16 com a volta de Cristovan Colombus do “novo mundo”, hoje 

conhecido como América, que as pimentas do tipo Capsicum foram introduzidas na Europa 

e Ásia (VALERY, 2005). Essas, além de terem sido usadas como temperos, também eram 

usadas como remédio, a mais indicada no caso de envenenamento (DALBY,2010). Existem 

cinco espécies de Capsicum, que são: annuum, baccatum, chinense, frutecens e pubescens 

(NETO, 2004). 

Além desses dois tipos de gêneros, as Piperáceas e a Capsicum, existem também as 

chamadas pimentas falsas que são algumas sementes, frutos e até folhas, conhecidas como 

“pimentas”, porém são condimentos que são batizadas de pimentas, embora não sejam. No 

entanto são bastante utilizadas na culinária mundial (NETO, 2004). 

Sendo originária da Bacia Amazônica, a pimenta hortícola, atualmente é produzida 

na Índia, considera o maior produtor dessa especiaria, porém grande parte de sua safra 

destina-se ao consumo interno. A seguir o quadro mostra os maiores produtores e 

consumidores dessa especiaria (NETO, 2004). 

 

Quadro 1 – Principais áreas de produção de pimentas no mundo. 

As principais áreas plantadas no mundo (em acres) 

Índia 2.230.000 

Etiópia 608.000 

Coréia 331.000 

México 204.000 

Estados Unidos 125.000 

Brasil 30.000 

 Fonte: Neto, 2004. 
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Apesar do seu uso e produção em todo o mundo, a pimenta apresenta relevância 

nas Américas, pois como demonstrado anteriormente (quadro 1) México, Estados Unidos e 

Brasil são potenciais produtoras desta especiaria.  

As pimentas são conhecidas pela sensação de pungência, denominadas chili ou 

ardidas, contém o composto químico capsaicina, responsável pela sensação de queimação e 

irritação quando entra em contato com o qualquer tecido dos mamíferos (Perucka & 

Materska, 2001 apud CARVALHO;WIEST;CRUZ,2010). 

Quando consumidas induzem a produção maior de saliva e ácido gástrico, essa 

estimulação auxilia na deglutição e digestão, já que a saliva facilitaria na passagem do 

alimento pela faringe e ao chegar no estômago  mistura-se com o ácido gástrico e a sua 

digestão será acelerada (ANDREWS,1993). 

Estudos mostram que a sensação de pungência provocada pelas pimentas pode ser 

amenizada com a ingestão da caseína (fosfoproteína), encontrada no leite e seus derivados 

(ANDREWS,1993). 

Apesar de muitas pessoas não gostarem do sabor ou terem medo de causar 

irritações ao estômago, as pimentas e os pimentões podem ser benéficos para a saúde, 

pois elas têm um efeito cicatrizante e bactericida, protegendo a mucosa estomacal, 

podendo agir também como adstringentes e ajudando a combater vermes e diarréias 

(NETO, 2004).   

A pimenta é o alimento que contêm altas quantidades de vitamina A, além de ser 

excelente fonte das vitaminas C e B1, B2 e Niacina, porém, como o seu consumo é em 

pequenas porções estas propriedades não apresentam influência na ingestão diária das 

vitaminas. Seu consumo está associado a sensação de prazer que esta oferece ao invés da 

suas propriedades nutricionais (ANDREWS, 1993). 

Por serem eficientes contra artrites e neuropatias, seus compostos vêm sendo 

estudados para o tratamento de câncer e da diabetes (NETO, 2004). 

 

Considerações finais 

 

Originárias da América do Sul, Central e México, as pimentas frescas das famílias 

Caspicum são cada vez mais apreciadas por toda a população. 

Com base no estudo e desenvolvimento deste trabalho, foi notável a importância de 

um alimento pequeno e ardente, que foi capaz de movimentar estudos e expedições a sua 

procura. 

Além de fatos históricos e comerciais, a pimenta proporciona além do seu aroma e 

sabor, propriedades nutricionais que podem ser importantes para prevenção de doenças. 

Ajuda em uma melhor digestão e estudos vão mais além para verificar seu poder para 

algumas enfermidades como o câncer. 

 

Referências bibliográficas 

 

ANDREWS, Jean. Red Hot peppers. New York: Macmillan books, 1993. 

BONTEMPO, M. Pimentas e seus benefícios. São Paulo: Editora Alaúde, 2007. 

CARVALHO, H.;WIEST,J.;CRUZ,F. Atividade antibacteriana in vitro de pimentas e 

pimentões (Capsicum sp.) sobre quatro bactérias toxinfectivas alimentares. Rev. Bras. Pl. 

Med., Botucatu, v.12, n.1, 2010. 

DALBY, Andrew. Sabores Perigosos: a história das especiarias. São Paulo: 

Editora Senac, 2010. 

FLEISCHMANN. Curiosidades-História da pimenta,[20-]. Disponível em: <http:// 



Congresso Internacional de Gastronomia – Mesa Tendências 2012 

Senac São Paulo | 05 e 06 de Novembro de 2012 

 

225 
 

www.fleisgmann.com.br/culinaria/default.asp?page=http://www.fleischmann.com.br

cculinaria/dicas_do_padeirito/curiosidades_interna.asp?id=438> Acessado em: abril de 

2011. 

NETO, N.L. Dicionário Gastronômico: Pimentas com suas receitas. São Paulo: 

Editora Boccato, 2004. 

VALERY, Marie-Françoise. Book of spices. Hachette ilustred, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Congresso Internacional de Gastronomia – Mesa Tendências 2012 

Senac São Paulo | 05 e 06 de Novembro de 2012 

 

226 
 

A Promoção do Destino Manaus Através da sua Gastronomia129 

 

Jefferson Paulo Ferreira Chota 130  

Cláudia Araújo de Menezes Gonçalves Martins 131 

Márcia Raquel Cavalcante Guimarães 132 
 

RESUMO 

É notável a importância da gastronomia como potencial de incremento ao turismo de 

qualquer localidade, a partir disso diagnosticou-se que a cidade de Manaus possui certa 

deficiência ao nos referirmos à sua divulgação, sendo assim, este projeto baseou-se no 

conhecimento da cultura gastronômica da cidade, ressaltando aspectos para sua 

divulgação, visando à promoção do destino através deste importante produto que é sua 

culinária típica. O patrimônio cultural imaterial também está presente neste trabalho, pois é 

através dele que se pode dar ênfase ao turismo destacando-o como manifestação cultural 

identitária de um povo, portanto percebeu-se a importância em divulgá-lo de novas formas, 

buscando no marketing uma ferramenta essencial de destaque às excentricidades 

encontradas na gastronomia regional. 

Palavras-chave: Gastronomia; Turismo; Patrimônio Cultural; Marketing; 

 

ABSTRACT 

It’s remarkable the importance of gastronomy as a potential featuring on tourism for 

any city across the world, from that point on, has been noted that the city of Manaus has a 

deficiency towards Gastronomy publicity, therefore, this project was based on the citizens 

knowledge over the gastronomy culture of the city, highlighting disclosure aspects and 

aiming at the promotion of this important product which is the regional cookery. The 

tourism will be emphasized standing out as a cultural manifestation of these people’s 

identity through the immaterial cultural heritage in this project, the importance of 

spreading it through different ways was noticed, and marketing was the tool found to 

highlight the exocentric in the regional cookery. 

Keywords: Gastronomy, Tourism, Cultural Heritage; Marketing. 

Introdução 

 

A presente pesquisa aborda a gastronomia na cidade de Manaus, sendo ela aqui não 

tratada apenas como alimento que satisfaz uma necessidade. Dentro da pesquisa é 

acrescentado o valor que esta possui para a sociedade como identidade e traz consigo uma 

opção de diversidade, sabor e conhecimento a quem se aventura no universo 

gastronômico.  
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Por meio desta pesquisa, houve o levantamento de cunho bibliográfico a fim de 

conhecer qual a cultura gastronômica do Amazonas, focalizando sua capital Manaus, assim 

como questões de promoção e divulgação da culinária pelos materiais promocionais da 

cidade, por meio dos quais viemos a ter uma visão de como a gastronomia é apresentada 

aos que chegam e não conhecem esse importante componente do turismo na cidade, 

fazendo-nos refletir como ela pode ser divulgada de uma forma melhor, e assim, 

incrementar ainda mais a oferta turística de Manaus.  

Como primeiro momento buscou-se fundamentação para concluir o que seria típico 

da região, apesar de haver poucos materiais referentes à gastronomia, percebeu-se que 

estão mais pautadas nas peculiaridades que são aromas, cores e temperos, junto aos seus 

principais produtos, que é o pescado, pois devido aos seus extensos rios é natural que seja 

diversificada em tipos de peixes, e também sua vasta floresta, que proporciona uma 

infinidade de frutos, raízes, temperos, ervas, etc. 

A partir disso, percebeu-se a necessidade de incluir dentro do material promocional 

da cidade, uma parte explicativa sobre gastronomia, salientando pontos como influência 

indígena, comidas típicas, produtos regionais como pescados e frutos, e enfatizando 

também a interação que a comida proporciona a quem dedica seu tempo a conhecer a 

gastronomia regional. Desse modo o turista ao ter informações sobre a cidade, poderá 

conhecer junto aos pontos turísticos informações gastronômicas que servirão de mais uma 

opção de roteiro cultural para nossa cidade, tornando-se estratégia de divulgação para os 

que visitam Manaus. 

Em vista de o projeto possuir três objetivos específicos, foi verificada a 

impossibilidade do terceiro e ultimo objetivo, pelo fato de ser inviável obter a opinião dos 

turistas sobre a visão que estes têm sobre a cultura gastronômica antes da visita e 

contrastar com a visão que ele teve depois da viajem. Portanto foram reduzidos os 

objetivos, constando apenas os dois primeiros no atual projeto. 

O objetivo geral da presente pesquisa é: 

Analisar como o Turismo pode aproveitar a gastronomia para promover sua imagem . 

E seus dois objetivos específicos são: 

a) Identificar a cultura gastronômica do Amazonas; 

b) Analisar de que forma o Turismo pode promover a imagem através da 

gastronomia. 

Material e métodos 

 

O tipo de pesquisa será exploratória, referente à pesquisa bibliográfica, que se torna 

ao mesmo tempo procedimento técnico para obter-se familiaridade com o objeto de estudo 

que é a gastronomia, o espaço de estudo é a cidade de Manaus, que no objetivo específico 

é delimitado Amazonas como forma de incluir a gastronomia da região como um todo, já 

que não foi encontrada nenhuma literatura referente à culinária da cidade de Manaus, a 

amostra será não probabilística, pois trata-se de uma pesquisa puramente qualitativa, 

sendo desnecessário o uso de métodos estatísticos. Nesta pesquisa não haverá  contato 

com trabalho de campo apenas serão analisados os meios de divulgação da culinária 

amazônica, onde selecionamos o material promocional da cidade de Manaus no formato de 

um mapa, ilustrando os principais pontos turísticos na cidade e que é entregue aos turistas 

pela própria Empresa de Turismo do Amazonas nos Centros de Atendimento ao Turista - 

CAT, localizados no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e Avenida Eduardo Ribeiro.  
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Resultados e discussão 

 

Através da análise o material promocional da cidade de Manaus, foi concluído que o 

mesmo não possui informações referentes à gastronomia regional, o material, em forma de 

mapa possui apenas pontos turísticos, informações como telefones úteis e dicas de 

segurança, a questão do turismo de natureza é bem marcante ao se abrir o mapa turístico, 

porém, informações de outros serviços que fazem parte do trade turístico, como hotéis, 

agencias de viagens, locadoras de veículos e principalmente restaurantes não são 

divulgados. Um levantamento importante é que se fosse incluído dentro do material 

promocional da Amazonastur informações de interesse gastronômico, o turista estaria 

visualizado através de um pequeno texto detalhes da gastronomia regional, informações 

como o que é típico da região, suas influencias, pratos principais e sua relevância como 

marca identitária da região presente em seus hábitos culinários. 

Sendo assim, a proposta do presente projeto foi incrementar esse material 

promocional adicionando nele informações sobre a gastronomia de Manaus enfatizando o 

turismo cultural que poderá ser feito através do contato do visitante e turista com os pratos 

típicos da região. 
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A representação do consumo de feijões em guias alimentares de países 

latino americanos133 

 

Jeniffer dos Santos Fontan, Centro Universitário Senac  

 

RESUMO 

Os países adotam guias alimentares para orientar a população sobre alimentação, 

apesar de haver diferenças entre eles pode-se encontrar alimentos em comum, como o 

feijão típico da dieta latino americana. Visto esta divergência comparou-se sua 

representação nos guias do: Brasil, Paraguai, Uruguai e São Cristóvão e Nevis. O feijão tem 

seu consumo maior nas Américas que nos demais continentes. O Brasil incentiva seu 

consumo diário de 1 porção. O Paraguai, ao contrario, tem seu consumo semanal, 2 a 3 

porções. No Uruguai este é representado em conjunto com os cereais, devendo ser 

consumido de 5 a 7 porções diárias. Para São Cristóvão e Nevis não há limite de consumo, 

porém não deve ser inferior a 1 porção diária. Apesar de ser um alimento típico da região e 

comum entre os países seu consumo e relevância na alimentação da população são 

diferenciados. 

Palavra chave: guias alimentares; feijões; dieta latino americana 

 

ABSTRACT 

The countries adopt dietary guidelines to orient the population about food, despite 

have differences between them can found common foods, like the beans typical from Latin 

american’s diet. Considering that divergence will compare its representation in the guides 

of: Brazil, Paraguay, Uruguay and Saint Kitts and Nevis. The beans have there higher 

consumption that in the others continents. Brazil incentives the dairy consumption of 1 

portion. Paraguay in opposite consume it weekly, 2 or 3 portions. In the Uruguay it is  

represented in conjunct with the grains, needing to be consumed 5 to 7 dairy portions. To 

Saint Kitts and Nevis there is no limit of consumption, but can’t be less than 1 dairy 

portion. Despite it is a typical food it is common between the countries the c onsumption 

and relevance in the populations food be differentiated.     

Keywords: dietary guideline; beans; latin american’s diet  

 

Introdução 

 

Com o aumento da prevalência e incidência das doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) e carências nutricionais que ocorreu a partir de 1980 (MOTA et al,2008) os países 

adotaram políticas para amenizar estes problemas populacionais, sendo desenvolvido pelos 

Estados guias alimentares e símbolos que representem de forma clara e sucinta como deve ser a 

alimentação dessa população. 

Apesar de diferentes aspectos responsáveis por sua elaboração é comum estes 

apresentarem algumas semelhanças, como o consumo de alimentos que sejam facilmente 

cultivados e consumidos na região, como o feijão, que é um dos principais alimentos  da 

dieta dos Latinos americanos (BERMUDEZ; TUCKER, 2003). 

Este alimento consumido diariamente pela população Latino Americana é 

representado nos guias alimentares dos países de diferentes formas, estas indicam sua 

relevância para obtenção de uma alimentação saudável.  

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é identificar a representação do 

consumo de feijões nos guias alimentares do Brasil, do Paraguai, do Uruguai e de São 

Cristóvão e Névis 

                                                                 
133
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Metodologia  

 

Os guias alimentares presentes foram escolhidos através de uma pesquisa as base 

eletrônicas EBSCOhost e SciELO, com artigos em português, inglês e espanhol, faculdades 

renomadas do meio acadêmico e órgãos governamentais dos países.  

A fim de obter mais materiais sobre os guias foi realizado contato através de e-mail ou 

formulário eletrônico com os órgãos ou instituições responsáveis por sua elaboração, divulgação 

e/ou implementação. 

 

Desenvolvimento 

 

Os feijões eram espécies selvagens que cresciam do norte do México ao norte da 

Argentina, sendo estes domesticados e introduzido na alimentação dos Americanos, devido as 

transformações genéticas, surgiram varias variedades de feijões (DEBOUCK, 1986,1991 apud 

FREITAS,2006). 

Tendo o consumo de feijões surgido na América Latina é notório que este possua maior 

consumo, este apresenta a média de 51,63 kcal/dia/habitante, sendo este valor maior que o 

encontrado no continente Europeu 9,25 kcal/dia/habitante e da média mundial 21,8 

kcal/dia/habitante (SAMPAIO;CARDOSO, 2002). 

Apesar do consumo maior pelos latinos americanos há uma variação entre o consumo 

entre seus países, como observado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Consumo de feijão na America Latina 

 Consumo 

(kg/per 

capita/ano) 

 Consumo 

(kg/per 

capita/ano) 

Bolívia 0,4 Belize 18,4 

Brasil 15,7 Costa Rica 4,7 

Chile 1,1 El Salvador 11,9 

Paraguai 7,1 México 10,9 

Peru 2,7 Nicarágua 25,0 

Uruguai 1,3 Panamá 2,4 

Fonte: Adaptado FAOSTAT,2001 apud LETERME; MUNÕZ, 2002. 

 

Devido a quantidade ingerida de feijão variar entre os países é comum que estes tenham 

seu consumo representado e demonstrado pelos órgãos governamentais para adoção de uma 

alimentação saudável de diferentes formas. 

O Guia alimentar para a população brasileira recomenda que os feijões e demais 

leguminosas sejam consumidos diariamente, principalmente associados ao arroz, incentivando e 

valorizando o resgate a culinária brasileira. Este consumo deve representar no mínimo 5% do 

consumo energético diário, este representado pela ingestão de uma porção, que equivale a 55 

kcal, sua representação em medida caseira varia de acordo com o tipo de feijão, já que estes 

apresentam composições nutricionais distintas (BRASIL, 2005). 

Na pirâmide alimentar (figura 1.A) adaptada a população brasileira o grupo dos feijões 

encontra-se no terceiro nível a contar de baixo para cima, juntamente com alimentos fontes de 

proteína como: carnes, ovos leites e derivados. Estes encontram-se em grupos separados já que 

não podem ser substituídos entre si, mostrando a importância de seu consumo diário (PHILIPPI 

et al,1999). 

Já o Paraguai ao representar o consumo de feijões no símbolo representativo adotado, 

pote (Figura 1.B), une este grupo de alimento juntamente com as carnes e ovos, estando estes 

no terceiro nível a contar de baixo para cima. Porém os feijões entram na classificação de 

legumes secos, sendo recomendado o consumo de 2 a 3 vezes por semana, sendo assim este 

consumo é dividido entre o feijão e a soja, lentilha, ervilha e etc. Cada porção é representada por 

60g de alimento ou 5 colheres (INAN,2010). 
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Figura 1 – Representações gráficas dos guias alimentares do: Brasil, Paraguai, São 

Cristóvão e Nevis e Uruguai. 

A–Brasil, pirâmide alimentar; B–Paraguai, pote; C–São Cristóvão e Nevis, moinho;  D– 

Uruguai, 

prato. 

Fonte: (A) PHILIPPI et al,1999; (B) INAN, 2010; (C) PAHO;WHO,[20-]  (D) 

COMISIÓN HONORARIA PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR, 2011.  

 

O Uruguai apresenta guias alimentares para diversas idades. Apesar de distinguir estas 

populações é utilizado o mesmo símbolo, um prato (Figura 1.D). O que diferencia são as porções 

e recomendações para cada grupo. Os feijões são incorporados no guia juntamente com os 

cereais, sendo que estes devem ser consumidos em conjunto para melhor harmonia dos 

nutrientes. A recomendação para mulheres e homens é diferenciada, sendo 5 e 7 porções diárias 

respectivamente (URUGUAI, 2007; COMISIÓN HONORARIA PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR, 

2011). 

Situado no Mar do Caribe São Cristóvão e Nevis utiliza um moinho de açúcar como forma 

representativa do ideal de uma alimentação saudável (Figura 1.C),dividindo-o em níveis, os 

feijões representam o quarto nível juntamente com as sementes. O guia não especifica a 

quantidade de deve ser consumida diariamente, somente que deve-se consumir pelo menos um 

alimento de cada grupo por dia. 

 

Considerações finais 

 

Os países utilizam-se de diversas figuras representativas para indicar como deve ser uma 

alimentação saudável para cada região, apesar de apresentarem o consumo de um mesmo 

alimento, como o feijão utilizado como referencial. 

 Apesar deste alimento possuir as mesmas propriedades nutricionais sua 

representação na alimentação é diferenciada, podendo ser quantificada pelos órgãos em forma 

de porções ou medidas caseiras como no Brasil, Paraguai e Uruguai ou somente ter seu consumo 

incentivado como no guia de São Cristóvão e Nevis.  
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Cadeia produtiva da mandioca em Santa Catarina e seus principais 

subprodutos na gastronomia regional catarinense.134 

 

Trabalho de Iniciação Científica – TIC - Universidade Do Vale Do Itajaí –UNIVALI 

- Maria Claudia Casara Corrêa 

- Msc. Leila Aparecida Costa 

 

 

RESUMO 

Este Trabalho de Iniciação Científica teve como objetivo compreender a cadeia 

produtiva da mandioca em Santa Catarina, com foco nos municípios de Itajaí e 

Navegantes. Para o desenvolvimento, realizou-se uma revisão bibliográfica e em 

documentos já existentes neste tema, como também pesquisas através de questionários 

e saída de campo. As etapas de desenvolvimento foram embasadas em metodologias 

técnico-científicas, buscando a padronização e embasamento em todo os itens que 

compõe este trabalho. As entrevistas foram aplicadas através de email e as demais, 

pessoalmente, com uma pesquisa de campo. Pode-se notar a realidade da cultura tanto 

nos municípios estudados, como ter uma visão geral do estado de Santa Catarina para a 

cultura da mandioca. Com o cruzamento das informações teóricas x práticas, pode-se 

perceber a perda da cultura na região influenciada por mudanças socioeconômicas na 

região, e a desvalorização das atividades rurais nos municípios, substituídas por outras de 

maior demanda comercial e econômica. 

Palavras-chave: Gastronomia, Mandioca, Itajaí, Navegantes, Santa Catarina. 

 

Objetivo 

 

Este trabalho objetivou compreender a cadeia produtiva da mandioca em Santa 

Catarina especificamente  na  região  de  Itajaí  e  Navegantes  com  destaque  para  

seus subprodutos na gastronomia regional. 

 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada teve como base a fundamentação e revisão bibliográfica 

sobre o tema central, além da pesquisa de campo para obtenção e análise de resultados. 

A Pesquisa de campo foi realizada no município de Navegantes, tendo como 

foco principal pessoas  ligadas  de  alguma forma  à  cadeia  produtiva de mandioca  no  

município.   

Foram entrevistadas pessoas através de questionários abertos, pessoalmente, e 

alguma através de email. Para aplicação da entrevista, elaborou-se 3 questionários 

distintos, direcionados de acordo com a área de atuação dos entrevistados. Os 

questionários foram aplicados em pessoas e profissionais que tivessem alguma ligação 

com a produção agrícola e comercial nos municípios de Itajaí e Navegantes. Ao todo, 

foram aplicadas 5 entrevistas em profissionais de diferentes áreas, porém que trabalham 

sobre o mesmo tema: a mandioca. Após     a     revisão bibliográfica, aplicação dos 

questionários, foi trabalhada a análise qualitativa dos dados teóricos e práticos 

                                                                 
134 Linha de pesquisa 1 – Técnicas e Produtos: tradições, inovações e sustentabilidade 
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recolhidos, ou seja, com o intuito de  analisar o conteúdo revisado e com base no 

mesmo, concluir o trabalho e remeter aos objetivos propostos. 

 

Referencial Teórico 

 

Como falar dos produtos nacionais, sem citar a mandioca? Em carta enviada 

por Pero Vaz de Caminha à corte portuguesa, no século XVI, logo que chegou em Porto 

Seguro, um dos primeiros alimentos citados como base da alimentação indígena foi a 

mandioca. Por tratar-se de um produto local, o qual não era de seu conhecimento, 

Caminha denominou a raiz como sendo inhame, pela aparência de ambos ser 

próxima. Estudos apontam a mandioca sendo originária da região amazônica de 

fronteira entre Brasil e Peru, o que indica em estudos recentes a raiz ser proveniente do 

Amazonas, apesar de algumas pesquisas realizadas afirmarem sua origem como peruana. 

Independente de sua origem, trata-se de uma planta oriunda de clima tropical e que se 

desenvolve facilmente, principalmente sob o sol, o que facilita e dissipa seu cultivo pelo 

Brasil, principalmente em lavouras artesanais (SEBRAE, 2008). 

