
 

 
 Revista Geonordeste, São Cristóvão, Ano XXV, n. 2, Edição Especial, p. 01-07, Ago/2014 

 

 

EDITORIAL 

 

 

Com o objetivo de ampliar a divulgação de estudos e pesquisas com temáticas 

relevantes para a Geografia e Ciências afins, este número especial da Revista Geonordeste 

apresenta aos seus leitores artigos acerca da produção de alimentos tradicionais e de 

manifestações culturais a partir de visão multidisciplinar. Os trabalhos selecionados e 

organizados nesta edição são procedentes do II Seminário Sobre Alimentos e Manifestações 

Culturais Tradicionais e I Simpósio Internacional Alimentação e Cultura: estreitando o 

diálogo entre a produção e o consumo, realizado na Universidade Federal de Sergipe, no 

Campus de São Cristóvão – SE, em maio de 2014.  

O lastro que sustenta os artigos desta edição fundamenta-se não apenas na pertinência 

de dar visibilidade às manifestações culturais nos territórios rurais e urbanos do Brasil como 

também nas alterações ocorridas no âmbito da produção e consumo de alimentos e na 

acentuada busca ou valorização de produtos tradicionais na contemporaneidade. Almeja-se 

que a iniciativa de reunir artigos que tratem, de modo transversal e multidisciplinar, de temas 

como identidade, cultura e reprodução social dos agricultores no Brasil contribua para adensar 

o debate científico em torno dos alimentos e da alimentação.  

 

Boa leitura!  
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APRESENTAÇÃO 

 

OS ALIMENTOS E AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 

TRADICIONAIS NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 

Resultados de pesquisas realizadas pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 

Alimentos e Manifestações Tradicionais (GRUPAM) apontam que está em curso, na 

contemporaneidade, um processo de valorização de práticas alimentares e de manifestações 

culturais tradicionais enraizadas nos espaços rurais e urbanos. A partir do estímulo decorrente 

dessas observações, reforçadas por ampla literatura que também aponta para a (re)valorização 

de alimentos e práticas alimentares tradicionais, pesquisadores vinculados ao GRUPAM 

organizaram, em maio de 2012, na Universidade Federal de Sergipe (UFS), no Campus de 

São Cristóvão, a primeira edição do Seminário sobre Alimentos e Manifestações Culturais 

Tradicionais. Esse evento despertou o interesse de pesquisadores locais, regionais e nacionais, 

contando com o apoio e a presença de representantes de grupos de pesquisas, professores e 

estudantes de Universidades localizadas em todas as regiões brasileiras. Em virtude da 

diversidade e do elevado número de participantes, das ricas discussões desenvolvidas e por 

sugestão do público presente resolvemos organizar, em maio de 2014, uma segunda edição do 

Seminário.  Tendo em vista o interesse de pesquisadores dessa temática para além das 

fronteiras nacionais, esta segunda edição procurou expandir as discussões para a escala 

internacional.  

É neste contexto que organizamos o II Seminário sobre Alimentos e Manifestações 

Culturais Tradicionais e o I Simpósio Internacional sobre Alimentação e Cultura: 

aproximando o diálogo entre a produção e o consumo. O evento, que configurou-se como 

espaço de encontro entre pesquisadores, professores e estudantes de Pós-graduação e de 

graduação, foi permeado por discussões e diálogos multidisciplinares sobre estudos, pesquisas 

e ações políticas acerca da valorização de alimentos e manifestações culturais na 

contemporaneidade. 
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Os alimentos, as festas, as crenças, os hábitos, como manifestações culturais 

tradicionais, retratam a cultura popular nos diferentes espaços e o significado da sua 

existência torna tais manifestações singulares, definidoras muitas vezes de uma identidade 

constituída pelo sentimento de pertencimento ao lugar de origem ou de morada. Além disso, 

não raro, essas práticas ou manifestações proporcionam a consolidação de territórios, de 

lugares e de regiões por meio da difusão de saberes peculiares, repassados de geração em 

geração nas comunidades onde estão presentes, se manifestando nas comidas, no artesanato, 

nas celebrações e nas demais manifestações culturais.  

A partir dessa perspectiva, o objetivo do Seminário foi proporcionar discussões que 

evidenciam a importância do reconhecimento e da valorização do patrimônio cultural 

imaterial. Por meio de discussões nessa direção, espera-se que, como depositários de saberes e 

fazeres, de expressões reveladoras da memória que aponta para identidades – que 

particularmente no caso do Brasil são conformadas por inúmeros exemplos –, tais patrimônios 

não se percam no tempo-espaço, mas sejam reconfigurados e ressignificados.  