A mandioca trata-se de um arbusto, da família  Euphorbiaceae, sendo  a única 

desta família utilizada para fins de alimentação, dentro das 98 espécies existentes, sem 

citar outras famílias que, somam mais de 300 espécies, somente em território brasileiro. 

De todas elas, as especialidades mais consumidas e populares são a mandioca branca e a 

amarela. Além de ser considerado um dos principais alimentos indígenas, a mandioca, 

transformada em farinha, é produzida antes mesmo da colonização do país, não só no 

Nordeste, como também em Santa Catarina. Por muito tempo, principalmente no século 

XIX, a farinha de mandioca foi o principal produto de importação no Brasil, onde, um dos 

principais estados produtores para distribuição à capital da época, o Rio de Janeiro, era 

Santa Catarina. Pouco do que era produzido exportava-se para outros países e, apesar da 

origem da mandioca ser amazônica, os únicos estados que não produziam a farinha para 

comercialização eram o Amazonas e Pará. Além da farinha, produzia-se também  a 

partir da mandioca o polvilho  e a tapioca, que também eram comercializados, porém 

não com a mesma demanda da farinha. Ainda em seu livro (ATALA, 2003),  Alex dedica 

um texto denominado como “Mandioca, Brasileiríssima” citando a importância deste 

alimento e as especialidades desenvolvidas a partir da mandioca, diz que ‘’se existe um 

ingrediente genuinamente brasileiro, cuja presença se estende de norte a sul do país, um 

alimento literalmente enraizado na dimensão continental do Brasil, é a mandioca.’’ 

Estudos realizados pelos órgãos da EPAGRI e CEPA (2011), para estabelecer um 

panorama nacional e estadual dos principais produtos agrícolas, mostram que em Santa 

Catarina, as agroindústrias de mandioca continuam se destacando no cenário estadual, 

encontrando-se na 5ª colocação, com 188 agroindústrias distribuídas por todo o estado, 

onde 33% (62 unidades) concentram-se no litoral sul catarinense, e os demais 67% 

distribuem-se pelo restante do estado. Estes dados cruzados com o histórico da indústria 

farinheira de Florianópolis no século XIX, apontam que há mais de dois séculos, a 

mandioca tem total importância econômica para o estado de Santa Catarina, dando 

destaque para o litoral sul, onde a cultura farinheira e de plantio continuam enraizadas 

no panorama agroindustrial catarinense.  A gastronomia catarinense possui influência de 

diversas culturas. Desde os colonizadores portugueses, que contribuíram para a cultura 

dos açores, seguindo pelos imigrantes de diversos países, como italianos, alemães, 

poloneses... que marcaram cada região do estado com uma gastronomia rica e 

miscigenada de seus países de origem, encontrada na mesa dos catarinenses até os dias 

de hoje. Mas, com certeza, uma das mais marcantes é a cultura açoriana, trazida pelos 

portugueses. Porém, substituída por produtos locais, a gastronomia se modificou 
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conforme os produtos encontrados no litoral de Santa Catarina. Basicamente, a 

gastronomia dos açores é simples, porém utiliza-se de ervas e condimentos dos mais 

variados. No lugar da carne, são os peixes e frutos do mar que se destacam; a farinha de 

trigo, que não era conhecida no estado, substituiu-se pela de mandioca. Impossível 

falar desta tipologia de cozinha e não citar a farinha de mandioca na mesa dos 

catarinenses. 

Do pirão à farofa, estas especialidades são marcas registradas, acompanhando 

ensopados de peixes e frutos do mar. Além destas preparações à base de mandioca, 

encontra-se também presente em receitas como os sequilhos de polvilho, as roscas de 

farinha, o beiju, bolos de mandioca, entre outras variedades, porém, todos com a 

mesma base: mandioca. Além de nutritiva, possui baixo custo e uma tradição cultural por 

trás do consumo de seus derivados, o que perpetua há mais de séculos sua produção no 

estado135. Apesar de plantada por todo o país, a mandioca estabelece em cada região 

uma forma de consumo, de acordo com as influências culturais de cada estado. 

De acordo com o Instituto CEPA/SC, a divisão dentro do estado de Santa 

Catarina de acordo com os subprodutos provenientes da mandioca é: Sul - farinha e 

polvilho; Alto Vale - Fécula; Oeste -  Alimentação animal. No mapa abaixo, pode-se ter 

uma visão geral dos principais produtores do estado de Santa Catarina: 

Figura 1: Produção Agrícola da Mandioca por microregião de Santa Catarina (2009). 

 

 

 

Fonte: IBGE (Epagri/ Cepea), 2009. 

 

 

Análise dos Resultados 

 

As pesquisas aplicadas no município de Navegantes e Itajaí (as entrevistas 

completas seguem em Apêndices) incluíram pessoas envolvidas na área estudada, porém 

em níveis diferentes: produtor agrícola, ex-produtor de subprodutos,  fornecedor,  

profissionais ligados à secretaria de agricultura bem como membros de associação ligada 

à cultura da mandioca (AIMSC – Associação de Indústrias Processadoras de Mandioca de 

Santa Catarina). Algumas das  entrevistas  foram  aplicadas  através  de  email  e  as  

                                                                 
135 www.manezinhodailha.com.br 
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demais,  pessoalmente,  com  uma pesquisa de campo. Pode-se notar a realidade da 

cultura tanto nos municípios estudados, como ter uma visão geral do estado de Santa 

Catarina para a cultura da mandioca. De acordo com as informações recolhidas em 

documentos e livros, cruzadas com as experiências de saída de campo e troca de 

conhecimento com profissionais da área, pode-se notar a realidade do estado de Santa 

Catarina de forma menos detalhada, mas especificamente do municípios de Itajaí e 

Navegantes para a cultura da mandioca.  Por  mais  de  séculos  o  estado  de  Santa 

Catarina liderou a produção dos subprodutos provenientes da mandioca, porém com as 

ocorrentes mudanças culturais e econômicas, o estado obteve uma desvalorização neste 

setor, sendo substituído por outras atividades. 

Os municípios específicos analisados, por muito tempo mantiveram suas raízes 

açorianas e rurais tanto na cultura quanto na economia. De alguns anos para cá, nota-se 

o crescimento econômico de Itajaí e Navegantes, o que vem ocasionando o que pode-se 

chamar de êxodo rural. A desvalorização das atividades rurais nestes municípios, e a 

expansão da indústria pesqueira, de construção naval e portuária, fazem com que os 

poucos produtores rurais que mantém suas atividades, migrarem as próximas gerações 

para uma realidade que possa acompanhar as mudanças decorrentes nos municípios. 

Este pode-se considerar o fator principal do declínio da cultura da mandioca nos 

municípios e, dentro deste aspecto central, surgem os seguintes fatores: hipervalorização 

imobiliária; falta de incentivos para a agroindústria local; perda das bases culturais da 

região; novos entrantes no mercado local (produtos de outros estados e cidades); novas 

leis ambientais, que na maioria das vezes, beneficia grandes empreendimentos e reprime 

os pequenos produtores; urbanização acelerada da região. 

Existem  outros  diversos  aspectos  em  particular  para  cada  produtor  ou  

indivíduo afetado por tais mudanças, porém são estas as principais analisadas durante 

todo o processo investigativo dentro dos objetivos estabelecidos. 

 

Considerações Finais 

 

De acordo com os resultados obtidos através dos objetivos traçados no trabalho, 

pode- se notar que, apesar de a mandioca ser um dos alimentos mais significativos na 

gastronomia, história e economia do Brasil ao longo de séculos, atualmente a realidade 

da sua cultura vem se tornando cada vez mais especifica em cada região, e enfrentando 

dificuldades de manutenção cada vez maiores, resultantes de uma sociedade que prioriza 

grandes lucros para poucos, deixando cair no esquecimento os pequenos produtores e 

valorizando outros ramos econômicos, sem manter ou sequer prestar apoio à pessoas que 

por décadas cultivaram alimentos e produtos que fizeram a história da alimentação no 

país e criaram tantas oportunidades. Porém, em contrapartida, encontram-se iniciativas e 

zelo por parte de associações  e  instituições  como  a  citada  AIMSC  e  algumas  

cooperativas  familiares  que tentam resgatar e manter a cultura da mandioca nos 

municípios estudados. Apesar do estudo ser relacionado à mandioca e seus subprodutos, 

esta realidade é muito comum há vários alimentos e pequenos produtores por todo o país. 

Além disso, o consumidor final deve procurar saber e agregar valor à alimentação, 

entendendo o processo até o alimento chegar à sua mesa, criando um conceito 

diferente e de valor  à  Gastronomia,  para  que  as  heranças  culturais  que  

perpetuaram  e  criaram  tantas oportunidades há anos, possam se manter firme na 

cultura e história da alimentação brasileira. 
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CARNE DE PORCO: Do preconceito à contemporaneidade.136 

 

CRUZ, Marcelo André Alves da.137 SOUZA, Lauro Cataldi de Lima e.138  

SIMONCINI, João Villas Boas.139 BASTOS, Gabriel Gomes.140 

 

RESUMO 

A proposta desse artigo é a elaboração de um prato que tenha como base a carne 

de porco, carne esta que, historicamente, gera polêmica quanto à sua qualidade. Sendo 

assim, tem-se como premissa básica, a desconstrução do mito que a mesma (doravante 

aqui mencionada como carne suína) é nociva à saúde. Para tanto, será elencado no artigo 

de forma sucinta, dados que se referem à suinocultura no Brasil, tais como: mercado 

(interno e externo), consumo e principalmente, valores nutricionais. No modo de preparo, 

utilizar-se-á um equipamento contemporâneo* com uma técnica de cocção muito conhecida 

da cozinha mineira, o banho-maria e que na cozinha contemporânea é denominada de Sous 

vide141*. Essa técnica de cocção consiste em três estágios básicos: preparo da embalagem, 

cozimento, pasteurização e finalização, sendo que, o cozimento, pode ser feito tanto no 

Sous-vide como em banho-maria, na temperatura entre 30°C e 90°C. O objetivo dessa 

técnica é maximizar o sabor, mantendo a textura e as propriedades nutricionais, evitando 

ainda, os riscos de contaminação, demonstrando dessa forma, uma das possibilidades de 

preparo da carne suína, bem como sua riqueza gustativa. 

Palavras chaves: Filezinho suíno, Sous vide, milho. 

 

ABSTRACT 

The proposal of this article is the development of a course which have as base the 

pig meat, meat this which, historically, brings a lot of polemics as for your quality.  

Wherefore, we have as basic premises’, the dispersion of myth which the same 

(from now on as mentioned how pork) is harmful to health. 

Too much, was being staring in the article in straight way, basic facts which refers 

to pork’s culture in Brazil, just as: market (internal and external), consumption and 

principally nutritional values. In the prepare way we gone use a contemporary equipment* 

with a baking technique very famous on mineira cookery the water bath and in the 

contemporary cookery is denominate Sous- vide*. This baking technique has three basics 

stages: the prepare of packing, cook and concluded, whereas, the baking, can be made  

both the Sous-vide  and with the water bath, on the temperature between 30°C and 90°C. 

The point of this technique is maximizing the taste, keeping the texture and the nutritional 

proprieties, avoiding yet, the contamination risks.  

Keywords: Pork sirloin, Sous vide, corn. 

 

                                                                 
136 Linha de pesquisa:  Técnicas e Produtos: tradições, inovações e sustentabilidade. 

137 Discente do curso Tecnólogo em Gastronomia, CES/JF. Tel.: 032-3215-0111. e-mail: maacrei@yahoo.com.br 
138 Discente do curso Tecnólogo em Gastronomia, CES/JF. Tel.: 032-9934-9652. e-mail: lauro_thor@hotmail.com 
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e-mail: vb1brasil@hotmail.com.  
140 Coorientador do trabalho e docente do curso Tecnólogo em Gastronomia, CES/JF. Tel.: 032-3216-1831. 
e-mail: gabrielbastos559@gmail.com. 
141 Sous vide é uma expressão francesa que significa: a vácuo. Os alimentos submetidos ao sous vide, usam 
tratamento térmico especial, sendo submetidos ao vácuo e, nessas condições, a tratamento térmico que varia de 
60°C a 90°C. A introdução na França do procedimento “cozimento a vácuo” está ligada ao progresso das técnicas 
de conservação dos produtos frescos, que data do começo da década de 1970 e se diferenciou de maneira 
diferencial em dois setores industriais. Nos produtos salgados, o procedimento foi aplicado para cozer presuntos 
no seu acondi9cionamento definitivo. Esta técnica conheceu um rápido sucesso, seja no acondicionamento rígido 
(procedimento Gatineau) seja no acondicionamento mole (procedimento Soplaril). Assim, vinte anos mais tarde, a 
maioria dos produtos salgados utiliza essa técnica (RAMOS 2004). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Apesar de todo avanço e das conquistas dos produtores de suínos no mundo, a 

carne suína  ainda sofre preconceitos quanto ao seu consumo. Esse engano, muito se dá 

pela forma negativa a que sempre foi alvo a suinocultura. Mitos, crenças e padrões errados 

na criação, fizeram arraigar cada vez mais o preconceito (ROPPA 2002). Atualmente com a 

modernização da criação, da cultura do campo (com sementes e rações adequadas, 

balanceadas e específicas), os suínos estão retomando seu lugar no consumo da população.  

 No Brasil, o estado de Minas Gerais é o principal consumidor e a tendência é que o 

consumo em âmbito nacional aumente cada vez mais, segundo as projeções do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (2012). 

 Para melhor entendimento, faz-se uma elucidação dos fatos, com a elaboração da 

carne através da técnica usada (Sous vide), para divulgar e quebrar o mito que a carne 

suína traz malefícios à saúde, sendo que na atualidade, essa afirmativa não procede, pois o 

controle sanitário e a técnica de preparo escolhida, faz da mesma uma das mais seguras 

para o consumo. 

 

2 HISTÓRIA DO PORCO NO BRASIL 

 

 Os porcos domésticos descendem dos javalis que habitavam a Europa e a Ásia e que 

foram domesticados, sofrendo com o tempo, grandes transformações, não só nos seus 

hábitos, mas também na sua forma, no seu desenvolvimento e na sua produção. Os 

primeiros porcos que chegaram às Américas, foram trazidos por Cristóvão Colombo, em 

sua segunda viagem a São Domingos em 1493 (OLIVEIRA 2005). 

 Os primeiros porcos a chegarem ao Brasil, vieram por Martin Afonso de Souza, em 

1532, que trouxe as principais raças portuguesas da época (Alentejana, Transtagana, 

Galega, Bizarra, Beiroa e Macau). Nos quatrocentos anos de desenvolvimento, deram 

origem às chamadas raças nacionais, a Canastra, Piau, Tatu, Nilo, Pereira e Piratininga 

(FÁVERO 2009). 

 De acordo com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (2012), 

atualmente, estudos e investimentos na suinocultura, posicionaram o Brasil em quarto 

lugar no ranking de produção e exportação mundial de carne suína. Alguns elementos como 

sanidade, nutrição, bom manejo da granja, produção integrada e, principalmente, 

aprimoramento gerencial dos produtores, contribuíram para aumentar a oferta interna e 

colocar o País em destaque no cenário mundial. Especialistas brasileiros também investiram 

na evolução genética de espécie por 20 anos, o que reduziu em 31% a gordura da carne, 

10% do colesterol e 14% de calorias, tornando a carne suína brasileira mais magra e 

nutritiva, além de saborosa. Como conseqüência de investimentos, a produção vem 

crescendo em torno de 4% ao ano, sendo os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio 

Grande do Sul os principais produtores de suínos do País, chegando a lucrar mais de US$ 1 

bilhão por ano. Esses fatores apontam para um crescimento ainda mais satisfatório: 

estima-se que a produção de carne suína atinja média anual de 2,84%, no período de 

2008/2009 a 2018/2019, e o seu consumo, 1,79%. 

 Em relação às exportações, a representatividade do mercado brasileiro de carne 

suína, saltará de 10,1%, em 2008, para 21% em 2018/2019. Os dados referentes ao 

mercado interno e externo demonstram a importância econômica da carne suína no Brasil. 

(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2012). 
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2.1 MITOS E PRECONCEITOS CONTRA OS SUÍNOS  

 

Conforme explica Roppa (2002), a carne dos suínos sofre preconceito ainda forte no 

seu consumo. Em recente pesquisa realizada, trinta e cinco por cento (35%) dos 

entrevistados, consideraram a carne nociva à saúde e extremamente perigosa. Cinqüenta e 

cinco por cento (55%) dos entrevistados, a consideraram muito gordurosa. 

 De acordo com a Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais – ASEMG 

(2011), muitas pessoas acreditam que a carne suína deva ser muito bem passada. Isto não 

é necessário quando se compra uma carne de qualidade e de boa procedência.  O Brasil 

possui uma suinocultura moderna e tecnologicamente avançada, o que garante a qualidade 

da carne suína brasileira. Para garantir a segurança, sempre se deve comprar carne 

inspecionada. 

 

2.2 O SUÍNO MODERNO 

 

 Desfazendo o mito que a carne suína é nociva à saúde humana, Roppa (2012, p.12), 

elucida que o desenvolvimento do suíno moderno começou a acontecer no início do século 

XX, através de um melhoramento genético com cruzamento de raças puras. Técnicos e 

criadores, na procura de melhor produtividade, rentabilidade e exigências do mercado 

consumidor por uma carne com menos gordura, devido à substituição da mesma pelas 

margarinas vegetais, passaram a desenvolver um suíno com 30% de massa anterior e 70% 

de posterior. Dessa forma, os suínos começaram a apresentar menores teores de gordura 

na sua carcaça e a desenvolver uma maior massa muscular, principalmente em suas partes 

nobres, como o lombo e o pernil. Houve também, conseqüentemente, uma evolução nas 

áreas de sanidade, manejo e instalação para essa adequação do mercado. O suíno moderno 

é exigente e criado em instalações confinadas, extremamente limpas, desinfetadas com 

rigor e sem acesso à terra. Com isso, sua sanidade melhorou drasticamente, existindo 

inclusive granjas livres de patógenos específicos. Lamentavelmente, porém, nem todos os 

produtores se adequam às novas tendências evolutivas, mantendo com isso em alguns 

casos, o tabu do porco tipo banha. 

Estabelecidas as considerações sobre o suíno moderno, ater-se-á aos benefícios da 

carne suína e suas possibilidades gastronômicas.  

 

3 BENEFÍCIOS DA CARNE SUÍNA 

 

3.1 CARNE SUÍNA E COLESTEROL 

 A Asemg (2011) acrescenta que o teor de colesterol da carne suína não é mais 

elevado que a maior parte das outras carnes (bovina, vitelo142, carneiro). Com efeito, o teor 

de colesterol dessa carne varia, conforme as peças, de 62 a 78mg em cada 100g de carne 

crua, o que a coloca no mesmo patamar que o frango. 

 A carne suína pode ser, portanto, considerada como relativamente pobre em 

colesterol. O teor de colesterol dos miúdos de suíno é, por outro lado, mais elevado: 

340mg para o fígado, 400mg para os rins, 2.000mg para o miolo. 

 O Quadro 1 relaciona a quantidade total de colesterol em mg para cada peça de 

100mg  

 

 

 

                                                                 
142

 Novilho, filhote de bovino,  menor de um ano de idade (FERREIRA 2010) 
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Quadro 1 – Proporção de colesterol na carne crua e cozida. 

CARNE SUÍNA CRU (mg) COZIDO (mg) 

Bisteca 49 97 

Lombinho 49 69 

Pernil 50 82 

Toucinho 54 56 

CARNE DE FRANGO - - 

Carne branca 58 75 

Carne escura 80 124 

Pele 104 139 

CARNE BOVINA - - 

Contra filé 51 66 

Coxão Duro 58 - 

Coxão mole 50 - 

Músculo 52 67 

Peito 51 - 

Fonte: Adaptado de: Associação dos suinocultores do Estado de Minas Gerais – ASEMG - 

2011 

 

3.2 NUTRIENTES DA CARNE SUÍNA  

 

A carne suína magra é um alimento denso em nutrientes, suprindo o organismo com 

alta concentração de muitos nutrientes, fósforo e niacina143, em relação ao seu valor 

energético (calorias). Uma porção de 100g de lombo suíno aparado contribui somente com 

6% das calorias numa dieta de 2.000kcal, sendo uma excelente fonte de tiamina 144, 

vitamina B6, uma boa fonte de riboflavina145, potássio e zinco. Comparado com o peito de 

frango sem pele, o lombo suíno contém duas vezes mais zinco e dez vezes mais tiamina 

numa porção (ASEMG 2011). 

 Os valores nutricionais da carne suína podem ser visualizados no Quadro II – 

Nutrientes da carne suína, a seguir: 

 Em relação aos valores diários para nutrientes, uma porção de 100g de filezinho 

suíno magro, assado, contribui com as seguintes porcentagens especificadas no Quadro 2:  

 

Quadro 2 – valores diários dos nutrientes do filezinho suíno para cada 100 mg. 

Nutriente % valores diários 

Tiamina 54% vd 

Niacina 37% vd 

Vitamina B6 37% vd 

Riboflavina 19% vd 

Zinco 14% vd 

Potássio 10% vd 

Vitamina B12 8% vd 

Ferro 5% vd 

Fonte: Adaptado de: Associação dos suinocultores do Estado de Minas Gerais – ASEMG – 

2011 

                                                                 
143

 Ácido nicotínico, vitamina B3. 
144

 Vitamina B1. 
145

 Lactoflavina, vitamina B2. 
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 Sendo assim, o filezinho suíno é considerado uma carne extra-magra, contendo 

menos que 5g de gorduras totais, 2g de gorduras saturadas e 95mg de colesterol por 

porção. É uma aliada no controle da pressão alta, possuindo menos sódio, só 42mg por 

porção (ASEMG 2011). 

 O valor nutritivo do lombo sem gordura, para cada 100g é dado no Quadro 3: 

 

Quadro 3 – valor nutricional do filezinho suíno para cada 100g. 

MINERAIS - 

Cálcio 4g 

Ferro 0,5mg 

Magnésio 24mg 

Sódio 53mg 

Potássio 334mg 

Zinco 0,9mg 

VITAMINAS - 

Retinol (vit.E) Traços 

Tiamina (vit. B1) 0,95mg 

Riboflavina (vit.B2) Traços 

Niacina (vit. B3) 13,83mg 

Piridoxina (vit. B6) Traços 

ÁCIDOS GRAXOS - 

Saturadas 3,3g 

Monos saturados (oléicos) 3,7g 

Poliinsaturados (Linoléicos) 1,0g 

Fonte: Adaptado de: Associação dos suinocultores do Estado de Minas Gerais – ASEMG – 

2011 

 

3.3 CARNE SUÍNA E PROTEÍNAS 

 

De acordo com Asemg (2011) a carne suína possui alto teor de proteínas e de alta 

qualidade, o que influi muito nutricionalmente, sendo a proteína da mesma, rica em aporte 

de aminoácidos essenciais em proporções favoráveis para permitir as sínteses protéicas no 

organismo. Cada 150g cobre quarenta a cinqüenta por cento da ingestão diária 

recomendada (DRI), para um adulto de 70 kg, possuindo 18,22g para cada 100g de carne 

crua e 25-28g por 100g de carne cozida. 

 

3.4 A CARNE SUÍNA NA MEDICINA HUMANA 

 

 Segundo a  Asemg (2011), muitos são os produtos suínos usados na medicina 

humana que favorecem a saúde do ser humano. Dentre eles, são citados:  

- Pâncreas: usado na obtenção da insulina, hormônio essencial para os diabéticos e 

fornecimento de ilhotas pancreáticas, que servem para serem implantadas em pessoas que 

não as possuem. 

- Glândula Pituitária: obtenção do hormônio ACTH (adrenocorticotrófico), para tratamento 

das artrites e doenças inflamatórias. 

- Tireóide: na fabricação de medicamentos para pessoas com deficiências nessas glândulas. 

- Pele: para implantes, temporários, no caso de queimaduras graves. 

- Mucosa intestinal: obtenção da heparina, substância que tem a função da coagulação do 

sangue, para casos de hemorragia. 
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- Coração: usado para retirada das válvulas cardíacas, que servem como transplante do 

órgão. Não rejeitadas pelo organismo humano, podem ser conservadas quimicamente, por 

até cinco anos. 

- Produção de Hemoglobina humana: quando modificados geneticamente, os suínos 

produzem hemoglobina para estoques de sangue, que pode ser estocado por meses, ao 

contrário do humano que só dura poucas semanas.  

 Mencionados os benefícios da carne suína na medicina, ater-se-á ao milho, iguaria 

de acompanhamento. 

 

4 O MILHO: HISTÓRICO 

 

 Existem mais de dez mil variedades de milho. O milho é uma herbácea anual, 

vigorosa, podendo atingir até três metros de altura. Seu caule é bastante robusto e possui 

folhas largas e longas em formato de lança. As flores masculinas, formam um pendão 

terminal que libera o pólen, podendo serem estes, carregados por até mil metros de 

distância pelo vento. As flores femininas estão localizadas em uma espiga cilíndrica e dão 

origem às sementes. A espiga é envolvida por folhas, de cujo ápice, nascem longos 

estigmas (cabelo ou barba), de aproximadamente, doze a trinta centímetros de 

comprimento. De acordo com a estrutura dos grãos, pode-se classificar o milho em cinco 

tipos: dente, duro, farináceo, doce e pipoca. A semente do milho (grão) contém de quinze 

a vinte por cento de água e dos oitenta por cento restantes, as proteínas somam dez por 

cento, o óleo quatro e meio por cento, fibras três e meio por cento, amido oitenta por 

cento. O amido é empregado na alimentação humana e animal, na indústria têxtil, de papel 

e na composição de cola. Do sabugo das espigas, retira-se uma massa que serve para 

confecção de determinadas placas acústicas e também, para ração de gado e aves. Seu 

óleo extraído do germe é usado na culinária e auxilia na diminuição da taxa de colesterol. A 

barba tem propriedades diuréticas e emolientes. Na medicina natural, é empregado como 

analgésico, anti-hemorrágico, hipoglicemiante, tratamento de diabetes e estimulante dos 

rins NATUREZA amiga (1991). 

 Segundo o Conselho de Informações sobre Biotecnologia - CIB (2006), o milho é 

uma espécie da família das gramíneas e o único cereal nativo do Novo Mundo, com possível 

origem na Guatemala e México, sendo que nesse país, verificou-se o uso há mais de 7.000 

anos a.C. Era chamado de “o alimento dos Deuses” pelos nativos daquela época. 

 A partir de uma gramínea chamada de Teosinte, houve o desenvolvimento e 

aprimoramento das sementes até a atualidade. Com o passar dos anos, foi-se associando a 

diversas culturas e é, atualmente, o cereal mais cultivado do planeta. 

O Conselho de Informações sobre Biotecnologia – CIB (2006, p.5), destaca que: 

 

Já na época do descobrimento das Américas, o milho era o alimento 

base de todas as civilizações do continente. Das mais de 300 raças 

de milho identificadas no mundo, praticamente todas tiveram sua 

origem direta ou indireta nos trabalhos pioneiros dessas civilizações 

pré-colombianas. Em 1.493, quando retorno à Europa, Cristóvão 

Colombo levou consigo variedades de grãos de milho. No final do 

século seguinte, o milho já se encontrava estabelecido em todos os 

continentes, nos mais variados ambientes e climas.  

 

OLIVEIRA (2005, p.53) especifica ainda que: 
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O milho é um alimento bastante rico em sais minerais e 

proteínas e vitaminas. De fácil digestão, ele pode ser 

consumido até por pessoas que tenham problemas digestivos. 

A combinação mais nutritiva e saudável do milho é com leite. 

Essa combinação compensa a falta de aminoácidos do milho. 

 

5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Para a confecção do prato, buscou-se uma carne com baixo teor de colesterol e alta 

disponibilidade de nutrientes e que, historicamente e culturalmente, fizesse parte da 

gastronomia. Portanto, será utilizado o filezinho suíno, que terá como acompanhamento, a 

farofa de milho. Há que se destacar que tanto o milho como a carne suína, t em uma 

importância significativa e marcante na cozinha regional brasileira e tipicamente mineira.  

Os utensílios e equipamentos utilizados na preparação foram: faca, tábua, colher de 

polietileno, pegador de carne, Bowl146, Sautese147, saco para equipamento à vácuo, Sous-

vide, máquina seladora á vácuo e fogão. 

Quanto ás técnicas utilizadas, o Sous-vide foi usado na cocção da carne, a Sautese 

para grelhar a carne e refogar a farofa. 

  

NOME DO PRATO: FILEZINHO DE LOMBO NO SOUS VIDE 

CATEGORIA: CARNES 

NÚMERO DE PORÇÕES: 

PRODUTO QUANTIDADE UNIDADE OBSERVAÇÃO 

Filé suíno 600 g  

Bacon 240 g Fatiado 

Cebola 30 g  

Cachaça 90 Ml  

Alho 30 g  

Pimenta dedo de 

moça 

09 g  

Sal 09 g  

Tomilho 03 g  

Alecrim 03 g  

Pimenta do reino 03 g  

                                                           MODO DE PREPARO 

 

1 - Limpe o filezinho, tempere com o alho, a cebola e a pimenta, já cortadas em Brunoise, 

acrescente a pimenta do reino moída, o alecrim, o tomilho e o sal.  

2 - Depois de temperado envolva o filezinho nas tiras de bacon e coloque na embalagem 

para o vácuo.  

3 - Aqueça a cachaça para que o álcool evapore e coloque-a junto com o filezinho.  

4 - Sele a embalagem no vácuo e cozinhe no Sous-vide por 10 horas sob a temperatura de 

67º. 

 

                                                                 
146

  Recipiente aberto, usado para preparação de alimentos. 
147

  Frigideira rasa com laterais arredondadas e cabo único e longo. 
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NOME DO PRATO: FAROFA DE MILHO 

CATEGORIA: GUARNIÇÃO 

NÚMERO DE PORÇÕES: 

PRODUTO QUANTIDADE UNIDADE OBSERVAÇÃO 

Farinha de milho 450 g Flocada 

Manteiga 90 g  

Cebola 90 g  

Sal 03 g  

MODO DE PREPARO 

 

1 - Aqueça a manteiga e acrescente a cebola em Brunoise.  

2 - Deixe a cebola dourar bem, junte a farinha de milho e o sal.  

3 - Torre a farinha por alguns minutos.  

4 - Finalizando o prato, retire o filezinho da embalagem e grelhe com parte da manteiga.  

5 - Sirva com a farofa de milho. 

 

 

 Descritos os utensílios, os equipamentos e as técnicas de cocção utilizadas na 

elaboração do prato, vale especificar os resultados e a discussão. 

 

8 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A proposta da elaboração do prato surgiu a partir de uma reflexão acerca dos mitos 

e preconceitos a que se acometem à carne de suínos e da necessidade de sua 

desmistificação. 

 Uma avaliação geral dos nutrientes, mercado, salubridade da suinocultura moderna, 

se fez necessária para a formulação final do prato que, com a adequação da técnica 

extremamente segura e de elevada capacidade de cocção, fechou o ciclo positivo para o 

consumo da mesma. 

 A junção com a farinha de milho, cereal tradicional no Estado de Minas, traz consigo 

a lembrança positiva desses dois itens muito apreciados na cultura gastronômica do estado, 

além de agregar crocância ao prato, possibilitando ainda, trabalhar a experiência gustativa 

dos comensais. 

 Quanto à bibliografia, no que se refere à carne de suínos, não houve propriamente 

uma dificuldade de pesquisa, encontrando-se uma gama boa de material disponível. Já o 

milho, a maioria das informações técnicas refere-se, diretamente, à produção para 

abastecimento de uso animal, dificultando um maior aprofundamento no caso.  

 

9 CONCLUSÃO 

 

 O objetivo de desmistificar os preconceitos da carne de suínos e trazê-la a um 

patamar mais elevado do que se achava nos últimos anos, foi alcançado através da 

exposição de dados estatísticos reais e atuais e da demonstração de uma técnica que, 
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apesar de tradicional e antiga, também é recente e contemporânea, na forma de utilização 

do Sous- vide. 

 O sabor fica muito suave, a cocção assegura a eliminação de microorganismos e a 

peça usada (filezinho de lombo), é muito saudável, com nutrientes acima do padrão e baixa 

caloria e gorduras nocivas á saúde.  

 Sendo assim, o objetivo inicial foi satisfatoriamente alcançado. A grande 

contribuição do prato, está em despertar e aguçar os sentidos: visão, paladar, tato, olfato e 

audição, mencionados por Brilhat Savarin (2009), gerando uma sensação de bem-estar que 

só a gastronomia pode proporcionar através das suas elaborações.  
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Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e a Utilização do Abacate na Dieta148 
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RESUMO  

A nutrição tem como base uma alimentação saudável para promover à saúde do 

indivíduo e da coletividade. Dentre as doenças que utilizam a terapia nutricional, pode-se 

destacar a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), cuja principal característica é a 

existência de uma obstrução ou limitação crônica ao fluxo aéreo, com progressão lenta, 

persistente e irreversível, e atinge sete milhões de brasileiros por ano. Este trabalho tem 

como objetivo apresentar os benefícios do abacate na dieta de pacientes com DPOC, pois 

constitui uma importante fonte calórica com ácidos graxos monoinsaturados, que ajudam a 

promover a saúde. Ressalta-se a importância de se utilizar nas preparações de alimentos 

de origem brasileira, onde a terra e o clima são propícios para o cultivo, favorecendo a boa 

qualidade dos frutos.   

Palavras – chave: DPOC; abacate; dieta. 

 

ABSTRACT 

Nutrition has as its basis a healthy diet in order to promote both individual and 

collective health. Among all diseases that benefits from nutrition therapy, Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease can be highlighted, an illness characterized by the existence 

of a serious airway obstruction or limitation, with slow, persistent and irreversible 

progression, and that afflicts seven million Brazilians per year. This work aims to show the 

benefits of adding avocado on Chronic Obstructive Pulmonary Disease patient diets, as it is 

full of monounsaturated fat acids that promotes health. We emphasize the importance of 

using this fruit in Brazilian food preparations, where soil and whether area adequate for its 

cultivation, favoring the fruitage quality. 

Keywords:  Chronic Obstructive Pulmonary Disease; avocado; diet. 

 

Introdução 

 

A ciência da nutrição tem como base uma alimentação saudável para a promoção da 

saúde do indivíduo e coletividade, garantindo a composição química adequada do alimento 

e também a qualidade das suas propriedades organolépticas (cor, sabor,  textura, cheiro) e 

da vivência que a pessoa tem com esse alimento (BEZERRA, 2003).  

Assim, cada vez mais é exigido do profissional nutricionista que una as bases 

científicas da sua área com conhecimento da arte da gastronomia, tanto para atendimento 

às pessoas sadias como e principalmente as pessoas hospitalizadas onde proporciona bem-

estar aos pacientes em um local onde as refeições são consideradas não apresentáveis, 

sem sabor e monótonas (BEZERRA, 2003). 

Dentre as doenças que necessitam de controle nutricional terapêutico há a doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) pode ser definida como a união de condições que são 

caracterizadas pela existência de uma obstrução ou limitação crônica ao fluxo aéreo, com 

                                                                 
148 Linha de pesquisa 1 – Idas e Vindas : Práticas, Ingredientes e Culturas. 
149 Discentes do curso de Bacharelado em Nutrição  do Centro Universitário Senac – Campus Santo Amaro. 
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uma progressão lenta, persistente e que não pode ser totalmente revertida, estando 

associada com a resposta inflamatória dos pulmões devido à partículas ou à gases nocivos, 

sendo uma progressão do enfisema pulmonar e/ou bronquite crônica ( NETO e 

AMARAL,2003;MANGUEIRA et al, 2009). 

No Brasil estima-se que atualmente existam sete milhões de indivíduos com DPOC 

(70% com DPOC leve/moderada e 30% com DPOC grave/muito grave), pesquisas mostram 

que 25% dos pacientes ambulatoriais com DPOC são desnutridos (1 entre 4 pacientes) e 

esta parcela aumenta em pacientes internados, chegando a 50% dos casos (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE DPOC, 2012). 

Tendo em vista a importância da alimentação adequada e saborosa para a 

recuperação  de pessoas que possuem DPOC e restrições alimentares , considerando a 

escassez de referências sobre respostas gastronômicas à paciente com essa enfermidade, 

há a necessidade de se realizar estudos que apontem alimentos disponíveis nas Américas 

que possam ser indicados para dietas restritivas. 

Portanto o objetivo deste trabalho foi descrever os benefícios da utilização do 

abacate na alimentação de pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.  

 

Metodologia 

 

A metodologia desta pesquisa consistiu em um levantamento bibliográfico utilizando 

as bases de dados Scielo Brasil, Pubmed e a Biblioteca virtual de saúde (BV), além de livros 

técnicos de Fisiopatologia, Nutrição e Gastronomia para uma melhor explanação sobre 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e a fruta abacate. 

 

Resultados e discussão 

 

Indivíduos com DPOC podem apresentar estado de magreza, caquexia, anorexia, 

fadiga, dificuldade para mastigar e deglutir devido a dispnéia e conseqüentemente 

constipação por causa do baixo consumo de fibras e fraqueza de sucção, podendo 

apresentar ainda ingestão alimentar diminuída, cefaléia por hipercapnia (MUELLER ,2005). 

A desnutrição é freqüente em pacientes com DPOC devido a falta de ar constante a 

ingestão de alimentos inadequados ao paciente e o processo de alimentação se torna 

dificultado. Assim a dietoterapia indicada para esses pacientes deve contemplar o 

fracionamento das refeições, com a presença de alimentos preferidos, dar preferência aos 

alimentos com maior densidade energética e que deve ser prescrita uma dieta branda ou 

de fácil mastigação, podendo ser alterada para pastosa, por exemplo, de acordo com o 

quadro ou preferência deste. 

O abacate é uma fruta originária do México, América Central e Antilhas e no Brasil o 

seu cultivo é em todo o seu território podendo ser consumido in natura ou em preparações, 

é indicada para os pacientes portadores de DPOC,  devido a seu alto teor energético e de 

ácidos graxos monoinsaturados (TANGO e TURATTI, 1992). 

A tabela a seguir apresenta a coposição química em 100g do Abacate tipo Persea 

americana. 

 

Tabela – Composição centesimal do abacate do tipo Persea americana Mill. 

Energia Proteína Lipídios

Ácidos 

graxos 

saturados

Ácidos graxos 

poliinsaturados

Ácidos graxos 

monoinsaturados
Carboidratos Fibras Potássio Magnésio

96 Kcal 1,2 g 8,4 g 2,3 g 1,4 g 4,3 g 6,0 g 6,3 g 206 mg 15 mg
 

 Fonte:  NEPA/TACO, Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos, 2011. 

 

Observa-se que a densidade energética do abacate é de 0,96 Kcal/g que de acordo 

com o Centers for Disease Control and Prevention (2005) é classificado como um alimento/ 

preparação de baixa densidade energética, no entanto no universo do grupo de frutas é 

caracterizado como uma das mais energéticas (OLIVEIRA et al, 2010) 
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O abacate é fonte de potássio e os ácidos graxos mais presentes nessa fruta são os 

monoinsaturados que são caracterizados por reduzir LDL- C em relação aos ácidos graxos 

saturados (LOTTENBERG, 2009).  

Além dessas observações, verifica-se que o abacate, por ser uma fruta macia, é 

muito utilizado em dietas de consistência modificada como a dieta branda que é uma das 

dietas indicadas à pacientes com DPOC por exigir menor esforço para a deglutição.  

O abacate é consumido no Brasil de diversas formas, tanto em preparações doces 

como batido em creme e acrescido de açúcar e mel ou suco de limão, e preparações 

salgadas como cozido quando não está amadurecido, em outros países ele é mais 

apreciado em saladas, vinagretes o que garante um maior aporte energético que é 

favorável aos pacientes de DPOC. (DAIUTO et al, 2007) 

  

Considerações finais 

 

Conclui-se a necessidade da criatividade presente na gastronomia aliada à técnica 

da ciência da nutrição com o desenvolvimento de preparações culinárias que tenham como 

base alimentar o abacate.  Essa preparações devem ser disponibilizadas aos pacientes 

portadores da Doença Pulmonar Obstrutiva crônica ( DPOC) e cuidadores dos mesmos. 

É importante ressaltar também os benefícios de se utilizar nas preparações 

alimentos de origem brasileira, onde a terra e o clima são propícios para o cultivo, 

favorecendo a frutos de boa qualidade, de fácil acesso físico e financeiro e respeitando a 

regionalidade do paciente.  
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Gastronomia e Sustentabilidade: O movimento Slow Food e as novas 

relações com o alimento150 

 

Diego Nobre Martins151 

 

RESUMO 

O presente artigo aborda questões relacionadas à alimentação, que vem crescendo 

com a produção em grande escala da industria alimentícia e do agronegócio,  impactando 

negativamente na saúde do homem e destruindo ecossistemas. Na contramão dessa 

globalização de sabor, surge na Itália   um movimento no final da década de 80 

denominado de Slow Food que segue uma filosofia bem especifica  sobre o alimento a qual  

pode ser resumidas em três palavras o Bom, o Limpo e o Justo. Tentando resgatar a 

cultura gastronômica que foi perdida ou esquecida em função da globalização, alem 

preservar os sabores e saberes regionais, O Slow Food segue o conceito da ecogastronomia 

que visa restituir ao alimento sua dignidade cultural, favorecer a sensibilidade do gosto e 

lutar pela preservação e uso sustentável da biodiversidade. 

Palavras–chave:  globalização; agronegócio; ecogastronomia 

 

ABSTRACT 

The present paper addresses issues related to eating, which has been increasing due 

to the large-scale production of the food industry and agribusiness, negatively impacting 

human health and destroying ecosystems. Opposed to this globalization of taste, in the late 

80's, it rises in Italy a movement called Slow Food, which follows a very specific philosophy 

about food that can be summarized in three words: the Good, the Clean and Righteous. 

Trying to rescue the food culture that has been lost or forgotten due to globalization, as 

well as preserving the flavors and regional knowledge, Slow Food follows the concept of 

ecogastronomy, which aims at restoring to food its cultural dignity, encouraging the 

sensitivity of taste and fighting for the preservation and sustainable use of biodiversity.  

Keywords:  globalization; agribusiness; ecogastronomia 

 

Introdução 

 

Alimentar-se não é só nutrir o corpo, o ato de comer representa simbologias que 

identificam o ser na sociedade, é pela boca que nos abrimos para o mundo tão rico de 

sabores e aromas, a escolha dos alimentos feita pelo homem vai além de instintos básicos, 

somos atacados por uma vasta gama de fatores que determinam a escolha do alimento. 

Nos últimos duzentos anos o progresso técnico, a industrialização e a urbanização 

impactaram bastante na cultura culinária, com o nascimento da era do consumo moderna e 

a criação de meios de transporte mais rápidos, novos métodos de conservação tornaram o 

consumo livre de oscilações das safras e, pela primeira vez na história  a produção de 

alimentos alcançou escalas globais a produção em massa. Sobre uma grande influencia da 

globalização, a cultura alimentar vem sofrendo mudanças significativas perdendo suas 

raízes, em um mundo saturado de alimentos sintéticos modificados geneticamente, tendo 

conseqüências catastróficas não só para a saúde humana, mas também para o 

empobrecimento de   muitas culturas. O alimento perde sua naturalidade quando produzido 

em massa na cadeia capitalista baseada no valor de troca. A identidade cultural de um 

povo esta ligada intrinsecamente ao que ele come, “somos o que comemos” com a 
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industrialização dos alimentos e sua produção em larga escala, muitas culturas vem 

perdendo “espaço na mesa” para grandes redes da industria alimentícia que não oferecem 

alimentos naturais ou que condizem com a realidade local. Essa constante perda de 

“espaço na mesa” deve-se contudo, ao modo de vida moderno, onde a falta de tempo e as 

correrias do dia-a-dia são fatores determinantes para a aceitação de certos tipos de 

alimentos em uma cultura. É bem comum nos dias de hoje, nos deparamos com as praças 

de alimentação em shopping-center’s abarrotadas de pessoas alimentando-se em fast 

foods, em contra-partida desse consumo em massa surge o movimento do slow food, que 

tem raízes filosóficas contrarias ao fast food , o movimento teve inicio no final da década de 

80 no desentendimento de um costureiro italiano com uma  das filiais do McDonald’s que se 

instalou embaixo do prédio de seu ateliê, que ficava no centro de Roma, os resíduos de 

gordura deixado por preparações de grandes quantidades de BigMac’s e frituras 

impreguinaram nas roupas feitas para vestir as celebridades, causando a ira do criador das 

grifes mais famosas do planeta. O jornalista Carlos Petrini foi chamado para cobrir esse fato 

um tanto incomum, dando conteúdo político a esse fato, ele criou o movimento Slow Food, 

em busca de uma volta as origens, um resgate das experiências gastronômicas extintas 

pelo consumo em massa. 

 

Material e Métodos 

 

O método de pesquisa utilizado foi o materialismo histórico dialético, com base em 

pesquisas e analises bibliográficas a respeito do tema abordado, proporcionando uma visão 

ampla e critica dos fatos aqui estudados. 

 

Resultados e Discussão 

 

O movimento do Slow Food segue uma filosofia bem especifica que pode ser 

resumidas em três palavras o Bom, o Limpo e o Justo, o alimento para ser bom segundo o 

fundador do movimento tem que preservar suas características naturais que devem ser 

manejada de maneira sustentável pelo produtor , para ser limpo as práticas aplicadas para 

a produção do alimento devem ser consideradas a cada estágio da produção agro-

industrial, incluindo o consumo, deve proteger os ecossistemas e a biodiversidade, 

salvaguardando a saúde do consumidor e do produtor, e justo no sentido que deve gerar 

condições de trabalho dignas e respeito pela diversidade cultural especifica de cada povo.  

Tentando resgatar a cultura gastronômica que foi perdida ou esquecida em função da 

globalização, alem preservar os sabores e saberes regionais. O movimento já esta 

difundido no mundo inteiro, hoje conta com mais de 100.000 (cem mil) associados 

espalhados em cinco continentes. O Slow Food segue o conceito da ecogastronomia que 

visa restituir ao alimento sua dignidade cultural, favorecer a sensibilidade do gosto e lutar 

pela preservação e uso sustentável da biodiversidade.  

 

Conclusões 

Identifica-se que a mecanização total do campo, e a globalização quanto a 

agricultura coloca em perigo a natureza e o futuro da humanidade, temos consciência que a 

agricultura local comunitária alimentou várias gerações por muito tempo de maneira 

sustentável ou de uma maneira menos nociva para o nosso planeta. Os impérios do 

agronegócio que vem tomando o campo no mundo inteiro com suas monoculturas voltadas 

para exportação que põem em risco a saúde publica, e excluem milhões de agricultores de 

suas terras,  degradam  ecossistemas alienando a população impondo alimentos segundo 

sua lógica de mercado destruindo culturas alimentares.  Conclui-se então que temos que 

repensar no modo de como nos alimentamos, pois todos somos parte dessa cadeia 

produtiva, de produtor a consumidor,é preciso uma reavaliação de princípios fundamentais 

de alimentação mais saudável e limpa livre de agrotóxicos e modificações genéticas que 
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nos fazem perder o verdadeiro sabor do alimento, sabe-se que essa retomada de 

consciência de um habito alimentar mais saudável está distante da realidade de muitos, 

mas atitudes simples como as aqui citadas do movimento Slow Food fizeram e continuam 

fazendo a diferença para milhares de centenas de pessoas em todo o mundo.  
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Petit Gateau de Abóbora para Pacientes com Câncer de Cabeça e Pescoço152 

 

Amanda Alcântara Silvestre ²  

Beatriz Giachetto Santana 153  

 

RESUMO 

Caracterizado como um crescimento desordenado de células malignas o câncer de 

cabeça e pescoço vem aumentando no Brasil nas últimas décadas, pois a população vem 

apresentando mudanças no comportamento como: tabagismo, etilismo, infecções, 

exposição profissional, uma alimentação inadequada, obesidade, falta de exercícios físico, 

exposição aos raios ultravioletas, drogas, poluição, entre outros. Por este motivo o 

presente trabalho tem como objetivo apontar os benefícios da utilização da abóbora na 

dieta de pacientes com câncer de cabeça e pescoço. O retinol (vitamina A), encontrado 

inclusive na abóbora, tem ação antioxidante exerce papel importante no sistema 

imunológico. A preparação desenvolvida foi o Petit Gateau de abóbora com recheio de 

carne seca que teve como propósito auxiliar no tratamento nutricional de pacientes com 

câncer. 