O referencial analítico do II Seminário sobre Alimentos e Manifestações Culturais 

Tradicionais e I Simpósio Internacional de Alimentação e Cultura, fundamentado por distintas 

áreas do conhecimento, apontou para a relevância da manutenção da diversidade cultural. De 

fato, o encontro evidenciou elementos que demonstram a vitalidade de sistemas artesanais de 

produção de alimentos e de manifestações culturais por populações locais nas diferentes 

escalas geográficas, do local ao global. Tais sistemas e manifestações expressam significados 

da cultura, reforçam a permanência da tradição e, concomitantemente, são estratégias 

mantidas por diversos grupos como meio para assegurar a própria reprodução social, 

econômica e cultural.  

O debate proposto no Seminário contribuiu não apenas para apreender lógicas e 

dinâmicas relacionadas aos sistemas tradicionais e artesanais de produção de alimentos e de 

manifestações culturais, como também para aprofundar o conhecimento sobre as relações 

entre produtores e consumidores. Além disso, o evento oportunizou discutir perspectivas e 

motivações de populações que dão continuidade à produção artesanal de alimentos, 

destacando os espaços de produção e realização de manifestações culturais. Esses espaços são 

permanentemente estruturados como potenciais campos de realização do saber coletivo, se 

constituindo em formas de representação de elementos materiais e imateriais da cultura.  
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Para abarcar as questões que estiveram em pauta no evento, o Seminário foi 

organizado por espaços de discussão de caráter multidisciplinar envolvendo uma 

multiplicidade de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento: Ciências Humanas, 

Sociais, Exatas e da Saúde. Todavia, a despeito dos distintos olhares que permearam os temas 

presentes no Seminário, as discussões convergiram para a reflexão sobre os desafios que estão 

sendo vivenciados para a manutenção da produção de diversos alimentos tradicionais e de 

outras manifestações culturais na contemporaneidade. Para além da discussão sobre o papel 

da pesquisa e do ensino a partir de metodologias direcionadas a essa temática, as discussões 

realizadas no Seminário oportunizaram refletir sobre a importância da valorização de 

produtores e moradores de espaços rurais, personagens vivos e atuantes, o que exige nova 

postura dos pesquisadores e professores sobre as diferentes formas de saber fazer, modos de 

vida e formas de apropriação do espaço. 

Os resultados positivos decorrentes do Seminário, somados aos desafios para ampliar e 

aprofundar as discussões concernentes à temática em foco, incitam-nos a agregar estudos com 

o intuito de descortinar o sentido da produção e do consumo de alimentos para a vida de 

homens e mulheres, permitindo, desse modo, identificar relações inerentes a grupos sociais, 

deles com o território, bem como os desdobramentos dessas relações.  

Os objetivos e motivações que orientaram o II Seminário sobre Alimentos e 

Manifestações Culturais e I Simpósio Internacional de Alimentação e Cultura bem como a 

organização dessa coletânea de artigos adaptados para uma Edição Especial na Revista 

Geonordeste têm por finalidade não apenas dar continuidade aos diálogos iniciados no 

encontro como também apontar subsídios para o aprofundamento de questões acerca de 

temáticas relacionadas aos alimentos e às manifestações culturais. Para contribuir com esses 

objetivos, organizamos, nesta Edição Especial, uma série de artigos, apresentados no 

Seminário, que indicam a diversidade de temas e distribuição das pesquisas por regiões, 

demonstrando o alcance do Seminário no Brasil. Além disso, esse conjunto de artigos aponta 

as diferentes áreas de estudos que buscam avançar e contribuir para ampliar o debate iniciado 

no encontro. Desse modo, apresentamos a seguir os artigos que compõem esta Edição 

Especial da Revista Geonordeste.  

Inicialmente, tomando a proteção do Queijo do Serro, em Minas Gerais, e do Queijo 

Serrano, dos Campos de Cima da Serra, Rio Grande do Sul,  Jaqueline Sgarbi Santos  discute 

a valorização de  alimentos tradicionais com as possibilidades aportadas por meio do registro  
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como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial (PCNI) e como Indicação Geográfica (IG), 

analisando tais instrumentos para pensar os produtos alimentares tradicionais como elos de 

um sistema mais complexo que inclui natureza, tradição, práticas e saberes indissociáveis. 