Palavras Chave: câncer de cabeça e pescoço; abóbora; vitamina A  

 

ABSTRACT 

Caracterized as an desorned evolution of malignant cells, the head and neck cancer 

is increasing in Brazil in the last decades because of changes on the behavior such as: 

smoking, alcoholism, infections, occupational exposure, poor diet, obesity, lack of physical 

exercise, exposure to ultraviolet rays, drugs, pollution, among others. For this reason, this 

article has the goal of pointing the benefits of the utilization of the pumpkin on the diet of 

patients with head and neck cancer. The retinol (vitamin A), founded in the pumpkin has 

antioxidant plays an important role in the immune system. The preparation developed was 

Petit Gateau pumpkin stuffed with dried beef that aimed to assist in the nutritional 

treatment of cancer patients. 

Keywords: Head and neck cancer; pumpkin; vitamin A 

 

Introdução 

 

 O câncer representa a segunda maior causa de morte em países desenvolvidos 

contribuindo para as taxas de mortalidade entre adultos, perdendo apenas para doenças 

cardiovasculares. Na maioria dos países desenvolvidos, a maior prevalência e mortalidade 

em casos de câncer são os de pulmão, cólon de útero e próstata, sendo que em países 

subdesenvolvidos os mais prevalentes são câncer de estômago, fígado, cavidade oral e 

esôfago (SHILS, et. al., 2009). 

O câncer de cabeça e pescoço vem aumentando no Brasil nas últimas décadas, pois 

a população vem apresentando mudanças no comportamento como: tabagismo, etilismo, 

infecções, exposição profissional, uma alimentação inadequada, obesidade, falta de 
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exercícios físico, exposição aos raios ultravioletas, drogas, poluição, entre outros (GUERRA, 

GALO E MENDONÇA, et. al., 2005). 

Os pacientes oncológicos recebem orientações dietéticas individualizadas com uma 

dieta adequada para estimular o mínimo de crescimento tumoral possível (CUPPARI, 2002).  

Os cânceres de cabeça e pescoço estão associados à perda de peso, gordura 

corporal e tecido muscular, acompanhadas por fraqueza profunda, anorexia e anemia. Esta 

síndrome debilitante é denominada “síndrome anorexia-caquexia do câncer”. É uma 

manifestação comum da maioria dos tumores sólidos, e estima-se que seja uma causa 

importante de morbidade em 80% dos indivíduos com câncer avançado e responsável pela 

morte em até 20% dos casos (PORTH E MATFIN, 2010).  

A prevenção da perda de peso evita complicações, diminui o tempo de internação 

hospitalar, diminui custos, cuidados e melhora a qualidade de vida do paciente (ROSSI, 

CARUSO E GALANTE, 2008). 

Tendo em vista a importância da atenção a dieta do paciente com câncer de cabeça 

e pescoço e a escassez de preparações adequadas ao tratamento o objetivo desta pesquisa 

foi estudar um alimento acessível ao consumo pela população brasileira e desenvolver uma 

preparação culinária que auxiliasse no tratamento nutricional do paciente.  

A metodologia desta pesquisa constituiu em um levantamento bibliográfico 

utilizando bases de dados da Scielo, além de livros técnicos de fisiopatologia, nutrição e 

gastronomia, além da realização de testes gastronômicos para o desenvolvimento da 

receita. 

 

Resultados  

 

Pacientes neoplásicos podem apresentar um requerimento energético maior, 

principalmente quando submetidos a tratamentos, como a cirurgia. Assim, além da 

ingestão diária dos macronutrientes, os pacientes com câncer devem também fazer o 

consumo diário adequado de micronutrientes como: vitamina C e E. Essas vitaminas, além 

de terem função antioxidante, melhoram a integridade da mucosa do trato gastro 

intestinal. Quanto aos minerais, o selênio tem efeito inibidor do crescimento tumoral, o 

magnésio ajuda na resposta insulínica; o zinco ajuda no sistema imunológico e o cobre tem 

efeito inibidor na oncogênese (SHILS, et. al., 2009). 

Visto que o câncer deixa os portadores da doença com o sistema imune muito 

debilitado, é de extrema importância o consumo diário de frutas, verduras e legumes para 

estes pacientes, pois as vitaminas e minerais contidas nestes alimentos são substâncias 

reguladoras que permitem as enzimas catalisarem as reações metabólicas e estes 

alimentos quando combinados em quantidades adequadas ao individuo auxiliam no bom 

funcionamento do organismo (SILVA E MURA, 2010). 

Além disso, existem alimentos que podem auxiliar no retardo do desenvolvimento da 

doença. Um destes alimentos é a abóbora que contém betacaroteno, precursor da vitamina 

A que é uma vitamina lipossolúvel que exerce papel essencial na visão,  no crescimento e 

desenvolvimento e maturação do tecido epitelial, nas funções imunológicas e de 

reprodução. A abóbora também contém vitamina C que funciona com co-fator enzimático, 

um agente protetor e um reagente com transição de íons metálicos, sendo que cada uma 

destas funções envolve as propriedades de redução e oxidação da vitamina, o ácido 

ascórbico também pode reagir com os radicais livres o que o torna um antioxidante 

(COZZOLINO, 2009). 

A cucurbita moschata mais conhecida como abóbora paulista utilizada na preparação 

do Petit Gateau tem participação significativa na alimentação brasileira principalmente na 

região nordeste por causa da sua variabilidade. A abóbora paulista é de cor alaranjada, 

casca resistente, possui uma forma cilíndrica, em seu interior possui sementes, apresenta 
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um custo é mais acessível em seu período sazonal de Julho a Setembro (COZZOLINO, 

2009). 

Este alimento foi escolhido como objeto de estudo do grupo por ser acessível, de 

fácil manipulação e também poder ser utilizado em vários tipos de preparações culinárias 

como: sopas, cremes, doces, bolos, biscoitos, purês, entre outras preparações (CGAN, 

2012). 

A preparação proposta foi uma entrada chamada de Petit Gateau de abóbora tendo 

como base da massa a abóbora e o recheio de carne seca. A carne seca contém vitaminas 

do complexo B que tem função essencial na replicação celular; ajudam no metabolismo; 

auxiliam no processo de respiração celular; atuam no sistema nervoso central e também 

atuam como coenzima no metabolismo energético e proteico. Outros ingredientes com o 

requeijão e ervas aromatizantes para potencializar o sabor da preparação (MAHAN e 

ESCOTT-STUMP, 2002).  

Por se tratarem de pacientes que possuem câncer, o objetivo da dieta é evitar ou 

corrigir as deficiências nutricionais; minimizar a perda de peso; estimular mínimo o 

crescimento tumoral e verificar as preferências alimentares do pacientes visando adaptar a 

dieta de acordo com as necessidades individuais do paciente. Além destas recomendações 

a dieta do paciente deve ser hipercalórica e hiperproteica, porque pacientes neoplásicos 

apresentam uma necessidade energética e protéica maior devido o câncer ser uma doença 

catabólica resultando em um desgaste muscular intenso (INCA, 2012). 

Os valores nutricionais em uma porção (100g) da preparação feita são 444,2 kcal, 

43,5g de proteína, 20,8g de lipídeos e 20,8g de carboidratos. 

 

Considerações Finais 

 

 Durante a realização da pesquisa notou-se que é de extrema importância a 

inclusão de alimentos que possam auxiliar no tratamento nutricional de pacientes com 

câncer. Entre estes alimentos encontra-se a abóbora, que é um alimento abundante no 

Brasil, onde a terra e o clima são propícios, favorecendo assim frutos de boa qualidade 

respeitando assim a regionalidade do paciente. 
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PRATOS TÍPICOS DO MARANHÃO: HISTÓRIA E CULTURA DA 

CULINÁRIA MARANHENSE154 

 

Luana Isthael C. Silva, Thiago Muniz F. Pires, Noraney dos Remédios M. 

Miranda, Francisco Ferreira S. Filho, Rosilene Dias Castro, Geiziane Fonseca 

Lopes, Jocilene Gaspar Arouche, Vânia Cristina R. Oeiras, Dra. Natilene 

Mesquita Brito155  

 

 

RESUMO 

O Maranhão sofreu influência de vários povos, prioritariamente, os portugueses,  o 

que originou costumes e crenças singulares. A culinária também é baseada nestes  povos 

com suas práticas, elementos, técnicas e ingredientes, assim como, valores, preferências, 

prescrições e proibições. Neste trabalho, relata-se a história de dois pratos típicos da 

culinária maranhense. 

Palavras-Chave: Maranhão, cultura, memória popular. 

 

ABSTRACT 

Maranhão was influenced by many people, basically, the Portuguese, and this 

originated behaviors and popular beliefs. The gastronomy is also based on these people 

with their practices, elements, techniques and ingredients, as well as values, preferences, 

prescriptions and prohibitions. In this paper, the history of two typical dishes from 

Maranhense gastronomy is reported. 

Keywords: Maranhão, culture, popular memory. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Maranhão é um estado com muitas histórias e heranças culturais e religiosas. Foi 

disputado por vários países como França, Holanda e Portugal, tendo a cultura, religião e 

gastronomia deste último ficado enraizada nos costumes e crenças maranhenses. Duas 

cidades sofreram maior influência: São Luis, a capital, com casarões e fachadas de azulejos 

franceses e portugueses e Alcântara, com suas ruínas e casarões históricos. 

A primeira, conhecida como Athenas brasileira e cidade dos azulejos, teve seu 

centro histórico declarado pela UNESCO, 1997, como patrimônio da humanidade, 

apresentando manifestações culturais únicas e conhecidas mundialmente. A segunda, 

cidade-monumento, foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

– Iphan, em 1948, devido aos casarões e fachadas revestidas de azulejos coloridos, portais 

emoldurados de pedras de lioz, além da importante manifestação cultural e religiosa 

denominada festa do Divino. Alcântara está localizada no continente, a 30 km da capital 

(LOBATO, 1992). Esses fatores históricos, somados à  localização geográfica do Maranhão 

(entre o nordeste e o norte do Brasil), com vasto território, extensa costa, rios abundantes 

e faixas de mangues, moldaram e condicionaram a culinária maranhense. Outro fator não 

pode ser olvidado: a colonização, até meados do século XIX, foi marcada pela simplicidade 

e praticidade. 

Segundo Souza (2002), pouquíssimas casas, urbanas ou rurais, eram dotadas de 

mobiliário abundante. O mesmo pode-se dizer dos ingredientes para cozinhar e dos 

alimentos, produzidos pelos colonos em caráter de subexistência. Essa escassez,  própria de 

empreitada em terras longínquas e do caráter sempre “provisório” dessas ocupações, 

marcou a culinária regional, que ganhou notas de praticidade e apresenta,  hoje, saborosos 

e relevantes casos de criação e adaptação. 

O contato dos europeus com produtos desconhecidos como frutos do mar,  típicos 

da região, influenciaram na elaboração dos pratos. Mais fantástico foi o contato com os 
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indígenas que habitavam o estado, com seus ingredientes e costumes culinários (SOUZA, 

2002). 

Durante esses séculos, os deslocamentos dos povos colonizadores trouxeram 

consigo todo um conjunto de práticas culturais alimentares. Para dar continuidade a estas 

práticas, trouxeram vários elementos, técnicas e ingredientes, mas também valores, 

preferências, prescrições e proibições. Na nova localidade, utilizaram elementos locais, e 

assim, criaram sistemas alimentares e novas cozinhas. 

Toda cozinha é resultado de miscelânea cultural de povos e traz a marca do 

passado e da história da sociedade à qual pertence. A cultura maranhense se apresenta  de 

várias formas como a música, festas, artesanato, manifestações culturais e, especialmente, 

a culinária. 

Neste trabalho, realizou-se pesquisa sobre a culinária maranhense, suas influências 

e modificações, assim como entrevistas com idosos que detém a memória  da receita 

original, modificações e histórias referentes à criação do prato. Daremos destaque a dois 

pratos tradicionais da culinária maranhense, em especial sua origem, influências e 

adaptações da receita. 

 

TORTA DE CAMARÃO 

 

A torta de camarão é considerada prato típico do Maranhão, e é claro resultado da 

junção dos fatores acima expostos: uma costa marcada pela abundância de camarões de 

alta qualidade (devido à temperatura e quantidade de sais da água), sua pesca artesanal e 

tradicional pelos nativos, e a adaptação promovida pelo povo europeu. Alguns chamam a 

torta de camarão de fritada de camarão, tendo em vista que sua massa para cobrir o 

recheio é feita apenas de ovos. 

Em entrevista com Sr.ª Maria do Rosário, 58 anos, que aprendeu a cozinhar com 

sua avó, filha de ex-escravos, nos relatou suas memórias sobre os ensinamentos sobre 

este prato. Relatou que era uma iguaria apreciada somente pelas famílias abastadas no 

Maranhão e que os patrões diziam aos seus empregados (que eram negros) “que não 

deviam comer camarões porque era “remoso1”* para “preto”, e que só os brancos 

poderiam comer”. 

Conta a entrevistada que sua bisavó, querendo provar aquela iguaria, apanhou 

furtivamente um punhado de camarões da casa em que trabalhava e levou para sua  

residência. Ainda segundo o relato, teria preparado a torta da seguinte forma: no fogão a 

carvão, utilizou uma cobrideira (lata de goiabada, uma sobre a outra). Na lata  de baixo, 

colocou camarões refogados com banha e os ovos batidos por cima. Já na lata de cima 

colocou brasas. Em alguns minutos, estava pronta a torta. Comeu e descobriu que camarão 

não matava e era gostoso. 

Na casa grande onde trabalhava, era feita com mais requinte nas frigideiras de  

cobre, ferro ou barro e preparada com óleo ou azeite, batatas e ovos. Hoje, pode-se optar 

por camarão fresco ou seco, sendo que na época colonial só usava-se o camarão seco, pois 

não tinha geladeira. 

 

DOCE DE ESPÉCIE 

 

Alcântara, realiza anualmente a festa do Divino Espírito Santo onde, segundo o 

imaginário dos moradores, teve origem no período imperial do Brasil: a possível visita do 

Imperador Dom Pedro II. Em entrevista realizada com moradores antigos de Alcântara, 

como o Sr.º Eidimar, de 82 anos, e Sr.ª Jorarda, com 72 anos, foi possível colher relatos 

sobre esse acontecimento. Consta que o Imperador teria sido convidado, ao mesmo tempo, 

por duas famílias nobres de Alcântara, divididas pela política, para que visitasse a cidade e 

se hospedasse em suas casas. 

Com o intuito de obter prestígio e aumentar sua influência na política local,  cada 

uma das famílias começaram a construir um castelo e, segundo eles, a família cujo o 

Imperador escolhesse para se hospedar receberia o título de “Barão de  Alcântara”. O 

conflito acirrou-se e, sabendo desse fato, ele nunca visitou a cidade. A população esperou 

por alguns dias e, resolveram fazer a festa assim mesmo, simulando a presença da corte, 
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substituindo todo o séquito e cortejo imperiais, por crianças com trajes reais. O povo saiu 

às ruas em cortejo, dirigindo-se à igreja, onde lhes aguardavam farto banquete com muitas 

iguarias, sendo uma delas a mais apreciada pelo imperador: “o doce de espécie”, de origem 

portuguesa, da Ilha de São Jorge, no arquipélago de Açores. Chama-se “espécie”, devido 

ao uso de várias especiarias como canela e noz-moscada. A festa se repete até os dias de 

hoje (organizada pelos moradores, que cedem suas casas e financiam as despesas), com 

encenação do cortejo e banquete aberto para quem quiser participar. 

O doce de espécie de Açores levava açúcar, erva doce, limão e água. Essa maneira 

de fazer o doce, com o tempo, foi modificando-se devido à dificuldade da chegada das 

especiarias no Maranhão e à miscigenação com os negros. Assim, o doce  foi sendo 

adaptado e hoje ele é feito com cocos, ovos, açúcar, cravos, trigo e água,  receita esta que 

vai sendo passada de geração a geração. 

Segundo a Sr.ª Jorarda, o doce não tem medida e nem proporções exatas. A 

massa é medida no olhar e o ponto da massa é dado pelo toque (tato) e provas (paladar), 

embora, existam hoje receitas que tem todas as medidas. Sobre essas receitas “prontas”, 

Sr.ª Jorarda afirma que não tem o sabor original do doce. Revelou ainda que prepara o 

doce da seguinte maneira: mistura-se coco ralado com açúcar, manteiga, cravinho, ovo e, 

em seguida, coloca-se para cozinhar no forno a lenha, para dar o ponto certo. Após isso, 

mistura bastante manteiga no trigo, molha com água e acrescenta um pouquinho de sal 

(ressalta que o trigo tem que ser sem fermento). Com o trigo molhado, abre a massa com 

cilindro ou rolo. Massa aberta e recheio pronto é só modelar os docinhos (coração ou 

tartaruga) e cobrir com o recheio de coco. 

Como pôde-se observar os pratos sofrem alterações durante o passar dos tempos 

em decorrência de escassez de ingredientes, adaptações ao paladar ou busca  de 

praticidade. Trabalhos desta natureza da busca da origem destes pratos e receitas originais 

devem ser realizados a fim de conservar estas memórias (com toda sua riqueza). 
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Preparação culinária adequada à pacientes com Síndrome Metabólica156 

 

Bianca Silva, Gabriela Souza, Natalia Alcalá, Talita Sanches157  

 

RESUMO  

A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo representado por um 

conjunto de fatores de risco cardiovascular, usualmente relacionados à deposição central de 

gordura e à resistência à insulina, devendo ser destacada a sua importância do ponto de 

vista epidemiológico. Optou-se por desenvolver uma sobremesa com a banana, um 

alimento bastante disponível, acessível e consumido pela população das Américas. 

Elaborou-se uma Torta Integral de Banana, que contém ingredientes com baixo teor 

lipídico, alto teor de fibras, baixo teor de sódio e alto teor de potássio, além de ser 

saborosa, preço acessível e ser de fácil preparo. Foi possível proporcionar uma preparação 

saborosa e atrativa, contribuindo assim para uma melhora na aptidão do tratamento e na 

promoção da saúde dos pacientes com SM.  

Palavras-chave: Síndrome Metabólica e Gastronomia. 

 

ABSTRACT  

Metabolic syndrome (MS) is a complex disorder represented by a set of 

cardiovascular risk factors commonly associated with central adiposity and insulin 

resistance, and should be highlighted the importance of epidemiological point of view. We 

chose to develop a dessert with bananas, a food widely available, accessible and consumed 

by the population of the Americas. We developed a Comprehensive Banana Pie, containing 

ingredients with low-fat, high-fiber, low in sodium and high in potassium, besides being 

tasty, affordable and easily prepared. It was possible to provide an attractive and tasty 

preparation, thus contributing to an improvement in fitness of treatment and the promotion 

of health of patients with MS.  

Keywords: Metabolic Syndrome, Gastronomy. 

 

Introdução  

 

A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo representado por um 

conjunto de fatores de risco cardiovascular, usualmente relacionados à deposição central de 

gordura e à resistência à insulina, devendo ser destacada a sua importância do ponto de 

vista epidemiológico, responsável pelo aumento da mortalidade cardiovascular estimada em 

2,5 vezes (SBC, 2005).  

O National Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III, 

2001) determina que para se diagnosticar pacientes com SM é preciso apresentar 3 dos 5 

seguintes critérios: Circunferência abdominal aumentada (homens: 102cm e mulheres: 

88cm), Triglicérides ≥ 150mg d/L, HDL colesterol (homens < 40mg/dL e mulheres < 

50mg/dL), Pressão arterial ≥ 130 mmHg ou ≥ 85 mmHg, Glicemia de jejum ≥ 110 mg/dL.  

Não há estudos sobre a prevalência da SM com dados representativos da população 

brasileira, no entanto, estudos em diferentes populações das Américas, como a mexicana e 

a norte-americana, revelam prevalências elevadas da SM, variando as taxas de 12,4% a 

28,5% em homens e de 10,7% a 40,5% em mulheres. (SBC, 2005).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde a predisposição genética, a 

alimentação inadequada com ingestão insuficiente de frutas, hortaliças e leguminosas, o 

sobrepeso ou obesidade, inatividade física e tabagismo estão entre os principais fatores que 

contribuem para o surgimento da SM (SBC, 2005) 
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Para Avíla (2004), a abordagem nutricional na SM como parte do tratamento não 

farmacológico visa principalmente ao emagrecimento, que é o principal foco de atenção.  

A ocorrência das maiorias das doenças está relacionada com o que as pessoas 

comem. Uma vez que o paciente portador da SM seja hipercolesterolêmico, diabético, 

tenha sua pressão elevada, ele passa a ter diversas restrições alimentares. A gastronomia, 

no entanto, pode vir a auxiliar no desenvolvimento de receitas adequadas a estes 

pacientes. Souza (2011), afirma que atualmente, a visão da dieta restritiva esta sendo 

ampliada e adaptada às tendências da gastronomia, e a busca de aliar a prescrição 

dietética e as restrições alimentares a refeições atrativas e saborosas é um desafio que 

exige aprimoramento técnico e assistência nutricional individualizada.  

Devido à escassez de trabalhos voltados a este tema, faz-se necessário a busca de 

inovações de cardápios que compensem o sabor diferenciado pela ausência ou diminuição 

de determinado ingrediente, como o sal, açúcar ou gordura, com a adição de ervas e 

especiarias que resultem em sabor e aroma mais agradáveis resgatando a palatabilidade e 

a possibilidade de refeições prazerosas adaptadas aos pacientes com SM.  

Assim, este trabalho teve como objetivo desenvolver uma preparação culinária 

saborosa e adequada ao paciente com SM. 

 

Materiais e métodos  

 

Os componentes alimentares indicados para o controle da SM, foram identificados a 

partir de levantamentos bibliográficos nas bases cientificas sciELO, PubMed e BVS .  

Optou-se por desenvolver uma sobremesa com um alimento bastante disponível, 

acessível e consumido pela população das Américas. Foram selecionadas três receitas de 

sobremesa, para serem testadas e validadas em laboratório de Gastronomia.  

Foram realizados os cálculos nutricionais a partir da tabela para Avaliação de 

Consumo Alimentar em Medidas Caseira - Pinheiro et al (2005) e da TACO ( 2006).  

Os resultados foram registrados em ficha técnica. 

 

Resultados e discussões  

 

Foram testadas três receitas de sobremesa, sendo duas delas descartadas por não 

apresentarem aspectos sensoriais desejados. Chegou-se à uma Torta Integral de Banana 

(Figura 1), que tem como ingredientes principais, alimentos como farinha de trigo integral, 

açúcar mascavo, canela em pó, essência de baunilha, margarina light sem sal, aveia e 

banana.  

A banana foi o alimento escolhido por ter uma boa aceitação, principalmente pelos 

seus aspectos sensoriais e valor nutricional, sendo considerada segundo Matsuura et al 

(2004) a fruta fresca detentora de maior mercado no mundo, principalmente nos pa íses 

das Américas. No Brasil, por exemplo, a produção de banana está estimada em seis 

milhões de toneladas anuais.  
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Figura 1 – Torta Integral de Banana 

 
 

A Torta Integral de Banana trás em sua composição diversos benefícios como: baixo 

teor lipídico; alto teor de fibras (1,9g por porção), que por sua vez, melhoram o trânsito 

intestinal e auxiliam na redução do LDL-c, além de promoverem saciedade, contribuindo 

assim para uma melhora do consumo alimentar e para redução do consumo energético; 

baixo teor de sódio e alto teor de potássio, contribuindo de forma significativa para o 

controle da hipertensão arterial; além de ser uma sobremesa saborosa, de boa aceitação, 

ter um preço acessível de R$:0,60 por porção, e ser de fácil preparo, um benefíc io para a 

sociedade moderna, que por muitas vezes não dispõe de tempo livre para preparo de suas 

refeições.  

Além desses benefícios, ingredientes como a canela em pó e a essência baunilha dão 

um sabor e aroma á refeição, preenchendo assim a vontade de consumir doces pela 

população portadora da SM. 