Relacionado a temática da produção de alimentos tradicionais e tomando como objeto de 

análise o Queijo Serrano produzido nos Campos de Cima da Serra/Rio Grande do Sul, 

Jordana Alves Pieper e Fabiana Thomé da Cruz discutem o papel e o lugar das mulheres na 

transmissão de práticas, técnicas e conhecimentos necessários para o processamento de leite 

em queijo. Além disso, as autoras discutem as alterações no sistema de produção e circulação 

desse queijo e também as tarefas realizadas por homens e mulheres na organização do 

trabalho associado ao produto em estudo.  

Referindo-se ao contexto do Semiárido Brasileiro – um território em metamorfose – 

Luzineide Dourado Carvalho reflete sobre as formas de reapropriação social da natureza e 

desvela a teia de reinvenção e reconstrução dos territórios rurais semiáridos por meio de 

vários programas e práticas de „convivência‟ com esse espaço, o que tem gerado um conjunto 

de novas possibilidades para garantia dos direitos das “gentes sertanejas” que habitam esse 

chão brasileiro e que vêm ressignificando as suas histórias e os seus territórios de vida, 

trabalho e cultura.  

Tomando o contexto do litoral alagoano, o artigo elaborado por Rafaela dos Santos, 

Anna Allice Santos Silva e Sônia de Souza Mendonça Menezes apresenta a produção e o 

consumo de alimentos nas festas. As autoras abordam as iguarias derivadas da mandioca em 

Miai de Baixo - Coruripe/Alagoas, elaboradas por grupos familiares a partir de práticas 

tradicionais transmitidas por gerações. A produção dessas iguarias visa, por meio da 

comercialização, a geração de renda mas, para além do valor de troca, esses produtos portam 

simbolismo religioso, visto que, na sexta feira da paixão, são amplamente consumidos, 

porém, por serem desprovidos de requintes, de refinamento, simbolizam desprendimento, 

sacrifício e jejum. 

Relacionado a essa temática, João Guilherme da Trindade Curado, Adolpho Randes 

Mesquita Ferreira e Alexandre Francisco de Oliveira discutem as Folias do Divino Espírito 

Santo no município de Pirenópolis/Goiás, no período antecedente a Pentecostes, que 

antigamente correspondia ao final da colheita.  Na folia se sucede a distribuição de alimentos 

que compõem um cardápio bastante tradicional e que são preparados com muita fé e 

dedicação  por  integrantes  da  comunidade.  Para  além  das comidas  tradicionais, os autores  



 

 

6 

 

Revista Geonordeste, São Cristóvão, Ano XXV, n. 2, Edição Especial, p. 01-07, Ago/ 2014 

 

 

evidenciam mudanças como as que ocorrem nos pousos de folia, onde há a inserção de 

comerciantes temporários, vendedores tanto de bebidas quanto de comidas diversas que 

fogem ao que costumeira e tradicionalmente é posto à mesa para o folião.  

No que diz respeito ao tema do alimento como memória e identidade, merece destaque 

o artigo que toma o caso o Pierogi: prato da culinária polonesa introduzido no Brasil nas áreas 

de imigração europeia entre os séculos XIX e XX. Presente no cotidiano, nas festas e nas 

comemorações, o prato evoca saberes e memórias do passado imigratório e permite 

problematizar o tema da identidade polonesa, além de ser destacado nos discursos como um 

dos principais símbolos da polonidade no Paraná. Continuando a discussão da temática dos 

alimentos e memória, Priscila Pereira Santos e José Wellington Carvalho Vilar abordam as 

repercussões territoriais do avanço imobiliário-turístico na produção de derivados da mangaba 

no litoral sergipano. Como argumentam os autores, a luta das catadoras de mangaba para 

manter seus modos de vida e garantir a produção do fruto e dos derivados deve ser também a 

luta de todos os sergipanos pela sua cultura, pela sua história, pela sua geografia, enfim, pela 

sua identidade. Ainda a respeito do tema alimento e memória, Alice Nayara dos Santos e José 

Arimatea Barros Bezerra apresentam alimentos considerados tradicionais pelos moradores do 

Município de Pedro II/Piauí, enfocando o modo como a agricultura e a extração da opala 

influenciam nas escolhas alimentares e a maneira que tais escolhas são realizadas pelas novas 

gerações. A pesquisa aponta o saudosismo das comidas consideradas de “sustança” levando 

em conta, ainda, o receio associado ao consumo de alimentos industrializados.  