 

Considerações finais  

 

Com este trabalho, observa-se que é possível desenvolver preparações saborosas e 

que contemplem as necessidades nutricionais, diminuindo os impactos negativos da SM.  
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Preparação de bolo livre de glúten para celíacos através da utilização de 

uma mistura de fubá e polvilho doce com adição de diferentes concentrações de 

goma xantana.158 

 

Daniel CHADE; Laura Gonçalves CARR; Mariana Avila MARONNA159 

 

RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo a fabricação de um bolo livre de glúten 

direcionado aos portadores da doença celíaca. Foi escolhido o bolo de fubá por ser um 

produto de grande consumo no Brasil. A fabricação de produtos de panificação livres de 

glúten é difícil, pois é ele quem proporciona as características viscoelásticas da massa que 

influenciam na textura, volume e durabilidade dos produtos. O glúten é encontrado 

principalmente na farinha de trigo. Nesse trabalho, a farinha de trigo foi substituída por 

uma mistura de fubá, polvilho doce e goma xantana (0,5 e 1%) e os bolos foram 

comparados ao bolo padrão em relação à textura, aparência, coloração, odor, sabor e 

volume. O bolo com a mistura contendo 0,5% de goma xantana obteve um melhor 

resultado, apresentando um sabor semelhante ao padrão, uma superfície mais lisa e 

textura mais homogênea, porém com menor volume. 

Palavras-chave: bolo sem glúten; doença celíaca; goma xantana; bolo de fubá 

 

ABSTRACT 

The present work was aimed at making a cake gluten-free directed to celiac disease. 

Was chosen cornmeal cake because it is a product widely consumed in Brazil. The 

manufacture of gluten-free baking is difficult because it is he who provides the viscoelastic 

properties of dough that influence the texture, volume and product durability. Gluten is 

found mainly in wheat flour. In this study, the wheat flour is replaced by a mixture of corn, 

cassava starch and xanthan gum (0.5 and 1%) and the cakes were compared to standard 

cake with respect to texture, appearance, color, flavor, and volume. The cake with the 

mixture containing 0.5% xanthan gum obtained a better result, with a flavor similar to the 

pattern, a smoother surface texture and more homogeneous, but with less volume.  

Key-words: gluten-free cake; celiac disease; xanthan gum; cornmeal cake. 

 

Introdução 

 

A doença celíaca caracteriza-se pela intolerância aos produtos que contem glúten, 

provocando uma resposta imunológica que leva a uma atrofia das vilosidades intestinais e 

prejuízo na absorção dos nutrientes. Os sintomas da doença incluem diarréia crônica, 

desnutrição, inchaço e flatulência, irritabilidade, perda de peso, náuseas e vômitos, atraso 

de crescimento, anemia da carência de ferro, osteopenia ou osteoporose, exames anormais 

de fígado e dermatites (MAHAN & SCOTT-STUMP,1998).  

No Brasil, uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo em 2007, 

apontou que um a cada 214 brasileiros tem a doença, com maior incidência na Região 

Sudeste e mais freqüente em mulheres, numa proporção de 2:1 (ACELBRA, 2012). 

                                                                 
158 Linha de pesquisa: 4. Idas e Vindas: práticas, ingredientes e culturas 

159 Centro Universitário SENAC, Campus Águas de São Pedro, Curso de Tecnologia em Gastronomia. Pq. Dr. 

Octávio de Moura Andrade, s/n - Centro. Águas de São Pedro, SP, Brasil.  CEP: 13525-000. Correspondência para 

L.G.CARR, email: laura.gtraina@sp.senac.br 
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O glúten é formado por duas proteínas, a gliadina e a glutenina que, quando 

hidratadas e submetidas a uma ação mecânica, formam uma rede com características de 

elasticidade e flexibilidade que são responsáveis por reter o gás formado e também pela 

textura da massa de pães e bolos. Essas proteínas são encontradas no trigo, centeio, 

cevada, aveia e malte, porém apenas no trigo elas se encontram em proporções adequadas 

para a formação da rede de glúten (BOBBIO, BOBBIO, 2003; CANELLA-RAWLS, 2010).  

A doença celíaca se manifesta mais especificamente por meio do contato da gliadina 

com as células do intestino delgado. Por esse motivo, o celíaco deve evitar a ingestão de 

todos os produtos que contenham a gliadina, independente se forma rede de glúten ou não, 

sendo a dieta restritiva o único tratamento da doença celíaca (MAHAN, L.K.; ESCOTT – 

STUMP, S, 1998).  

Para garantir uma dieta isenta de glúten, o celíaco deve sempre conhecer os 

ingredientes que compõem as preparações alimentares e fazer leitura minuciosa dos 

ingredientes listados nos rótulos de produtos industrializados (ARAUJO et al, 2010). A 

legislação brasileira protege o direito dos celíacos. Conforme a Lei nº10.674, os fabricantes 

da indústria alimentícia devem escrever se contém ou não contém glúten nas embalagens 

de todos os alimentos industrializados (ACELBRA, 2012).  

Os celíacos relatam que a oferta de alimentos sensorialmente apropriados é restrita, 

o que torna a dieta monótona, e que os produtos disponíveis no mercado são normalmente 

de alto custo (ARAUJO et al, 2010). Uma pesquisa feita por Paim e Schuck (2010) para o 

site da Revista Vida Sem Glúten e Alergias revela que a dieta sem glúten representa um 

impacto financeiro relevante para seus adeptos, sendo os produtos substitutos sem glúten 

são em média 138% mais caros.  

O milho (Zea mays L.) é utilizado há muitos séculos como alimento, sendo originário 

das civilizações Asteca, Maia e Inca e tendo depois se espalhado pelo mundo (ARAUJO et 

al, 2007). Segundo dados da FAO, os Estados Unidos são o maior produtor mundial, 

respondendo por aproximadamente metade do milho produzido, seguido da China e do 

Brasil (CIMILHO, 2009). O fubá é uma farinha fina feita com milho moído muito empregado 

na culinária, sendo amplamente usado como alimento pelos povos das Américas. Possui 

baixo custo e é largamente disponível no mercado. Promove naturalmente cor amarela aos 

produtos, seu sabor é característico e muito bem aceito, tendo várias aplicações na 

culinária brasileira. É muito utilizada para fazer bolos, sendo o bolo de fubá um alimento 

típico de festas juninas no Brasil. A farinha de milho não contém glúten e pode ser usada 

na fabricação de produtos de para celíacos (ARAUJO et al, 2007). 

A industrialização de produtos livres de glúten é tecnologicamente difícil, pois outras 

farinhas não apresentam as propriedades viscoelásticas características das prote ínas do 

glúten, o que prejudica a qualidade, dando origem a produtos de pequenos volumes 

específicos, mais firmes e menos duráveis. Uma solução para este problema é a utilização 

da goma xantana, um hidrocolóide produzido através da fermentação da bactéria do gênero 

Xanthomonas. Esta goma possui a função de melhorar as características reológicas da 

massa (viscosidade), aumentando seu volume, sua vida de prateleira e impedindo o 

endurecimento de bolos (PREICHARDT, 2009).  

A goma xantana foi descoberta nos anos 1950 nos EUA e seu uso em alimentos foi 

aprovado pelo FDA Food and Drug Administration em 1969. No Brasil a adição de goma 

xantana em alimentos é permitida desde 1965, pelo decreto Lei nº 55.871, da Legislação 

Brasileira de Alimentos. 

Este trabalho teve como objetivo elaborar uma formulação de bolo de fubá com a 

utilização de polvilho doce e goma xantana em substituição à farinha de trigo, obtendo um 

bolo livre de glúten, porém com as mesmas propriedades sensoriais de um bolo normal.  
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Materiais e Métodos 

  

Foram feitos três bolos, um bolo padrão com a adição de farinha de trigo e fubá e 

outros dois bolos cuja farinha de trigo foi substituída por uma mistura composta por 80% 

de fubá, 19 ou 19,5% de polvilho doce e 1% ou 0,5% de Goma Xantana.  

  Para a confecção dos bolos foram utilizadas as seguintes formulações: 

Ingrediente

s 

Bolo 

Padrão (g) 

0,5% de goma 

xantana (g) 

1% de goma 

xantana (g) 

Margarina 230 230 230 

Açúcar 

refinado 

160 160 160 

Ovos 3 

unidades 

3 unidades 3 unidades 

Fermento 

químico 

15 15 15 

Leite 240 240 240 

Farinha de 

trigo 

120 0                 0 

Fubá 240 288 288 

Polvilho 

doce 

0 70 70 

Goma 

xantana 

0 1.8 3.6 

O preparo das formulações foi realizado seguindo as etapas: mistura do açúcar junto 

a margarina em batedeira planetária ARNO, por aproximadamente 10 minutos; adição de 

farinha de trigo juntamente com o fubá; adição do leite e ovos;  a massa foi batida em 

velocidade média por 4 minutos; o fermento químico foi adicionado por último e 

homogeneizado manualmente; a massa foi despejada em formas retangulares previamente 

untadas com margarina e fubá e assada em forno convencional por 30 minutos a 180ºC; 

depois de esfriar por 15 minutos o bolo foi desenformado. Uma hora após o assamento os 

bolos foram analisados nas seguintes características: aparência, volume, textura, cor e 

sensorial. 

 

Resultados e Discussão 

 

 A partir do desenvolvimento da massa foi visto que as massas com adição de goma 

xantana apresentavam uma cor amarela mais intensa em relação à massa do bolo padrão, 

cuja cor se apresentava amarela clara. Quanto maior a adição de goma xantana, mais 

intensa a cor. 

A adição de goma xantana aumentou consideravelmente a viscosidade das massas, 

sendo o aumento proporcional à quantidade adicionada. A adição de 1% de goma xantana 

tornou a massa muito viscosa, dificultando o batimento em batedeira doméstica. A massa 

com adição de 0,5% de goma xantana não prejudicou o funcionamento da batedeira.  

A viscosidade da massa do bolo é importante, pois se ela for muito baixa permite a 

fuga de bolhas grandes de gás geradas pelo fermento químico, prejudicando o volume e o 

aspecto global do bolo. Além disso, a baixa viscosidade da massa faz com que grânulos de 

amido possam acumular-se na parte inferior da fôrma do bolo, produzindo uma camada 

semelhante à borracha, enquanto o bolo é assado (HOSENEY, 1994). Porém, massas muito 
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viscosas também podem alterar a textura do bolo, tornando-o compacto e de menor 

volume, pois as bolhas de gás não terão força suficiente para expandir a massa que está 

muito pesada (OTA, 2006).     

Os bolos com adição de goma xantana apresentaram volumes menores em relação 

ao bolo padrão, e quanto maior a concentração de goma, menor o volume. O bolo com 1% 

de goma xantana apresentou superfície rugosa e alvéolos internos mais fechados, tendo  

textura pesada, essas características pode ter ocorrido devido a alta consistência da massa 

e também pela dificuldade de homogeneização durante o batimento dos ingredientes.  

A aparência do bolo com 0,5% de goma xantana foi melhor, apresentando superfície  

mais lisa e alvéolos mais abertos e regulares em relação ao bolo com 1% de goma, porém 

apresentou uma textura mais pesada em relação ao bolo padrão, com miolo mais compacto 

e alvéolos menores. Técnicos treinados em analise sensorial constataram que a adiç ão da 

goma xantana não alterou o sabor dos bolos, apresentando os três bolos sabor semelhante.  

 

 

Conclusão 

 

Concluiu-se que o bolo com substituição da farinha de trigo por uma mistura 

contendo 0,5% de goma xantana e 19,5% de polvilho doce obteve um  melhor resultado, 

não alterando muito as características organolépticas do bolo (textura, superfície, sabor), 

produzindo um bolo com sabor semelhante ao bolo produzido com farinha de trigo.  
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Título: Produção de massa do tipo Lasagna com uso de farinha de arroz e trigo 

saraceno. 

 

Luciana teles de Carvalho 

 

RESUMO 

 A procura de alimentos sem glúten e de baixo custo é muito importante para 

pacientes celíacos. A doença celíaca ocorre em pessoas geneticamente predispostas que 

ingerem glúten que são substâncias encontradas no trigo, centeio e cevada. A doença 

Celíaca produz alterações na mucosa do intestino delgado causando inflamações no 

epitélio. Preparações do tipo Lasagna são desenvolvidas para que a dieta de uma pessoa 

DC se torne mais rica em nutrientes e ao mesmo tempo não contenha o glúten. Com a 

utilização de farinha de arroz e trigo sarraceno busca-se obter um produto isento de glúten 

como alternativa alimentar aos portadores de DC. 

Palavras-chave: Farinha de arroz. Glúten. Doença celíaca. 

 

ABSTRACT 

 Research regarding the production of glúten-free pastry with low price is very 

important for celiac patients. Celiac Disease (CD) is an autoimmune condition of the small 

intestine does not allow the ingestion of gluten. Preparations are developed for the diet of a 

person DC will be rich in nutrients, while not containing gluten, substances of many 

products  produced by groups of scholars are not made to be traded, did hear a great 

acceptability and when it is available to the consumer the added value is high. Products like 

Lasagna are made for DC patients using rice flour, wheat saraceno to have a alternative for 

this patients. 

Key words:  Rice flour. Gluten. Celiac disease. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A doença celíaca provoca inflamação nas vilosidades do intestino delgado devido ao 

consumo de glúten presente principalmente em produtos feitos com a farinha de trigo. As 

proteínas gluteninas e gliadinas, formadoras do glúten de produtos elaborados com a 

farinha de trigo, são responsáveis pelas características de viscosidade e elasticidade das 

massas em geral. No entanto, estas proteínas são tóxicas para os doentes celíacos e 

intolerantes ao glúten, portanto e devem ser retiradas da dieta.  Alternativas como a 

utilização de farinhas não convencionais isentas de glúten como as farinhas de arroz, trigo 

sarraceno, quinoa, polvilho doce, fécula de batata,amido de milho e inhame podem ser 

empregadas na elaboração de massas de macarrão, nhoque, pizzas e produtos panificáveis, 

popularmente consumidos. Este pré-projeto de elaboração da Lasangna visa o aumento da 

oferta de produtos para indivíduos celíacos ou intolerantes ao glúten por proporcionar um 

número maior de possibilidades de diversificação de massa, recheio e molhos também 

isentos de glúten.   

 

OBJETIVO GERAL 

 Desenvolver alternativas de massa, tipo Lasangna, utilizando as farinhas de arroz e 

trigo sarraceno como possibilidade de produto para consumo em dieta restritiva ao glúten. 

Este produto, em um primeiro momento, será analisado em suas características sensoriais, 

físico-químicas e microbiológicas. 
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2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Verificar a aceitabilidade na comunidade acadêmica do produto gerado por meio das 

farinhas de arroz e trigo sarraceno posteriormente à avaliação e aprovação do conselho de 

ética; a viabilidade econômica dos produtos e suas harmonizações possíveis.  

JUSTIFICATIVA 

 A restrição do consumo de alimentos com presença de glúten  limitada a dieta dos 

celíacos. Alternativas de produtos de baixo custo, massas, sem glúten constituem uma 

alternativa na dieta restritiva dos portadores de DC. Sendo assim, a produção de massa 

como Lasagna é uma alternativa nutritiva no cardápio restritivo dos portadores desta 

patologia sendo uma boa sugestão ao consumo alimentar destes pacientes, assim como 

diversifica as possibilidades de novos cardápios com o acréscimo de molhos e recheios 

diversos. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 A doença celíaca, DC, ou espru-celíaco, espru não tropical ou enteropatia é uma 

intolerância alimentar que acomete indivíduos predispostos à sensibilidade ao glúten. 

Trata-se de uma patologia que causa inflamação das paredes do intestino delgado 

comprometendo a absorção de nutrientes no organismo humano. Uma pessoa pode 

desenvolver a doença em qualquer idade, neste caso, pode surgir muito antes de ela saber, 

revelando-se nos primeiros anos de vida ou mesmo na fase adulta. É importante ressaltar 

que não se trata de uma doença contagiosa. A intolerância a glúten pode estar relacionada 

também a alimentação. Podemos utilizar como exemplos pessoas que não estão habituadas 

a consumir certos tipos de cereais, o que muitas vezes é devido a região onde vivem, assim 

como pessoas que ingerem constantemente alimentos que contenham glúten. A 

manifestação da DC causa desnutrição decorrente da má absorção dos nutrientes e 

osteoporose e, as manifestações clínicas mais comuns principalmente em crianças são a 

diarréia, vômito, desnutrição, falta de crescimento. Desta forma, uma dieta isenta de 

glúten, proteína responsável por esta enteropatia consiste no único tratamento viável no 

momento. As proteínas do glúten estão presentes no trigo, cevada, centeio e aveia e nos 

grãos híbridos destes cereais. O trigo é um dos cereais mais consumidos no Brasil, 

geralmente na forma de pão, massas alimentícias, bolos e biscoitos. Dentre as alternativas 

para a substituição da farinha de trigo está a farinha de soja, farinha de arroz, quinoa, trigo 

sarraceno, amaranto, massa de mandioca. 

 SILVA et al (2010)  afirma que o glúten consumido em excesso provoca a 

diminuição da serotonina, substância que confere entre outras ações, a sensação de bem-

estar, o que  pode levar a um processo de depressão. Como o glúten não é encontrado no 

arroz e, todas as variedades de milho e mandioca tornam-se uma alternativa ao preparo de 

produtos isentos de glúten como alternativa à dieta restritiva aos portadores de Doença 

Celíaca. 

 A obediência à dieta alimentar previne a ocorrência de complicações malignas e não 

malignas. Está associada a fatores de predisposição genéticos e, segundo a ACELBRA – 

Associação dos Celíacos do Brasil, o conhecimento correto da patologia associado a uma 

dieta restritiva em glúten favorece uma recuperação das vilosidades da parede do intestino 

delgado e melhora a sintomatologia. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 No presente estudo foram utilizados as farinhas de arroz, trigo sarraceno, ovos, 

azeite, água e sal como insumos. Foram utilizados os seguintes equipamentos: cilindro de 

massa; balança digital; bowl; colher de polietileno; máquina fotográfica; plástico de PVC 

(policrometo de vinila); colher medida; panela. 
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Primeiramente foi realizada a revisão bibliográfic a, definição dos materiais a serem 

empregados. Após, a elaboração das massas será realizada no Laboratório de Cozinha  do 

Centro Universitário Campus Campos  do Jordão, SP. Como etapa 2 serão realizadas as 

análise centesimal para a verificação do conteúdo de proteínas, carboidratos, lipídios e 

cinzas de acordo com a metodologia  do Adolfo Lutz (2005). Procede com a elaboração da 

ficha técnica operacional e ficha de composição nutricional utilizando como base tabelas de 

composição de alimentos nacional e planilha Excel. Para a realização do teste de 

aceitabilidade, será realizado somente a após a aprovação do Comitê de Ética do Centro 

Universitário Senac campus Campos do Jordão. 

  Será realizado teste sensorial com provadores não treinados representados pelos  

discentes do curso de Tecnologia em Gastronomia e demais colaboradores do campus 

Campos do Jordão, SP.  As amostras dos produtos serão distribuídas em triplicatas, 

codificadas aleatoriamente com numeração de três dígitos aos provadores. Aos provadores, 

será oferecido um copo com água em temperatura ambiente, para limpeza das papilas 

gustativas entre as amostras. 

6. Cronograma de Desenvolvimento do Projeto  

O desenvolvimento do projeto será realizado em quatro etapas sendo a primeira de agosto 

a setembro de 2011 onde será realizado o levantamento bibliográfico e o estudo das 

formulações. A segunda e terceiras etapas ocorrerão de outubro de 2011à março de 2012 

onde ocorrerá a formulação e elaboração das preparações culinárias e análise centesimal, 

junto à ficha técnica de preparo e de custo, a análise de resultados e a elaboração do 

relatório parcial e do teste de aceitabilidade. A quarta etapa maio e junho de 2012 fará a 

análise dos resultados e elaboração da escrita final do projeto. 
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Sopa de abóbora com gengibre: uma alternativa gastronômica para 

indivíduos obesos160 

 

Bianca Laselva de Sá,² 

 Giulia Carneiro,² 

 Luisa Macedo Nunes e² 

 Tais Sant’Anna Souza161 

 

 

RESUMO 

A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no tecido adiposo 

com potencial prejuízo à saúde. O presente trabalho visa elaborar uma preparação 

gastronômica que atenda e colabore para o tratamento da obesidade e comparar os seus 

benefícios nutricionais com um produto industrializado. Foi feito um prato gastronômico 

para os pacientes obesos atendendo às recomendações nutricionais e foi possível 

desenvolver uma preparação com melhores propriedades nutricionais quando comparadas 

a um produto similar industrializado. As preparações devem ser hipocalóricas e ricas em 

fibras, além de serem atrativas e saborosas. 

Palavras-chaves: obesidade; dieta hipocalórica; fibras. 

 

ABSTRACT  

The obesity is caused by the accumulation of fat increasing the injury to health. This 

work elaborates a dish that focuses on the treatment of the obesity and compares those 

nutritional benefits with the manufactured products. Had been prepared a dish for the 

obese patients with nutritionals recommendations and was possible to do this dish with the 

best nutritional proprieties when to be compare to a similar manufactured product. This 

dish has to be hypo caloric and rich on fibers, and it’s attractive and tasty too 

Keywords: obesity; hypocaloric diet; fibers. 

 

Introdução 

 

A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no tecido adiposo 

com potencial prejuízo à saúde. É uma condição caracterizada pelo excesso de peso 

corpóreo consequente de um desequilíbrio entre o aporte energético e o gasto metabólico. 

Ocorre um balanço energético positivo entre as calorias ingeridas e as gastas pelo indivíduo 

para o organismo funcionar. As principais causas da obesidade são aumento do consumo 

de alimentos energéticos, ricos em gorduras saturadas, e a redução de atividade física além 

das causas biológicas (hormonais, genéticos), psicológicas e ambientais (BLUMBERG, 

2006). 

 

A obesidade é considerada atualmente um grande problema de saúde pública e pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), uma epidemia global. Nas Américas, estudos 

demonstram que o padrão de obesidade para ambos os sexos vem aumentando, tanto em 

                                                                 
160 Linha de pesquisa 4 – Idas e Vindas: Práticas, Ingredientes e Culturas 
Ementa: A transição nutricional no contexto das Américas: do descobrimento à contemporaneidade, da escassez 
ao excesso de alimentos, da desnutrição à obesidade. Alimentos das Américas co propriedades funcionais e as 
tendências para um novo padrão alimentar. Políticas públicas em saúde e nutrição, modelos e guias alimentares 
característicos dos povos das Américas. 
 
161 Discentes do curso de Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário Senac, campus Santo Amaro.  
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países desenvolvidos, quanto em países em desenvolvimento. Há hoje 99 milhões de 

indivíduos obesos nos Estados Unidos (CONDE, 2011). 

Os pacientes obesos necessitam de apoio nutricional em seu tratamento e o papel 

dos profissionais é de extrema importância para atingir o objetivo sem desencadear outros 

problemas futuros de saúde. Como o tratamento da obesidade tem como maior foco o 

comportamento alimentar, a participação do nutricionista é fundamental para auxiliar o 

paciente, tanto para a educação nutricional quanto na orientação de dietas especiais que 

leve em consideração os aspectos nutricionais e sensoriais (HALPERN, 2012). 

Um dos métodos para diagnosticar a obesidade é o Índice de Massa Corporal (IMC). 

De acordo com a OMS, valores de IMC entre 25 e 29,99kg/m2 permitem classificar o 

indivíduo com sobrepeso. Valores superiores a 30kg/m2 classificam indivíduos como obesos 

nos graus I, II e III, a depender do intervalo em que se encontra. Outro método possível 

para diagnóstico é a taxa de adiposidade no corpo, que indica o aumento de gordura 

corporal. Já as circunferências de cintura (CC) e circunferências abdominais são medidas 

utilizadas para avaliar risco de desenvolver doenças cardiovasculares. E por fim, os exames 

bioquímicos, laboratoriais e físicos para ver deficiências de vitaminas e micronutrientes 

(NUNES et al, 2006). 

A dieta indicada para o paciente obeso é hipocalórica, hipolipídica e rica em fibras. O 

consumo diário de fibra diminui a sensação da fome e aumenta a saciedade. As fibras não 

são absorvidas pelo organismo, elas apenas ajudam a retardar o trânsito intestinal, 

favorecendo a absorção de outros nutrientes (HALPERN, 2012). 

O objetivo deste trabalho foi elaborar uma preparação rica em fibras e com baixo 

valor calórico para auxiliar no tratamento da obesidade e comparar os seus benefícios 

nutricionais com um produto industrializado. Para o desenvolvimento da preparação, foram 

realizados dois testes no laboratório de gastronomia para coletar as medidas caseiras e em 

gramas e porções dos pratos para realização da ficha técnica. Foram feitas algumas 

alterações no primeiro teste, a fim de reduzir o valor energético, já no segundo teste, os 

resultados foram favoráveis. O produto industrializado escolhido para a comparação dos 

benefícios nutritivos foi uma sopa industrializada, sabor abóbora, amplamente 

comercializada no município de São Paulo. 

 

Resultados 

 

A preparação elaborada foi sopa de abóbora com gengibre. A sopa contém grande 

quantidade de fibras. Estas exercem efeitos positivos no controle da glicemia, prevenção de 

doenças crônicas entre outros. As fibras proporcionam uma maior distensão gástric a e 

induz uma maior sensação de saciedade, o que facilita a perda de peso (PENTEADO, 2003). 

Uma porção composta por 2 conchas cheias apresentou 6g de fibras e 125,6 Calorias. 

Como ilustrado na figura 1, a sopa é atrativa por sua coloração viva e textura cremosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: sopa de abóbora com gengibre 
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Tabela 1: Composição Nutricional entre sopa de abóbora e sopa industrializada 

 Kcal PTN(g)* CHO(g)** LIP(g)*** FA(g)**** 
Na 

(mg)***** 

Sopa de abóbora (in 

natura) 
125,95 3,75 23,8 1,75 6 5 

Sopa abóbora 

industrializada 
112 2,8 27 0,9 1,3 420 

*PTN: proteína/ **CHO- carboidrato/***LIP: lipídeo/****FA: fibra alimentar/ Na: 

Sódio***** 

Fonte: TACO 

 

A sopa desenvolvida foi comparada com uma industrializada. Observa-se pela tabela 

1 que a sopa industrializada é menos calórica (112 kcal), porém, com menor quantidade de 

vitaminas e minerais, pois no processo de desidratação ou liofilização há perda de minerais, 

vitaminas e fibras deixando seu valor nutricional empobrecido (MOLINA, 2003).  

Outro fator na sopa industrializada a ser destacado quando comparado à sopa de 

abóbora in natura é a quantidade de sódio - com 420mg. A sopa industrializada contém 

realçadores de sabor glutamato monossódico, inosinato dissódico e guanilato dissódico, 

cujo ingrediente principal é o sódio. Diversos alimentos industrializados têm quantidades 

grandes de sódio que são prejudiciais à saúde, podendo acarretar problemas 

cardiovasculares ou hipertensão (MOLINA,2003). A sopa feita com alimentos in natura têm 

menor quantidade de sódio e são ricas em fibras. Comparando as quantidades de fibras nas 

duas sopas, segundo a tabela 1, percebe-se que na sopa industrializada apresenta 462% a 

menos de fibras. 

 

Conclusão 

Preparações culinárias indicadas para indivíduos obesos devem ser hipocalóricas  e 

ricas em fibras, além de serem atrativas e saborosas. Neste trabalho, foi possível 

desenvolver uma preparação com melhores propriedades nutricionais quando comparadas 

a um produto similar industrializado. Sugere-se que sejam realizados novos estudos 

comparativos e que os resultados sejam disponibilizados aos indivíduos obesos e seus 

cuidadores. 
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Verificação da Aceitação da Cachaça Artesanal na Preparação de 

Caipirinha162 
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RESUMO 

A cachaça no passado foi marcada pelo estigma de ser uma bebida para a população 

de baixa renda, contudo, atualmente ocupa lugar de destaque no setor, muito apreciada 

por suas características de sabor e aroma. Seja consumida em forma pura ou ainda na 

preparação do drinque “caipirinha”, a cachaça está em uma fase de expansão de consumo. 

O presente trabalho buscou avaliar os atributos, aparência, aroma, sabor e impressão 

global de quatro cachaças artesanais do cenário paraibano, realizando uma semana de 

testes com oitenta e um provadores previamente selecionados. Os dados obtidos foram 

comparados entre si pelo teste Tukey, a 5% de significância (p<0,05), onde foi verificada 

uma mínima diferença entre as amostras de caipirinha, em relação a percepção de 

significativas diferenças, concomitante com alto nível de aceit ação por parte dos 

provadores, atingindo valores sempre acima de 80%. 

Palavras chave: Consumo de caipirinha; Cachaça Paraibana; Percepção Sensorial 

 

 

ABSTRACT 

Cachaça in the past has been marked by the stigma of being a drink for the low-

income population, however, currently occupies a prominent position in the industry, prized 

for their flavor and characteristics aroma. Be consumed in pure form or in the preparation 

of the drink caipirinha, cachaça is in a phase of expansion of consumption. This study 

aimed to evaluate the attributes, appearance, aroma, flavor and overall impression of four 

homemade cachaça in a paraíbano scenario, performing a week of testing eighty-one 

previously selected panelists. The data were compared by Tukey test at 5% significance 

level (p <0.05), which identified a minimal difference between the samples caipirinha, 

regarding the perception of significant differences, with concomitant high level of 

acceptance by the tasters reaching values always above 80%. 

Key-words: Consumption of caipirinha; cachaça Paraibana; Sensory Perception 

 

Introdução 

  

A análise sensorial apresenta-se como importante ferramenta utilizada para medir, 

analisar e interpretar o impacto que as características dos alimentos, bebidas e materiais 

produzem nos sentidos humanos e, assim, determinar como os produtos são percebidos. É 

um tipo de técnica importante para a avaliação da qualidade de produtos, visto que não 
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existe ainda um instrumento capaz de substituir o homem na caracterização e avaliação de 

produtos na hora do consumo (Jellinek, 1985). 

Preocupar-se com a mensuração e avaliação das características sensoriais dos 

alimentos é uma realidade que possui documentação referente aos 300 a.C., onde a 

necessidade de obter uma classificação confiável dos produtos possibilitou a ação de 

indivíduos conhecedores, expert no produto, como ponto de partida para a definição de 

qualidade, bem como preço unitário (Pangborn, 1964). 

Em meados dos anos 1900, diante do desenvolvimento de novos produtos, a 

qualificação e confiabilidade dos indivíduos que realizavam avaliação sensorial, passaram a 

ser questionadas. Uma vez que o nível de qualidade definido pelos mesmos passou a ser 

questionado por possuir ou não, a capacidade de retratar a realidade de comportamento do 

público consumidor. Diante da compreensão de que é mediante o consumo dos seus 

produtos e ou serviços, que a empresa obtêm lucro, o foco das pesquisas alimentares 

passou a ser então o aspecto de analise sensorial (Freitas, 2008). 

No ano de 1937, o simpósio “Flavor in foods” configurou-se em um marco para o 

histórico da análise sensorial.  A partir das ações realizadas no mesmo, bem como de forma 

gradual, conceitos fundamentais para a análise sensorial foram sendo desenvolvidos 

buscando aprimorar a aplicação dos testes sensoriais.  

Dentre os métodos utilizados em Análise Sensorial, métodos afetivos, realizados 

com consumidores, em ambientação controlada, no que se refere aos laboratórios, em 

outros locais onde se encontra o público-alvo (mercado) de interesse ou mesmo no próprio 

domicílio do consumidor. Os testes afetivos avaliam o grau de aceitabilidade (escalas 

hedônicas) ou a preferência (escolha forçada, utilizando o teste pareado e ordenação) entre 

dois ou mais produtos (Behrens, 2010).  

A cachaça segundo Odello et al. (2009), é muito apreciada por suas características 

intrínsecas de sabor e aroma característicos e a análise sensorial continua sendo a principal 

forma de avaliar a aceitação das mesmas pela percepção humana. A referida bebida em 

âmbito do território brasileiro é o destilado mais consumido no Brasil, com produção anual 

de 1,3 bilhões de litros, porém, menos de 1% deste volume é exportado (ABRABE, 2008; 

IBRAC, 2009).  

No cenário paraibano, a produção de cachaça artesanal possui destaque, na safra 

2010 / 2011, a Paraíba registrou uma produção de 15 milhões de litros de cachaça. O 

estado possui aproximadamente 75 marcas de cachaça e, destas, 55 são registradas no 

Ministério da Agricultura e 20 estão na informalidade (Jacovos, 2011). 

Os possíveis motivos da notoriedade das marcas de cachaça de alambique no estado 

da Paraíba podem ser observados na pesquisa realizada por Dantas (2006), sobre a 

valorização dos produtos do setor sucroalcooleiro artesanal no brejo paraibano e observou 

que dentre os possíveis motivos estão aspectos como tradição, história, cultura, saber-fazer 

acumulado, entre outros aspectos imateriais.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Percepção sensorial 

Dentre os variados aspectos que influência a escolha entre it ens alimentícios, o 

sabor vem a determinar a formação da escolha, o processo de percepção sensorial, ocorre 

em cadencia de etapas, em que um estímulo externo, transmuta-se em sensação, 

percepção e seguidamente resposta, afirmativa ou negativa, aceitação ou negação diante 

do sabor adocicado de determinada bebida, por exemplo. Este estímulo aciona o órgão do 

sentido, convertido em sinal nervoso, que por sua vez é transmitido ao cérebro. O cérebro, 

tendo uma experiência previamente memorizada, interpreta, organiza e integra as 

sensações em percepção, para que finalmente, uma resposta seja formulada (Mielle, 

2006). 
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A análise sensorial é uma ciência interdisciplinar na qual se convidam avaliadores, 

que se utilizam da complexa interação dos órgãos dos sentidos (visão, gosto, tato e 

audição) para medir as características sensoriais e a aceitabilidade dos produtos 

alimentícios e muitos outros materiais (Watts et al., 1992). 

Os atributos sensoriais se sobrepõem no tocante, as impressões surgem quase que 

simultaneamente e só o treinamento tornará as pessoas capacitadas a avaliá-los de forma 

isolada (Lanzillotti e Lanzillotti, 1999). As avaliações dos métodos sensoriais são então 

baseadas nas respostas aos estímulos, na forma de enquanto os estímulos podem ser 

medidos por métodos físicos e químicos, as sensações são medidas por processos 

psicológicos. 

Geralmente, os atributos de um produto são observados na seguinte ordem: 

aparência, odor/aroma/fragrância, textura e sabor, seguindo essa ordem de percepção; A 

aparência é um atributo de principal importância para decisão de compra, sendo 

fragmentada na figura da cor do produto, tamanho e forma, textura da superfície, 

opacidade e translucidez (Faria e Yotsuyanagi, 2002). 

No que se refere à sensação originada na integração ou inter-relação entre os 

estímulos percebidos através do olfato e do gosto, estes produzem uma sensação de 

irritação na mucosa sendo então motivados por uma estimulo alimentar, compreendido 

como a sensação de sabor. 

 

Engenhos 

 

Canaviais, pastagens e lavoura de subsistência eram os componentes formadores 

das terras que compreendiam o engenho. Este, sendo aqui entendido como um espaço 

além daquele que era configurado para a produção dos produtos derivados da cana-de-

açúcar.  

Desde o seu aparecimento em terras brasileiras, o engenho chama atenção por seu 

porte e complexidade. Sumariamente descrito, um engenho era um todo compreendendo a 

moenda, o aparelhamento destinado a cozer e purificar o caldo, tachos, caldeiras, 

escumadeiras, etc. Além disto, canaviais, matas, animais de tiro, carros de bois, barcaças e 

um sem número de apetrechos (Castro, 1975). 

O instante de surgimento da figura do engenho deve ser entendido como sendo a 

construção de uma fonte economicamente viável para os senhores, ocorrendo de acordo 

com Castro (1975) de forma independente um do outro, em questões como resolução de 

problemas ou escoamento de sua produção. Com a obtenção de produtos que a cada novo 

instante passavam a possuir maior valor e como tal representar maior ameaça para a 

Coroa Portuguesa. 

É perceptível o desenvolvimento do aspecto de importância econômica da figura do 

engenho, onde o numero de engenhos sofreu um aumento exponencial, em que durante o 

primeiro século de produção. O número destas propriedades já eram sessenta em 1570,  

dobrando em um espaço de dez anos e atingindo a marca de 230 em 1627. O modelo de 

plantação então era então caracterizado por atividade em latifúndio, sendo então a 

produção da matéria prima em grande escala. 

A construção da condição de importância sócia econômica se tornou tão interiorizada 

em algumas cidades do estado paraibano, que a figura do engenho ainda está viva e ativa. 

Servindo como ponto aberto a visitação publica, ou ainda, fazendo parte de roteiros 

turísticos. Onde é possível observar todo o processo de produção da cachaça. 
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Cachaça e Atualidades 

 

A cachaça, caracterizada por ser uma bebida forte, obtida através da fermentação e 

destilação, do caldo resultante da moagem da cana-de-açúcar, tendo sido esta descoberta 

pelos escravos. Em um processo produtivo desenvolvido de forma empírica, era 

inicialmente considerada uma bebida de baixo status perante a sociedade, uma vez que, os 

seus principais consumidores eram os escravos. Bem como animais, que recebiam uma 

dose para amaciar sua carcaça antes do abate, outro consumidores possuidores de estigma 

social, eram os brancos pobres, que diferente da elite brasileira da época, não consumia 

vinhos e a bagaceira (aguardente de bagaço de uva), trazidos de Portugal, mas sim a 

cagaça (Sakai, 2007). 

A associação do termo cachaça com algo de aspecto pejorativo cada vez mais cai em 

desuso, esta bebida que é atualmente quase considerada uma personagem da história 

brasileira, tendo acompanhando momentos históricos como a sua unanimidade em brindes 

durante a Revolução Pernambucana, onde tal ato era referência ao nacionalismo ou ainda 

como sendo o primeiro destilado da America latina. Tende a sair por completo do 

ostracismo publico, uma vez que atualmente, segundo Silveira (2000) o Brasil produz 

oficialmente 1,3 bilhões de litros de aguardente por ano, que é a segunda bebida mais 

consumida do país - cerca de 7 litros per capita, por ano - atrás apenas da cerveja.  

Embora a cachaça ainda esteja longe de atingir novamente a importância econômica 

que alcançou no estágio do Brasil colônia, onde em certas regiões era praticamente única 

larga fonte de renda, a bebida segue galgando espaço no que se refere ao seu 

reconhecimento e valorização por parte do próprio povo brasileiro. 

Iniciativas como, por exemplo, a do IBRAC – Instituto Brasileiro da Cachaça para 

que seja criado o dia nacional da cachaça vem por ressaltar os aspectos de formação sócio-

antropologica que a produção e o consumo da cachaça fomentam. Onde a data escolhida 

para o Dia Nacional da Cachaça tem motivo histórico, pois em 13 de setembro de 1661 a 

coroa portuguesa liberou a produção e comercialização da cachaça no Brasil após a pressão 

e rebelião dos produtores IBRAC (2009). 

 

Importância no Mercado 

 

Pouco após a expansão da sua produção e consumo na época do Brasil colônia, 

quando esta passou a ganhar adeptos nas classes mais altas da população à cachaça 

passou a ser considerada um símbolo de resistência contra a coroa. Uma vez que nunca foi 

realmente atingida à meta de abolir o seu consumo por parte da Corte Portuguesa. 

 

  ... em meados do século XVIII a Corte Portuguesa decidiu taxar a 

venda da cachaça, porém sem sucesso, pois a sonegação era muito 

elevada e a aguardente tornou-se um símbolo de resistência contra a 

dominação portuguesa. Quando o produto nacional começou a 

ganhar força entre todas as classes sociais, alguns setores da elite e 

da classe média do século XIX e início do XX iniciaram um 

movimento de preconceito contra a cachaça, uma vez que eles 

buscavam uma identidade mais próxima da européia. Somente 

durante a Semana de Arte de 1922, quando se buscou as raízes 

brasileiras, é que a cachaça voltou a ser considerada um símbolo da 

cultura nacional e contra a adoção da cultura européia. E, desde 

então, é considerada a mais brasileira das bebidas e famosa em todo 

o mundo (SAKAI, 2007). 
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Contudo, a cachaça artesanal é vendida a preços muito altos, podendo inclusive 

ultrapassar o valor de R$200,00 por uma garrafa de 700 mililitros. O valor agregado na 

produção artesanal é muito elevado, já que o consumidor adquire um produto praticamente 

exclusivo (Sakai, 2007).  

Em dados atuais a cachaça é a terceira bebida destilada mais consumida em caráter 

mundial sendo a primeira no Brasil, possuindo uma produção em torno de 1,3 bilhões de 

litros por ano, de acordo com o Programa Brasileiro de Desenvolvimento da Aguardente de 

Cana, Caninha ou Cachaça (PBDAC). O Brasil é o maior consumidor da produção, sendo 

apenas cerca de 1% a 2 % exportado (2,5 milhões de litros) para países como: Alemanha, 

Paraguai, Itália, Uruguai e Portugal (Sakai, 2007). 

  

Caipirinha 

 

A cachaça com o passar do tempo se configurou em um produto de uso flexível, 

possível de encontrar no cardápio de bares e restaurantes, dos mais variados níveis. Diante 

da constante busca por novidades por parte dos consumidores, alguns drinques já 

consagrados ganham uma nova formulação, através da substituição da bebida base, vodka 

dentre outras, por cachaça, o que acaba por produzir um resultado espantosamente 

saboroso. 

Das formas de consumo da cachaça a mais difundida mundialmente é o drinque 

intitulado de “caipirinha” definida por Jacovos (2011) como sendo Bebida de corpo e alma 

brasileira e ultimamente cada vez mais com carregado sotaque estrangeiro. Esta afirmação 

demonstra a quebra dos paradigmas que a acompanham, uma vez que até pouco tempo 

atrás esta era rechaçada nacionalmente por possuir como principal ingrediente a cachaça.  

De acordo com o Decreto nº 4.851 de 2003 (Ministério da Fazenda, 2003), a 

composição registrada do drinque caipirinha é: limão, açúcar, cac haça e gelo. Contudo 

quando este drinque surgiu em meados do século XVIII, como uma receita medicinal havia 

ainda a adição de alho, ingrediente que foi desprezado em nome de uma melhor 

harmonização no sabor da bebida. 

O drinque atravessou fronteiras passando a ser consumido de forma internacional e, 

sendo alvo de variações em sua composição. Devido a isto o decreto supracitado visa 

garantir a propriedade intelectual sobre as marcas Caipirinha e Cachaça na legislação 

internacional. 

Segundo os Institutos de pesquisas e revistas de comportamento dos Estados 

Unidos e da Europa apontam a cachaça e a caipirinha como bebida em ascensão, com 

potencial para substituir outros destilados e seus coquetéis que fez sucesso nos últimos 

anos. Assim, a cachaça é um produto com possibilidade de geração de muitas divisas para 

o país, num mercado onde está dando apenas os seus primeiros passos (APROCAL, 2010). 

 

Metodologia 

 

Foi realizado um recrutamento cerca de 80 voluntários para compor a equipe 

sensorial dos testes de aceitação, entre estudantes e funcionários da Universidade Federal 

da Paraíba, Campus IV. Os pré-requisitos para que os voluntários ingressassem na 

pesquisa: ter entre 18 - 60 anos, não ser alérgico a bebidas alcoólicas, possuir o hábito de 

consumir cachaça moderadamente e a disponibilidade para participar de quatro sessões de 

avaliação.  

O recrutamento dos voluntários foi realizado através de um questionário (Anexo 1) 

para identificar e selecionar os provadores com o perfil já definido e através do Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2), o voluntário emitiu o aval de concordância 

em participar da pesquisa como provador das caipirinhas.  

As marcas selecionadas para este experimento foram às quatro cachaças artesanais 

identificadas como as mais consumidas no estado da Paraíba, segundo Silva (2011). As 

marcas escolhidas foram codificadas como CA1, CA2, CA3, CA4. 

Todas as marcas analisadas são oriundas de empresas registradas no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Foram excluídas da análise sensorial as 

marcas industriais por não terem sido o foco desta pesquisa. As marcas artesanais não 

registradas não participaram da análise sensorial porque não apresentam garantia de 

qualidade e oferecerem risco à saúde do consumidor. Assim, honra-se o compromisso com 

o comitê de ética, de não oferecer um produto que apresentasse risco a saúde do 

consumidor. 

As quatro amostras de cachaça foram submetidas a testes de aceitação, por método 

afetivo, em relação aos atributos de aparência, aroma, sabor e impressão global. O 

experimento foi realizado no laboratório de Alimentos e Bebidas do Departamento de 

Hotelaria e Gastronomia da UFPB, Campus IV - PB nos dias 19 a 23 de março do presente 

ano, no horário noturno, das 19 às 21 horas, devido a maior aceitação da bebida estudada. 

De maneira padronizada e com tempos definidos, fazendo uso dos instrumentos do 

laboratório de Alimentos e bebidas da UFPB, as caipirinhas foram preparadas e 

acondicionadas em copos de vidro, que por sua vez foram cobertos e mantidos sob-

refrigeração em prateleiras codificadas. A cada 30 minutos foram preparadas  caipirinhas 

correspondentes as quatro cachaças utilizadas, rendendo oito copos pequenos de vidro por 

vez. Para a preparação das amostras, foram utilizados dois limões de tamanho médio, 

macerados dentro do Cocktail shaker, juntamente com 160 gramas de açúcar cristal e 200 

gramas de gelo, estes já previamente pesados com a finalidade de tonar mais ágil o 

processo. Com a ajuda do dosador de inox, tamanho padrão, foram colocadas quatro doses 

de cachaça, para em seguida homogeneizar o coquetel por dois minutos. Em testes 

realizados previamente, foi estipulado o prazo de 30 minutos, após o qual as caipirinhas 

começariam a sofrer alterações sensoriais, diante disto as amostras eram descartadas se 

não utilizadas a tempo, havendo a repetição do processo de preparação das caipirinhas 

para os testes sensoriais.  

Todas as amostras foram apresentadas aos julgadores em cabines individuais, sob 

luz branca e temperatura de aproximadamente 20ºC, de forma aleatória e monódica e 

codificadas com algarismos de três dígitos, em copos de vidro transparente tipo caballito, 

cobertos com vidros de relógio que eram retirados no momento do teste (capacidade 14 

mL). Cada amostra servida foi acompanhada de um copo de água para enxaguar a boca ao 

término da avaliação. Cada provador consumia cerca de 10 mL de caipirinha em cada 

prova. O intervalo entre amostras foi de aproximadamente 10 minutos, conforme trabalhos 

de Caporale e Monteleone (2004) preconizados por Franco et al. (2009). 

As duas sessões foram realizadas de modo semelhante ao procedimento 

metodológico descritos por Reis e Minim (2006) e por Della Lucia et al. (2010). Os 

participantes das análises sensoriais avaliaram as quatro amostras de caipirinha usando a 

ficha apresentada (Figura 1), em relação aos atributos de aparência, aroma, sabor e 

aceitação global, usando uma escala estruturada de nove pontos.  

 

FICHA DE APLICAÇÃO DO TESTE DE ACEITAÇÃO DE MARCAS DE CACHAÇA ARTESANAL 

 

 

NOME: _____________________________________________ DATA___/___/___ 

 

Como avaliar a amostra: 

- Observar, aspirar e em seguida provar a amostra da cachaça e, de acordo com a escala 

hedônica abaixo atribuir uma nota sobre a sua opinião 

 

AMOSTRA: ________ 
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ATRIBUTO                      NOTA                                              ESCALA HEDÔNICA 

Aparência                          ______                                             9 – Gostei muitíssimo 

Aroma                               ______                                             8 – Gostei muito 

Sabor                                 ______                                             7 – Gostei 

moderadamente 

Impressão global               ______                                             6 – Gostei ligeiramente 

                                                                                                   5 – Indiferente 

                                                                                                   4 – Desgostei 

ligeiramente 

                                                                                                   3 – Desgostei 

moderadamente 

                                                                                                   2 – Desgostei muito 

                                                                                                   1 – Desgostei 

muitíssimo 

Obrigado por participar! 

FIGURA 1. Ficha aplicada no teste de aceitação de marcas de cachaça artesanal.  

 

Para a avaliação dos resultados da análise sensorial do teste de aceitação, as médias 

dos dos contrastes dos tratamentos foram comparadas entre si pelo teste Tukey, a 5% de 

significância (p<0,05). As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software 

Statistical Analysis System (SAS®, 1996), licenciado para uso pela Universidade Federal da 

Paraíba - PB.  

Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos, a análise sensorial foi 

realizada com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos, parecer 

89.955/CAAE 01636512.1.0000.5188, para atender as exigências éticas e científicas 

dispostas na Resolução n° 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS, 1996). 