O tema das manifestações culturais no processo de ensino aprendizagem é abordado 

por Neise Mare de Souza Alves, Maria Regina de Moura Rocha e Miguel Antônio dos Santos 

em artigo que discute uma experiência pedagógica vivenciada por professores e 

coordenadores pedagógicos no Colégio Estadual da Bahia, localizado em Salvador. A 

pesquisa, realizada no ano de 2003, parte das proposições da Lei 10.639/03, que versa sobre o 

ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, ressaltando a importância da cultura 

negra na formação da sociedade brasileira. Nesse sentido, os autores apresentam e discutem o 

Projeto Cultura Afro-Brasileira, que visou o resgate da autoestima do alunado 

afrodescendente e o combate a práticas discriminatórias produzidas e reproduzidas na 

sociedade brasileira.  
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No que concerne ao tema das políticas públicas, alimentos tradicionais e 

manifestações culturais, destaca-se o artigo que discute o desenvolvimento de uma pesquisa-

ação em territórios de comunidades tradicionais quilombolas no Alto Jequitinhonha, Minas 

Gerais, no período de 2011-2013. Por meio da inserção de hortas na comunidade, a pesquisa 

buscou a manutenção da produção de alimentos tradicionais por agricultores familiares. Com 

o intuito de que esses artigos possam ser apreendidos como extensão dos espaços de reflexão 

e debate que tiveram lugar no II Seminário sobre Alimentos e Manifestações Culturais 

Tradicionais e I Simpósio Internacional Alimentação e Cultura, esta Edição Especial da 

Revista Geonordeste pretende, a partir dos artigos apresentados, dar prosseguimento aos 

diálogos iniciados no Seminário. Portanto, caro leitor, o convidamos para usufruir e refletir 

conosco sobre as questões apresentadas nos artigos que integram esta edição. 
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VALORIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES TRADICIONAIS:  

UM ESTUDO A PARTIR DO QUEIJO DO SERRO, MINAS GERAIS, E DO QUEIJO 

SERRANO, RIO GRANDE DO SUL.  
 

VALORIZACIÓN DE ALIMENTOS TRADICIONALES:  

UM ESTÚDIO DESDE LOS CASOS QUESO SERRO, MINAS GERAIS Y QUESO 

SERRANO, RIO GRANDE DO SUL. 

 

VALORIZATION OF TRADITIONAL FOOD PRODUCTS:  

A CASE STUDY OF SERRO CHEESE, MINAS GERAIS AND SERRANO CHEESE, 

RIO GRANDE DO SUL.  
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Resumo: Nos últimos tempos os alimentos tradicionais têm sido apontados como estratégicos 

para o desenvolvimento de regiões rurais, ocasionando o crescimento das intervenções 

estatais que buscam promover, proteger e salvaguardar tais produtos. O presente trabalho é 

parte de uma pesquisa, ainda em andamento, na qual se discutem as possibilidades aportadas 

pelo registro como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial (PCNI) e as Indicações 

Geográficas (IG) para proteção do Queijo do Serro, em Minas Gerais, e do Queijo Serrano, 

dos Campos de Cima da Serra, Rio Grande do Sul. O texto propõe que, independentemente do 

instrumento a ser adotado, é preciso pensar os produtos alimentares tradicionais como elos de 

um sistema mais complexo que inclui natureza, tradição, práticas e saberes indissociáveis. 

Palavras-chave: produtos alimentares tradicionais, queijos, proteção, cultura, indicação 

geográfica. 

 

Resumen: En tiempos más recientes los alimentos tradicionales han sido apuntados como 

estratégicos para el desarrollo de regiones rurales, ocasionando el aumento de las 

intervenciones estatales que buscan promover, proteger y salvaguardar tales productos. El 

estudio aquí presentado es un relato de investigación, aún en proceso, en el cual se discute las 

posibilidades aportadas por el registro como Patrimonio Cultural de Naturaleza Inmaterial 

(PCNI) y las Indicaciones Geográficas (IG) para la protección del Queso del Serro, Minas 

Gerais, y Queso Serrano, Campos de Cima da Serra, Rio Grande do Sul. El artículo sugiere 

que, independiente del instrumento a ser utilizado, es necesario percibir los productos 

alimentares tradicionales  como enlaces de un sistema más complejo que incluye naturaleza, 

tradición, prácticas y saberes indisociables. 

Palabras-clave: productos alimentarios tradicionales, quesos, protección, cultura, indicación 

geográfica. 