 

Resultados e Discussões 

 

Após a realização dos testes sensoriais, os dados obtidos, revelaram em uma 

primeira análise geral, informações diferentes daquelas encontradas por Silva (2011), que 

em seu trabalho buscava elencar o perfil e os hábitos dos consumidores de cachaça do 

estado paraibano, bem como sua preferência sensorial. 

Ao realizar a comparação das médias dos contrastes no tratamento dos dados, 

médias estas referentes aos atributos aparência, sabor, aroma e impressão global, foi 

verificado que as quatro cachaças, ao serem utilizadas e testadas na preparação do drinque 

caipirinha, não apresentaram entre si diferença significante de acordo com os atributos 

avaliados. Convém ainda expor que, como exposto na tabela do teste de Tukey, para 5% 

de significância (p<0,05) a variação de valor vem a ser 4,40. Com base nos dados obtidos, 

a presença do limão e do açúcar pode ter colaborado com o referido resultado, tendo, 

possivelmente mascarado diferenças organolépticas entre as cachaças testadas.  

Existem inúmeras pesquisas relacionadas às modificações sensoriais da cachaça, 

comparando as cachaças “naturais”, que são as artesanais e as modificadas. Ao observar a 

pesquisa de Cardello e Faria (1998), foi possível observar por meio dos métodos de análise 

descritiva quantitativa, as modificações significativas nas características sensoriais das 

amostras em relação ao aumento do tempo de envelhecimento das mesmas. Aspectos 

como, aroma alcoólico, a agressividade e os sabores inicial e residual de álcool, foram 

significativamente inferiores em relação às demais amostras não envelhecida. Tal pesquisa 

demonstra a possibilidade de modificações das características da cachaça, mediante a 



Congresso Internacional de Gastronomia – Mesa Tendências 2012 

Senac São Paulo | 05 e 06 de Novembro de 2012 

 

284 
 

aplicação de determinados métodos, como inserção de ingredientes na preparação de um 

drinque ou possíveis modificações nos compostos internos da bebida. 

Franco et al. (2009) realizaram uma comparação sensorial entre cachaças destiladas 

através de processamento único, com aquelas que foram destiladas mais de uma vez. 

Detectou-se então que aquelas com a diluição da cachaça a 30% de álcool em volume 

pareceram mais indicadas para o processo de redestilação e como consequência, atingiram 

melhoria da qualidade sensorial da bebida. 

Ao analisar a pontuação do atributo aparência, em relação à aceitação das cachaças 

analisadas, foram obtidos os seguintes dados: 

 

Tabela 1. Verificação da pontuação do atributo aparênc ia,  

em relação a aceitação das cachaças analisadas 

 CA1 CA2 CA3 CA4 

Aceitação 69 72 67 76 

Não 

aceitação 
5 3 4 3 

Neutralidade 7 6 10 2 

 

 

O critério para estipular a “não aceitação” foram notas conferidas abaixo de 5, a 

“neutralidade” abrangeu a nota 5 e a “aceitação” notas entre 6 e 9. È perceptível uma 

grande aceitação do atributo aparência das quatro amostras, por todos os provadores, 

atingindo uma média de 87% em aceitação. 

Na avaliação do atributo aroma, foi detectada por parte dos provadores uma grande 

aceitação: 

 

Tabela 2. Verificação da pontuação do atributo 

aroma, em relação a aceitação das cachaças 

analisadas. 

 CA1 CA2 CA3 CA4 

Aceitação 72 74 68 69 

Não 

aceitação 
5 3 8 7 

Neutralidade 4 4 5 5 

 

 

Fazendo uso do mesmo critério utilizado na análise do atributo aparência, foi 

verificado um percentual de aceitação superior ao encontrado no critério de não aceitação, 

com destaque para a CA2 que manteve um padrão cadenciado de notas, muito embora a 

média de todas as amostras, tenha se mantido em 87% da aceitação. 

No atributo sabor, a média de aceitação entre os provadores manteve-se em torno 

de aproximadamente 89%, contudo, o numero de provadores que se mantiveram neutros, 

caiu para 1% em média, enquanto que a não aceitação atingiu uma média de 

aproximadamente 10%. Fato que configurou o atributo sabor, como o possuidor de maior 

diferença entre as amostras, tendo sido perceptível menor aceitação nas amostras CA1 e 

CA4. 

 

Tabela 3. Verificação da pontuação do atributo sabor, em 

 relação a aceitação das cachaças analisadas. 

 CA1 CA2 CA3 CA4 
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Aceitação 70 76 75 68 

Não aceitação 10 3 5 13 

Neutralidade 1 2 1 0 

                         

 

Em relação à impressão global das amostras, a média de aceitação atingiu a marca 

de 90% dos provadores, e a não aceitação diminuiu significativamente na CA1 e CA2, 

sendo a segunda em todos os atributos a que apresentou valores mais coesos.  

 

Tabela 4. Verificação da pontuação do atributo impressão 

 global, em relação a aceitação das cachaças analisadas. 

 CA1 CA2 CA3 CA4 

Aceitação 75 74 73 70 

Não 

aceitação 
1 3 4 7 

Neutralidade 5 5 4 4 

 

 

 

Conclusão 

 

Diante do exposto, conclui-se que as quatro cachaças utilizadas na presente 

pesquisa, sendo estas eleitas como as de maior preferência de consumo do estado 

paraibano, possuíam diferença sensorial significativa entre si, apenas ao serem consumidas 

em aspecto puro. Ao serem analisadas na forma do drinque caipirinha, as mesmas não 

apresentaram diferenças organolépticas perceptíveis, sendo então necessário maior 

aprofundamento em outros estudos científicos, com o intuito de verificar se tal fato ocorreu 

pela presença dos outros componentes do drinque, mascarando as diferenças entre as 

cachaças utilizadas. 

É possível também confirmar diante dos dados obtidos, o alto índice de anuência da 

caipirinha, por parte dos consumidores. Percentuais de aceitação tão positivos como os 

encontrados na presente pesquisa, demonstram o grande potencial para este drinque, que 

de acordo com pesquisas e revistas de comportamento dos Estados Unidos e da Europa, 

torna-se cada vez mais apreciado. 
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Cheesecake sem glúten e lactose, rico em selênio, potássio e fonte de ômega 3. 

 

Leilaine Cristine dos Santos Pereira; Maria Salomé Freire da Silva 

Professores orientadores: Aline Rissatto Teixeira e Vilani Figuiredo Dias 

 

Introdução 

 

Atualmente, nota-se a crescente evolução do setor alimentício brasileiro. 

Consequentemente, houve aumento da diversificação de produtos, pois a exigência do 

consumidor vai desde alimentos saudáveis, práticos, como também produtos direcionados 

ao público com necessidades específicas, a exemplo de intolerantes à lactose e alérgicos à 

proteína de leite de vaca (caseína), bem como portadores de doença celíaca (KOTLER, 

2000). De acordo com Alfredo et. al., 2006, intolerância à lactose refere-se à insuficiência 

da enzima lactase, impossibilitando a metabolização da lactose. Pesquisa realizada por 

Augusto et. a.l, 2002, aponta que pelo menos 40% da população brasileira possui 

intolerância à lactose. Dessa mesma forma, a doença celíaca é decorrente da inflamação 

das vilosidades intestinais causadas pela proteína do trigo - o glúten - que atinge 3 milhões 

de pessoas no Brasil, podendo levar a óbito, se não tratada (ACELBRA, 2006). No entanto, 

o direcionamento e disponibilidade de produtos, em especial no que concerne às 

sobremesas (geralmente compostas por leite e trigo) no mercado que atendam a este 

público específico, ainda não é tão forte, principalmente se considerada a utilização de 

ingredientes nutritivos e com propriedades ditas funcionais, evidenciando a necessidade de 

aumento da variedade destes produtos (SHERWOOD, 2008).  Dentre os alimentos cujas 

alegações de saúde têm sido amplamente divulgadas pela mídia nos últimos anos 

destacam-se a castanha do Brasil, a soja, a linhaça (ricos em selênio, potássio e ômega 3), 

e mais recentemente o poder das frutas  vermelhas, com compostos polifenólicos que 

resumem ações antioxidantes. 

Sabendo-se da importância da inclusão de alimentos mais nutritivos destinados a 

estes públicos específicos, desenvolveu-se uma formulação de cheesecake, isento de 

lactose e glúten, rico em selênio, potássio e fonte de ômega 3. 

 

Metodologia 

 

Para idealização do produto e identificação de ingredientes com propriedades ditas 

funcionais, foi realizada pesquisa de mercado. Com base nestas pesquisas criou-se um 

novo produto a partir de uma receita pré-existente, como também sua marca. 

Desenvolveu-se então a ficha técnica, conforme quadro abaixo.  

 

Quadro 1: Ficha técnica referente ao produto desenvolvido. São Paulo, 2012: 

Produto: Cheesecake sem gluten e  sem lactose 

Tempo de preparo: 3: 30 min; Classificação: Sobremesa; Rendimento: 23 porções  

Ingredientes: Quantidade Modo de Preparo 

Massa Massa: 

Junte o biscoito sem glúten, à linhaça e a castanha do 

Brasil no liquidificador  e triture bem. Depois misture 

com a margarina, até formar uma massa homogênea, 

espalhe sobre a forma de fundo removível e leve para 

assar em forno pré-aquecido a 170°C por 10 minutos. 

Biscoito 

amanteigado 

coco 

126g 

Castanha 38g 

Linhaça em grão 20g 
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Margarina sem 

sal 

21g Recheio: 

Processe o postre de soja, leite de soja, o tofú e a 

essência de baunilha  no liquidificador;  hidrate a 

gelatina sem sabor a 23ºC e junte aos demais 

ingredientes. Bata até formar um creme, leve a geladeira 

por aproximadamente 3 horas. 

Calda: 

Depois que as frutas estiverem higienizadas em solução 

de hipoclorito de sódio por 15 minutos, leve ao fogo 

médio até ficar em consistência de geleia, deixe esfriar 

jogue sobre o creme e sirva. 

Recheio 

Leite de soja 300ml 

Postre de soja 290g 

Queijo tipo tofú 252g 

Açúcar refinado 148g 

Essência de 

baunilha 

300ml 

Calda 

Morango in 

natura 

550,6g 

Framboesa in 

natura 

116g 

Amora in Natura 176g 

Equipamentos e 

utensílios: 

Balança, forno convencional, liquidificador. Bowls. Panela, faca, colher. 

Medidor, tabua de altileno, termômetro. 

 

Realizaram-se seis testes em cozinha experimental com adaptações da receita e 

ficha técnica para obtenção de um produto final de qualidade e com características 

organolépticas inicialmente idealizadas.  

Foi desenvolvida análise sensorial de escala hedônica com 29 participantes que 

analisaram características organolépticas (cor, sabor, aroma e textura) do produto.  

Elaborou-se uma embalagem através do programa Corel Draw, impressa em papel 

fotográfico e papel canson. A embalagem primária foi feita de BOPS, com as dimensões: 

Diâmetro x Altura (Interno): Ø78 x 47 Diâmetro x Altura (Externo):Ø110 x 50 (mm) 

contendo as informações nutricionais do produto, foto e outras especificações contidas em 

legislação vigente. 

 Para o lançamento do produto foram elaborados panfletos com informações 

diferenciadas. Também foi criada uma página em rede social para divulgação.  
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Descrição do produto 

Figura 1: Embalagem e rotulagem do produto. São Paulo, 2012. 

 

 

O produto desenvolvido é um Cheesecake de tofú. Esta é uma sobremesa gelada 

com três camadas: massa a base de castanhas, biscoito  sem glúten e sem lactose,  creme 

a base de queijo substituído  por tofú e para finalizar, uma calda com frutas vermelhas. O 

diferencial do produto é a composição nutricional, destacando-o como rico em selênio 

(importante antioxidante, estimulante do sistema imunológico e que auxilia como fator de 

proteção para doenças cardiovasculares) e potássio (nutriente importante para a 

adequação de transmissões nervosas, contração muscular e equilíbrio de fluidos no 

organismo) e fonte de ácidos graxos ômega 3 (componente fundamental da membrana 

externa das células cerebrais, potente anti-inflamatório, além de colaborar para o aumento 

dos níveis de HDL colesterol) (FRANCESCHINI et. al. in: CUPPARI,2006; COLLI et. 

al.,2006). 

 

Gráfico 1: Resultados de análise sensorial do produto. São Paulo, 2012.   

 

De acordo com a análise sensorial de escala hedônica, constatou-se grande 

aceitabilidade do produto, em todos os aspectos organolépticos, de modo que os 

avaliadores julgaram o produto como viável e aprovado para possível veiculação. A 

embalagem destaca informações nutricionais que diferem o produto dos demais 

concorrentes. Coelho (2003), relata que 66% das decisões de compra dos consumidores 
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são tomadas nos pontos de venda. Desta forma, a embalagem e o rótulo de um produto 

alimentício constituem importantes fontes de informação, pois podem evocar aspectos 

nutricionais e sensoriais do produto, gerando expectativa no consumidor e permitindo que 

o mesmo faça sua escolha entre as diversas alternativas disponíveis.   

Visando a divulgação do cheesecake desenvolvido, elaborou-se uma página em rede 

social Facebook- www.facebook.com\nutrycake. Alfredo et. al. (2006), comenta que o 

Facebook é uma das redes mais utilizadas como canal de interação afetiva com a empresa 

e seu público, além de uma forma de divulgação gratuita, acessado por milhares de 

pessoas. Diante dos resultados apresentados, conclui-se a viabilidade de venda do produto 

idealizado. 
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Delichia – O sabor mexicano das Américas. 

 

Altemiro Ragonesi Pereira 

 

Introdução 

 

 Desde épocas antigas o continente americano vem sustentando seus nativos com 

uma inúmera diversidade de sabores e nutrientes, não deixando nunca seus habitantes 

órfãos de uma alimentação completa. Extremamente privilegiado pelas condições climáticas 

e diversidade da fauna e flora, o continente americano mostra-se através dos tempos cada 

vez mais capaz de aguçar a curiosidade e a criatividade daqueles que gozam dos prazeres 

de inventar e misturar sabores, cores, nutrientes e imaginação. 

 Com a globalização e o fácil acesso a informação, a maioria de nós associa alguns 

países a alguns alimentos com muita facilidade, um destes exemplos é o México que 

facilmente é associado ao sabor das tequilas e das ardidas pimentas, porém são poucos 

aqueles que sabem que o “picante das Américas” também é um dois mais doces e ricos, 

porque além das pimentas traz consigo o fruto que deu origem ao chocolate, o cacau e o 

grande tesouro nutricional dos tempos modernos, a chia. Juntando então este novo sabor 

do México, temos o chocolate e a chia, talvez então possamos através desta mistura 

resolver um mistério antigo da população: como comer chocolate sem culpa? Deixamos 

aqui então de fazer apenas uma mistura, um projeto e passamos a enfrentar um desafio 

ainda maior. 

 

Metodologia 

 

A ideia inicial foi realizar um produto a partir da chia para aproveitar seu potencial 

nutritivo e sua capacidade de formar gel, sabendo dessa propriedade o próximo passo foi 

pensar em que tipo de produto seria o ideal, assim surgiu a idéia de criar uma pasta 

matinal para passar em pães, bolos e bolachas, usufruindo da característica gelatinosa da 

semente e formando um casamento perfeito com seus nutrientes que serão ingeridos logo 

pela manha, melhorando a qualidade da refeição mais importante do dia. O sabor então se 

tornou o próximo desafio a ser vencido, e que sabor melhor que o mais doce e apreciado 

pela maioria da população senão o do chocolate, que combina perfeitamente com o sabor 

de avelãs adicionadas para gerar um prazer quase perfeito, quase porque faltava um ultimo 

toque de diferença em nosso produto, o sabor suave do limão ao final de cada deglutida. 

Um detalhe que convém ser ressaltado é que em nosso produto há a presença leite que 

não pode ser misturado com limão, porém na nossa pasta matinal usamos apenas a casa 

do limão, auxiliando também contra desperdício. Nasce então a Delichia 

 

Delichia – Receita 

Avelã – 50 gramas 

Chia – 30 gramas 

Açúcar refinado – 70 gramas 

Chocolate em pó (50%) – 40 gramas 

Leite integral – 350 mililitros 

Casca de um limão siciliano 

Ovo – 2 unidades 
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Delichia – Modo de preparo 

1-  Torre as avelãs e a chia em recipientes separados, tempo aproximado de 15 a 20 

minutos; 

2-  Triture e macere a chia até ficar em ponto de farinha ou o mais próximo possível, 

reserve; 

3-  Triture as avelãs até virarem farofa, mas antes de começarem soltar o óleo; 

4-  Adicione uma colher de sopa de açúcar às avelãs, triture novamente até soltar o 

óleo, reserve; 

5-  Bata no liquidificador o chocolate, duas colheres de açúcar e 50 ml de leite, bata até 

formar um creme denso; 

6-  Acrescentar no liquidificador a mistura de avelã e açúcar, bater na velocidade 

mínima até virar um composto homogêneo, reserve; 

7-  Em uma panela ou leiteira, leve ao fogo o restante do leite e o restante do açúcar, 

misture em fogo baixo até o açúcar sumir, não deixe ferver; 

8-  Acrescente na panela as cascas de limão (inteira), mexa e umedeça-a bem, utilize 

somente fogo baixo, deixe-a por aproximadamente dois a cinco minutos até a 

mistura ficar com leve aroma e sabor de limão, retire e descarte as cascas; 

9-  Acrescente na panela as gemas de dois ovos (peneirar para retirar a película), 

adicionar também a chia e o composto homogêneo de chocolate e avelãs, misturar 

até ficar homogêneo novamente, cozinhe em fogo baixo sem parar de mexer por 

dez minutos; 

10- Para dar textura final ao produto, deixe-o em ponto de brigadeiro, descolando do 

fundo da panela, deixe-o borbulhar então mexa, repita o processo até conseguir a 

textura ideal de pasta, atenção neste ultimo passo para não deixar queimar; 

11- Retire do fogo, deixe esfriar e leva a geladeira, após uma hora de refrigeração o 

produto está pronto para o consumo. 

 

Delichia – Descrição do produto 

 

 Delichia trata-se de uma pasta principalmente de chocolate e chia, feita para 

utilização com pães, bolachas, roscas, e até mesmo recheio ou cobertura de bolos. Esta 

pasta é um produto totalmente novo no mercado, que tenta agregar o sabor do chocolate 

com todas as propriedades funcionais da chia, formando um creme de chocolate que não 

tem teor elevado de gordura, de agradável sabor e aroma, de textura própria para passar 

em pães ou até mesmo comer de colher, e o melhor sem grudar no céu da boca, não 

possui conservante, não possui aditivo, é feito da maneira mais natural possível e ainda 

pode trazer benefícios a saúde. 

 Chia: Escolhida pelo seu alto valor nutritivo é extremamente rica em minerais, 

possui cinco vezes mais cálcio que o leite, é uma proteína completa (possui todos os 

aminoácidos essências e não essenciais), é uma das fontes mais rica em ômega 3 

conhecidas pelo homem, têm elevado teor de fibras. Os seus componentes podem trazer de 

benefícios à saúde como: auxiliar no emagrecimento, pode prevenir doenças 

cardiovasculares, diabetes e até mesmo tumores. Além de todas estas propriedades a chia 

ainda possui a característica de formar gel, o que alem de ajudar a saciar a fome do 

individuo, dentro da pasta é essencial para alcançar a textura desejada. A chia não possui 

gosto característico, não tendo grandes influências sobre o sabor. 

 Chocolate (50%): Claramente o principal motivo de ser escolhido é o sabor, além de 

ser fonte de energia e não ter muitas gorduras. 

 Avelã: Possui a característica de soltar um óleo, o que ajuda a realçar o sabor da 

pasta, é um óleo que não faz mal a saúde e o seu sabor natural forma uma dupla de 

sucesso com o chocolate. 

 Açúcar refinado: Usado apenas para auxiliar na definição do sabor da pasta.  

 Leite integral: É a base utilizada para reunir os outros ingredientes. 
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 Casca de um limão siciliano: Serve unicamente para dar um leve gosto de limão, 

como se fosse apenas uma lembrança ao final de todo o sabor do chocolate com a avelã.  

 Gema dos ovos: Foram colocadas na receita apenas para dar o toque final que 

faltava na textura, seu gosto característico poderia ser um problema, porém foi eliminado 

assim que peneiramos a gema. 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção 20 g (1 colher de sopa) 

Quantidade por porção % VD(*) 

Valor energético 51,4 kcal = 215,9 kj 3% 

Carboidratos 7,1 g 2% 

Proteínas 1,2 g 2% 

Gorturas totais  2,5 g 4% 

Gorduras saturadas 0,8 g 3% 

Gorturas trans ND ND 

Fibra alimentar 0,4 g 1% 

Sódio 11,2 mg - 

(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 

2.000 kcal  

ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores 

ou 

menores dependendo de suas necessidades 

energéticas 

 

 

Referências Bibliográficas 

BELLUZZO, ROSA. Os sabores da américa: Cuba, Jamaica, Martinica, México. São 

Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2004. 178 páginas. 

ORNELLAS, LIESELOTTE H. A alimentação através dos tempos. 4ª edição. 

Florianópolis: UFSC, 2008. 304 páginas. 

VÁZQUEZ-OVANDO, ALFREDO, ROSADO-RUBIO GABRIEL, CHEL-GUERRERO 

LUIS, BETANCUR-ANCONA DAVID - Physicochemical properties of a fibrous fraction from 

chia (Salvia hispanica L.) Disponível em: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643808001345. Acesso em 04 de 

ago. 2012 

VANESA Y. IXTAINA,  SUSANA M. NOLASCOA, MABEL C. TOMÁS - Physical 

properties of chia (Salvia hispanica L.) seeds. Disponível em: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669008000654. Acesso em 04 de 

ago. 2012 

E. REYES-CAUDILLO, A. TECANTE, M.A. VALDIVIA-LÓPEZ - Dietary fibre content and 

antioxidant activity of phenolic compounds present in Mexican chia (Salvia hispanica  L.) 

seeds. Disponível em: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814607008709. Acesso em 04 de 

ago. 2012 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643808001345
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643808001345
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643808001345
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643808001345
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643808001345
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643808001345
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669008000654
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669008000654
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669008000654
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669008000654
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669008000654
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814607008709
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814607008709
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814607008709
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814607008709


Congresso Internacional de Gastronomia – Mesa Tendências 2012 

Senac São Paulo | 05 e 06 de Novembro de 2012 

 

295 
 

VLADIMIR VUKSAN, DANA WHITHAM, JOHN L. SIEVENPIPER, ALEXANDRA L. 

JENKINS, ALEXANDER L. ROGOVIK, RICHARD P. BAZINET, EDWARD VIDGEN, AMIR 

HANNA. - Supplementation of Conventional Therapy With the Novel Grain Salba (Salvia 

hispanica L.) Improves Major and Emerging Cardiovascular Risk Factors in Type 2 Diabetes 

- (Results of a randomized controlled trial). Disponível em: 

http://care.diabetesjournals.org/content/30/11/2804.short . Acesso em 04 de ago. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://care.diabetesjournals.org/search?author1=Vladimir+Vuksan&sortspec=date&submit=Submit
http://care.diabetesjournals.org/search?author1=Dana+Whitham&sortspec=date&submit=Submit
http://care.diabetesjournals.org/search?author1=John+L.+Sievenpiper&sortspec=date&submit=Submit
http://care.diabetesjournals.org/search?author1=Alexandra+L.+Jenkins&sortspec=date&submit=Submit
http://care.diabetesjournals.org/search?author1=Alexandra+L.+Jenkins&sortspec=date&submit=Submit
http://care.diabetesjournals.org/search?author1=Alexander+L.+Rogovik&sortspec=date&submit=Submit
http://care.diabetesjournals.org/search?author1=Richard+P.+Bazinet&sortspec=date&submit=Submit
http://care.diabetesjournals.org/search?author1=Edward+Vidgen&sortspec=date&submit=Submit
http://care.diabetesjournals.org/search?author1=Amir+Hanna&sortspec=date&submit=Submit
http://care.diabetesjournals.org/search?author1=Amir+Hanna&sortspec=date&submit=Submit
http://care.diabetesjournals.org/content/30/11/2804.short


Congresso Internacional de Gastronomia – Mesa Tendências 2012 

Senac São Paulo | 05 e 06 de Novembro de 2012 

 

296 
 

Desenvolvimento de linha sustentável de produtos “Sabores do Brasil”. 

 

BARROS, Selma Oliveira; PIRES, Tatiane; TIEMI, Cristina  

Professores orientadores: TEIXEIRA, Aline Rissatto; DIAS, Vilani Figueiredo 

 

Introdução  

 

Analisar valores, atitudes e comportamentos do consumidor é uma prática 

fundamental para a identificação do processo de compras de alimentos, possibilitando o 

desenvolvimento de novos produtos que estejam de acordo com estes novos valores e 

tendências de consumo. Dentre eles estão em destaque: a qualidade nutricional do 

produto, bem como a maneira como são produzidos, se ocorre de forma a proporcionar o 

desenvolvimento sustentável das comunidades locais e a preservação ambiental, 

favorecendo também o desenvolvimento da economia local (BARBOSA, 2010), motivo este 

que justifica o enaltecimento da riqueza dos pomares amazônicos para a criação de novos 

produtos e serviços, seja por indústrias cosméticas, alimentícias ou chefes de cozinha 

(TEIXEIRA, 2009). A Amazônia é o mais importante repositório de espécies frutíferas  do 

mundo, abrigando mais de 140 tipos. Merecem destaque o cupuaçu e a castanha do Brasil, 

cuja extração já ocorre de maneira sustentável. Ingredientes, que além de possuírem alto 

valor nutricional também colaboram com a melhoria da qualidade de vida de consumidores, 

por conterem propriedades funcionais como Selênio, que combate os radicais livres e o 

estresse; Magnésio que está ligado ao bom funcionamento metabólico, e ômegas 3 e 6 que 

reduzem os níveis de LDL colesterol  (BASTOS et. al., 2002; CARDARELLI, et. al., 2000). 

Diante deste contexto, optou-se pela utilização destas matérias-primas para criação de 

uma linha de produtos que contribuirá para sustentabilidade, saúde e qualidade de vida da 

população brasileira bem como para o desenvolvimento econômico do país. 

 

Metodologia 

 

Para idealização do produto realizou-se pesquisa de mercado para identificação de 

tendências de consumo e de ingredientes com propriedades ditas funcionais. Com base nas 

pesquisas, desenvolveu-se um flan a base de leite de castanhas e cupuaçu. Para que 

houvesse total aproveitamento dos insumos usados na preparação, desenvolveu-se 

também uma cocada à base dos resíduos das castanhas do Brasil, originando-se desta 

forma a linha de produtos Sabores do Brasil. Realizaram-se então seis testes em cozinha 

experimental, para adaptações da receita e ficha técnica e adequação de características 

organolépticas.  

Redigiram-se então as fichas técnicas dos produtos em programa Excel 2010: 

 

Quadro 1. Ficha Técnica Referente ao produto desenvolvido, São Paulo, 

2012. 

Nome do produto: Flan Tropical 

Classificação: Sobremesa Rendimento: 8 porções de 110g. Tempo de 

preparo : 50 minutos 

Ingredientes Quantida

de  

Modo de Preparo 

Castanha do Para 200g. Flan: Bater as castanhas descascadas no 

liquidificador com água; Coar o líquido obtido em 

peneira e depois em pano apropriado; Reservar 

Água  40

0 ml 
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Açúcar mascavo 10

0g. 

os resíduos sólidos das castanhas; No 

liquidificador juntar o leite de castanha e os 

demais ingredientes e bater por 2 minutos; 

Calda: Aquecer a água  a 80°C e mantê-la 

aquecida; Levar o açúcar refinado ao fogo 

brando em panela grossa por 8 minutos até 

derreter atingindo a temperatura de 75°C; Juntar 

a água e continuar mexendo até formar uma 

mistura homogênea. 

Montagem:  Colocar o flan em recipientes 

individuais e levar a geladeira por 30 minutos; 

Despejar a calda fria sobre o flan  

gelado;Decorar com coco seco ralado. 

Gelatina sem sabor 12

g. 

Polpa de cupuaçu 

congelada 

40

0g. 

Calda  

Água  5

0 

ml. 

Açúcar refinado 2

00g. 

Coco fresco ralado 8

0 g. 

Equipamentos/ Utensílios 
Bolws, Balança, liquidificador, panela, colheres, 

medidores, termômetro.  

 

Quadro 2. Ficha Técnica referente ao segundo produto desenvolvido, São 

Paulo, 2012. 

Produto: Cocada do Brasil 

Classificação: Sobremesa Rendimento: 13 unidades de 30g. Tempo de 

Preparo: 40 minutos 

Ingredientes Q

uantidad

e  

Modo de Preparo 

Castanha do Brasil 2

00g. 

Bater as castanhas com água no 

liquidificador. Coar o líquido obtido em peneira 

e depois em pano apropriado obtendo o 

bagaço; Levar ao fogo brando em panela 

grossa o bagaço e os demais ingredientes; 

Mexer sem parar por 10 minutos (até que 

esteja seco o suficiente para moldar com 

colher); Moldar  uma quenelle utilizando 2 

colheres de sopa.  

Água 4

00 ml. 

Coco fresco ralado 

grosso 

2

00g. 

Açúcar refinado 4

00g. 

Equipamentos/ 

Utensílios 

Bolws, Balança, panela, colheres, medidores, 

liquidificador.  

Foi desenvolvida análise sensorial de escala hedônica com 83 participantes para 

averiguar a viabilidade de lançamento da linha de produtos. Elaborou-se uma embalagem 

sustentável com informações referidas em legislação. Para o lançamento da linha foi criada 

uma página em rede social e materiais informativos. 

 

Descrição do produto 

 

Trata-se de uma linha de produtos composta por sobremesas sem lactose, 

conservantes e corantes, para adultos intolerantes, alérgicos à proteína do leite de vaca ou 

pessoas que queiram consumir sobremesas diferenciadas.  A linha vai de encontro com 
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novos interesses do consumidor, com uma embalagem reciclável, com design inovador, 

composta por ingredientes que valorizam o Brasil. 

 

Figura1. Rotulagem nutricional e representação visual de produtos da linha 

Sabores do Brasil. São Paulo, 2012. 

N

o que 

concern

e ao 

aspecto 

de 

saúde, 

a linha 

Sabore

s do 

Brasil, 

quando 

compar

ada a 

outras 

linhas 

no 

mercad

o, oferece produtos isentos de caseína e lactose, apropriados para consumo por 

intolerantes e alérgicos. Além disso, os produtos da linha apresentam fibras, Selênio, 

Magnésio, vitamina C, gorduras poli e monoinsaturadas, que não são enc ontradas no 

produto da concorrência, pois reúnem propriedades funcionais, como ação antioxidante, 

estimulante do sistema imune e auxiliadores no aumento dos níveis de HDL colesterol, 

atuando indiretamente como fatores de prevenção para doenças cardiovasculares 

(CARDARELLI, 2000). 

 

Figura 2: Embalagens da linha Sabores do Brasil. São Paulo, 2012. 

A 

linha 

Sabores 

do Brasil 

contempl

a a 

sustentab

ilidade 

desde 

sua 

concepçã

o, pela 

utilização 

integral 

da 

castanha 

do Brasil, bem como em relação às embalagens, totalmente recicláveis, que valorizam 

materiais disponíveis na natureza, como o bambu e papel cartão elaborado a partir do 

bagaço de cana.  
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Gráfico1: Resultados de análise sensorial da linha de produtos 

desenvolvidos. São Paulo, 2012. 

  
Métodos de análise sensorial mostram-se de importantes para o lançamento de 

produtos, por considerarem percepções organolépticas e de satisfação (COBRA, 1992). O 

Gráfico1 mostra aceitabilidade satisfatória para o lançamento da linha de produtos. 

Associada à análise sensorial, faz-se necessário também a elaboração de estratégias para o 

sucesso de vendas. Desta forma, escolheu-se para divulgação a página em rede social 

Facebook- www.facebook.com/nutriemalta. Além da página virtual, o material impresso 

desenvolvido auxiliará na disseminação informações aos consumidores. Com base nos 

resultados analisados, a linha de produtos Sabores do Brasil mostra-se viável para 

lançamento, considerando-se que esta se enquadra aos novos padrões e valores de 

consumo da sociedade. 
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Desenvolvimento de massa alimentícia isenta de glúten, a base de farinha 

de feijão branco e espinafre, rica em antioxidantes. 

 

SILVA, Ellen Souza; EUSTÁQUIO, Daniela; TURINI, Tamires. 

Professores orientadores: TEIXEIRA, Aline Rissatto; FIGUEIREDO, Vilani Dias 

 

Introdução 

 

A preocupação do consumidor com o alimento transformou-se durante as últimas 

décadas, e a importância da nutrição tornou-se um fator indiscutível. A busca por produtos 

completos, com diferenciais tornou-se uma exigência de mercado, desta forma a população 

procura por produtos inovadores, práticos, e de qualidade que atendam suas necessidades, 

mas que ao mesmo tempo estejam relacionados às questões de saúde (FERRÃO, 2002). 

Diante deste contexto, estudos comprovam a existência de propriedades ditas 

funcionais em alguns componentes dos alimentos. Tais propriedades podem auxiliar tanto 

na prevenção de diversas doenças como no tratamento específico por meio da isenç ão de 

nutrientes potencialmente alergênicos ou relacionados a intolerâncias, como o glúten – 

proteína do trigo responsável por causar inflamações das vilosidades intestinais de 

portadores de doença celíaca. No indivíduo afetado, a ingestão de glúten pode, 

indiretamente, tornar deficitária a absorção de outros nutrientes (BENATI ,2010). Desta 

forma, o desenvolvimento de produtos alimentícios isentos de glúten, como pães, bolos, 

massas de pastelaria e de macarrão (geralmente compostos de trigo), revela um pot encial 

nicho de mercado, desde que tais produtos ofereçam sabor agradável, preços acessíveis e 

diferenciais nutricionais. Dentre os alimentos com propriedades ditas funcionais em estudo, 

o feijão branco e o espinafre merecem destaque. A tecnologia favorece o emprego destes 

alimentos na forma de farinha - que preserva suas propriedades nutricionais, de modo que 

sua utilização poderia ser oportuna na produção de massas, destinadas ao público celíaco. 

No entanto, esta possibilidade até então, não se mostra disponível ao consumidor (LOPES, 

et. al., 2011). 

Na categoria de alimentos classificados como massas, o macarrão é um dos mais 

consumidos. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias das Massas Alimentícias - 

ABIMA, a venda de macarrão obteve um faturamento financeiro em torno de R$ 6.119 

milhões em 2011. Para atender a um público específico, assim como oferecer a população 

geral produtos mais saudáveis, é de suma importância o desenvolvimento de um produto 

exclusivo elaborado a partir de farinha de feijão branco e espinafre. 

 

Metodologia 

 

Para a idealização do produto, foi realizada pesquisa de mercado visando à 

identificação de ingredientes com propriedades funcionais bem como identificar o perfil do 

novo consumidor. Foram realizados seis testes em cozinha experimental, tendo como base 

a receita original de massa para macarrão e molho de tomate tradicional. Desenvolveu-se 

então, uma ficha técnica adaptada para um macarrão à base de farinha de feijão branco e 

espinafre com molho de tomate e manjericão. 

 

 

 

Quadro 1: Ficha técnica referente ao produto desenvolvido. São Paulo, 

2012: 
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Macarrão de farinha de feijão branco e espinafre ao molho de tomate e manjericão 

Tempo de preparo:1h. 20min.  Classificação: Prato Principal  Rendimento 700g. 

Ingredientes 
Qua

ntidade 
Modo de Preparo massa 

Massa  Coloque em um bowl a farinha de feijão branco, a 

farinha de espinafre, o sal, ovos, o azeite e  misture bem 

até que desgrude.  Faça uma bola com a massa e a 

envolva em papel filme e deixe em descanso por 10 

minutos; Coloque a água para ferver com um fio de 

azeite; Abra a massa com um rolo de macarrão e passe -a  

em um cilindro até aproximadamente o  n° 4; Passe-a no 

molde talharim;  Cozinhe em  água em ebulição por 3 

minutos ou até que esteja al dente; Escorra a massa, 

passe- a na água fria para neutralizar o cozimento, regue 

com azeite e sirva com o molho. 

Farinha de feijão 

branco  

100g. 

Farinha de espinafre 30g. 

Sal 5g. 

Ovo 133g. 

Azeite 5g. 

Água 500m

l 

Fécula de batata 50g. 

Lectina de Soja 10g. 

Molho                                                                           Modo de preparo molho 

Azeite 20g. Coloque em uma panela o azeite, o alho, a cebola e 

deixe fritar ligeiramente; 

 Acrescente o tomate, a água e  deixe ferver por 

aproximadamente 7 minutos; 

 Coloque o sal e finalize com o manjericão, sirva 

com a massa. 

 

Equipamentos e utensílios: Faca, colher, panela, 

balança, bolw, cilindro para macarrão, espagueteira, rolo 

de macarrão. 

Alho descascado e 

moído 

10g. 

Cebola pera 

descascada e picada em 

cubos 

50g 

Tomate Débora sem 

pele picado em cubos 

175g. 

Sal 5g. 

Água 300m

l 

Manjericão picado 14g. 

Após realização dos testes foi desenvolvida e aplicada à análise sensorial afetiva de 

escala hedônica com a finalidade de verificar a aceitação do produto,  considerando suas 

características organolépticas.  A embalagem foi feita de polipropileno seguida de 

embalagem secundária, utilizando papel cartão, onde foram inseridas as informações de 

rotulagem. Para o lançamento do produto foi desenvolvido um plano de marketing. 

 

Descrição do produto: 

 

Trata-se de um macarrão a base de farinha de feijão branco e espinafre, 

acompanhado de molho de tomate e manjericão, para ser aquecido em microondas, isento 

de glúten. O intuito é permitir que a alimentação dos celíacos possa ser similar ao restante 

da família, agregando sabor, e saúde. Este é um produto pioneiro, já que o mercado ainda 

não disponibiliza massas a base de farinha de feijão branco.  

 

 

 

 

Figura 1: Representação visual e Composição nutricional do produto 

desenvolvido, São Paulo, 2012.  
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A composição nutricional deste 

produto o destaca em relação às marcas 

concorrentes. Além da isenção do glúten, 

o macarrão apresenta baixo teor calórico, 

é rico em vitamina C, que combate os 

radicais livres e ajuda na absorção de 

ferro (CAPERUTO, 1999). A farinha de 

feijão branco pode contribuir para o 

emagrecimento, reduz os níveis de açúcar 

no sangue em função faseolamina, sendo 

rica também em fibras que auxiliam no 

controle de diabetes e colesterol. (LOPES, 

et. al., 2011). Oliveira, 2002 ressalta que 

a farinha de espinafre é pobre em calorias 

e contém antioxidantes, assim como o 

tomate, rico em licopeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Análise sensorial do produto desenvolvido, São Paulo, 2012.  

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Massa + 

Molho 

1 Porção de 155g (1 prato de 

sobremesa de massa + 3 colheres de sopa de 

molho)  

  

Quanti

dade por 

porção 

% VD 

( * ) 

Valor 

Energético 

202,6=

8477KJ  10% 

Carboidr

atos  19g 6% 

Proteína

s 10,2g 15% 

Gordura

s totais 7g 15% 

Gordura

s saturadas 1,5g 8% 

Gordura

s trans N/A N/A 

Monoins

aturada 12,2g 5% 

Polinsat

urada 15,1g 7% 

Fibra 

alimentar 5,2g 22% 

Sódio  4,2mg 22% 

Ferro 1,6mg 11% 

Calcio 50mg 5% 

Vitamina 

A 16,3mg 5% 

Vitamina 

C 28mg 112% 

( * ) valores diários com base em uma 

dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores 

diários podem ser maiores ou menores 

dependendo de suas necessidades energéticas.                          
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O resultado da análise aplicada mostrou que o produto foi bem aceito, mesmo isento 

do glúten. Porém em relação à textura, de acordo com as observações dos avaliadores, a 

massa não permitia o hábito de sucção, tradicionalmente possível com massas 

convencionais. Sabe-se que a isenção do trigo em massas dificulta a obtenção da 

elasticidade, pois, o trigo é o único cereal que possui a habilidade de formar uma massa 

visco elástica devido ao glúten. Porém, acredita-se que industrialmente, por meio da 

tecnologia de alimentos, é possível realizar alterações favoráveis de textura e 

características mais próximas da massa tradicional. Em relação ao sabor Caperuto (1999), 

em seu estudo, realizou testes de aceitação sensorial entre pessoas não portadoras da 

doença celíaca e constatou que estas se mostraram dispostas a comprar o produto, o 

mesmo ocorreu com a massa desse estudo. A divulgação da massa foi feita em rede social-

www.facebook.com/massasemolhospallato, pois hoje é o melhor e mais eficaz meio de 

comunicação para divulgação de novos produtos (ALFREDO, et.al., 2006). Com base nos 

resultados apresentados é possível visualizar que o produto desenvolvido atende as novas 

necessidades do mercado consumidor, e apresenta indicadores satisfatórios para 

lançamento. 
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Kibe Vegan à base de farinha de beterraba fonte de magnésio e manganês. 

 

PEREIRA, Andrea;  VASCONCELLO, Denise; ALVES, Jessica; GOMES, Mayara. 

Professores Orientadores: TEIXEIRA, Aline Rissatto; FIGUEIREDO, Vilani Dias 

 

Introdução 

 

A alimentação constitui umas das atividades humanas mais importantes, não só por 

razões biológicas, mas também por envolver aspec tos econômicos, sociais, científicos, 

políticos, psicológicos, religiosos e culturais. (ORNELLAS, 2001). Deste modo, identificar as 

mudanças no perfil do consumidor e as novas tendências de mercado é prática vital para as 

indústrias alimentícias. O consumidor está mais consciente, seletivo, com interesses bem 

definidos, valorizando produtos que além de oferecer maior comodidade e praticidade na 

hora do preparo, agreguem qualidade na sua alimentação, sem perder o sabor natural e o 

valor nutritivo dos alimentos. (HOOLEY, 2001). 

Uma das tendências mais crescentes no Brasil nos últimos anos é o vegetarianismo, 

por questões diversas como sustentabilidade, respeito à vida do animal, estilo de vida mais 

saudável, religião entre outros. (MENDONÇA, 2004) aborda o não consumo total ou parcial 

de qualquer subproduto animal (incluindo carne, leite, ovos e mel), podendo, portanto, 

haver variações, como o lacto, ovolacto ou ovovegetarianismo ou mesmo o estilo vegan, 

que exclui o consumo de todos os subprodutos animais da alimentação, de modo que esta 

última variação deste estilo alimentar pode tornar-se preocupante do ponto de vista 

nutricional, em função do aporte ou biodisponibilidade insuficiente de alguns minerais como 

zinco, ferro e principalmente da vitamina B12, presente exclusivamente em alimentos de 

origem animal, além do consumo reduzido de proteínas de alto valor biológico (SIQUEIRA, 

2007). Diante destas exigências do consumidor e do crescente número de vegetarianos, 

espera-se maior disponibilidade de novos produtos, como alimentos enriquecidos e de 

preparo rápido, que cause um impacto marcante sobre a ingestão de nutrientes.  No 

entanto no Brasil, essa oferta de produtos considerados vegetarianos, em especial, 

veganos, é pequena em relação aos países da América do Norte como Estados Unidos e 

Canadá para suprir a nova demanda (ALVARENGA, 2010) Diante deste contexto justifica-se 

o desenvolvimento de um produto vegano, com propriedades ditas funcionais, beneficiando 

esta população que tende a ter algumas deficiências nutricionais devido a sua opção 

alimentar. 

 

Metodologia 

 

Idealização do produto 

 

Realizou-se pesquisa de mercado para conhecer e explorar novos ingredientes para 

compor o produto. Por meio de pesquisas realizadas, criou-se  um novo produto a partir de 

uma receita pré-existente, desenvolveu-se também uma marca e seu logotipo. Redigiu-se 

então a ficha técnica, conforme quadro abaixo.  

 

 

 

 

 

 

Quadro 01: Referente a Ficha Técnica do produto desenvolvido. São Paulo, 2012.  
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Testes 

 

Foram realizados seis testes em cozinha experimental e um teste em cozinha domiciliar, 

visando adaptações na produção e ficha técnica, para a obtenção do produto final de 

qualidade e com características organolépticas inicialmente idealizadas. 

 

Analise Sensorial 

 

Foi desenvolvido e aplicado um teste sensorial afetivo de escala hedônica, com 29 

participantes, com duração de 40 minutos. 

 

Desenvolvimento da Embalagem 

 

Elaborou-se uma embalagem através do programa Corel Draw 2010 e PHOTOSHOP 2010, 

impressa em papel fotográfico e canson. A embalagem primária foi feita de bandeja 

polietileno, com as dimensões: Diâmetro x Altura (Interno): Ø78 x 47 Diâmetro x Altura 

(Externo) :110 x 50 (mm) contendo as informações nutricionais do produto, foto e outras 

especificações contidas em legislação vigente. 

 

Plano de marketing 

 

Criou-se uma página em uma rede social, com o intuito de disseminação da marca nos 

espaços de publicidade. 

 

 



Congresso Internacional de Gastronomia – Mesa Tendências 2012 

Senac São Paulo | 05 e 06 de Novembro de 2012 

 

307 
 

Resultado 

 

O produto 

 

O produto desenvolvido é um Kibe vegan. Este é um produto congelado à base de farinha 

de beterraba, ervas finas, linhaça, soja e queijo tofú alguns desses ingredientes são 

derivados da soja, uma excelente fonte de proteínas da mais alta qualidade, rica em 

vitaminas do complexo B, A, C e E e dos minerais  cálcio, fósforo, ferro e potássio, principal 

fonte de proteína utilizada para atender as necessidades protéicas dos adeptos ao 

vegetarianismo.  

 

 

 
Figura 1: Embalagem e Composição 

Nutricional do produto desenvolvido. São 

Paulo, 2012. 

 

 

 

O kibe vegan é um produto inovador em relação 

aos já existentes no mercado no segmento 

vegetariano, pois além de ser um produto 

nutricionalmente saudável é o único kibe vegan 

que tem como fonte de minerais em sua 

composição o magnésio (nutriente essencial para a saúde dos tecidos oculares e de outros 

órgãos, reduz o risco de contrair diabetes, participa na formação de dentes e ossos, ajuda 

na transmissão de impulsos nervosos, intervém no relaxamento muscular e na produção de 

energia celular, auxilia a diminuição da pressão arterial e também na absorção das 

vitaminas C, E e B)e o manganês ( um mineral que apresenta papel  importante em várias 

vias metabólicas. (NETO, 2010), conforme pode ser observado na  figura 1 . 
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Gráfico1: Resultados de análise sensorial do produto desenvolvido. São Paulo, 

2012. 

 
 

De acordo com (FREITAS, 2003) a análise sensorial é uma ferramenta – chave no 

desenvolvimento de produtos. Os resultados obtidos demonstram que o kibe Vegan 

apresentou boa aceitabilidade em todos os aspectos como cor, odor, textura, aroma e 

sabor. Um dos aspectos que chamou mais atenção dos avaliadores foi em relação à cor do 

kibe vegano com 83% de aceitabilidade, pois comentaram que a cor era muito 

diferenciada, por não conter em seus ingredientes á carne. De acordo com FERREIRAO, 

2010, essa característica predominante na coloração do kibe, é resultante de pigmentos 

chamados betalaínas encontrados na beterraba que conferiu um aspecto semelhante ao 

kibe preparado frito. Embora o grupo de avaliadores tenha sido composto na sua maioria 

por pessoas não vegetarianas, a aceitação alcançou porcentagens muito satisfatórias, 

mostrando que o kibe Vegano é de fácil inclusão na alimentação e uma ótima opção para 

comercialização pelas indústrias alimentícias. Acredita-se que a divulgação é essencial para 

o sucesso de um produto sendo o meio mais eficaz para uma empresa manter um 

relacionamento com o cliente,  além de poder apresentar seus valores,  credibilidade, sua 

responsabilidade com a sociedade. Diante dessas considerações para a divulgação da 

marca do Quibe vegan, utilizou-se  uma página no facebook 

www.facebook.com/naturalvegie com o intuito de garantir competitividade de mercado e 

retorno econômico. 

Diante dos resultados apresentados, conclui-se a viabilidade de venda do produto 

idealizado. 
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