 

Abstract: In the latest years traditional food has been pointed out as strategic for the 

development of rural regions, causing a growth on interventions of stated owned enterprises 

that promote, protect and safeguard such products. The present study is a research report, still 
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in progress, which discusses  the possibilities provided by the registration as Cultural Heritage  

of Immaterial Nature ( PCNI) and Geographic Indications ( IG) to protect Serro Cheese in 

Minas Gerais and Serrano Cheese , Campos de Cima da Serra in Rio Grande do Sul. The 

article proposes that independently of the adopted instrument, the need to think of traditional 

food products as a link of a more complex system that includes inseparably tradition, practice 

and knowledge.  

Keywords: traditional food products, cheese, protection; culture, geographic indication. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é um recorte de pesquisa
1
 que discute a valorização dos produtos 

alimentares tradicionais, cujo universo empírico é a Região de Serro, em Minas Gerais, e a 

Região dos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul, onde são elaborados o Queijo 

do Serro e o Queijo Serrano, respectivamente. As similitudes identificadas nos sistemas 

tradicionais de produção ─ são queijos artesanais de leite cru, produzidos há pelo menos dois 

séculos, e se caracterizam por profundo enraizamento nos modos de vida e nas culturas 

regionais ─ levaram à escolha das duas regiões de pesquisa.  

O estudo teve como contexto as recentes transformações no mundo rural, marcadas 

pela expansão da indústria alimentar, decorrentes, entre outros fatores, das demandas 

fundadas no modo de vida urbano contemporâneo. Esse cenário é caracterizado pela crescente 

artificialização dos alimentos e pela separação entre produção e consumo.  

O trabalho fundamenta-se, ainda, na emergente incerteza a respeito da qualidade dos 

alimentos, impulsionada pelo desconhecimento de suas origens e pelos recorrentes escândalos 

alimentares
2
, provocando um fenômeno identificado como ansiedade urbana frente aos 

alimentos (FISCHLER, 1995). Em contrapartida ao referido fenômeno, observa-se a crescente 

valorização, pelos consumidores, de produtos alimentares que remetam ao rural, à saúde e que 

possibilitem identificar sua origem, conforme aborda Menasche (2010). 

Concomitantemente à valorização desses tipos de produtos por parcela da sociedade, 

observa-se a intensificação de programas governamentais com foco nos produtos alimentares 

tradicionais como pilares para o desenvolvimento de regiões rurais. Entre as ações 

governamentais emergentes, algumas tratam especificamente da promoção de produtos, 

lugares e serviços associados ao rural e a seu modo de viver. Assim, os produtos alimentares 

                                                           
1
 O trabalho integra a pesquisa de tese de doutorado desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Sistemas 

de Produção Agrícola Familiar da Universidade Federal de Pelotas (SPAF/UFPel). 
2
 A exemplo da vaca louca, na Inglaterra; colza, na Espanha; dioxinas, na Bélgica; galinhas, no Brasil, entre 

outros. 
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Um estudo a partir do queijo do serro, Minas Gerais, e do queijo serrano, Rio Grande do Sul.  
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tradicionais têm ganhado destaque em estratégias que buscam valorizar aquilo que é próprio 

de determinados locais, capaz de expressar traços marcantes das diferentes culturas. 

Atualmente, como exemplos de ações governamentais para valorização de produtos 

tradicionais e locais encontram-se as Indicações Geográficas (IG) e o registro de Bens 

Culturais de Natureza Imaterial (BCNI), realizados, respectivamente, pelo Instituto Nacional 

de Propriedade Intelectual (INPI), autarquia do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC), e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), órgão do Ministério da Cultura. 

Assim, parte do estudo buscou refletir a respeito das possibilidades apresentadas por 

esses dois instrumentos ─ IG e patrimonialização ─, para a preservação de dois queijos, que, 

mais que produtos, se constituem em pilares de um sistema complexo que envolve os modos 

de vida das famílias rurais das regiões estudadas. Sistema esse que se encontra em situação de 

vulnerabilidade devido a diversos fatores, entre eles a influência da legislação sanitária que 

rege a produção de alimentos de origem animal no Brasil. 

Assim tomando como universo empírico o caso do Queijo do Serro, em Minas Gerais 

e contrastando com os processos de valorização em curso do sistema do Queijo Serrano dos 

Campos de Cima da Serra no Rio Grande do Sul, o estudo tem como objetivo geral estudar as 

tensões, conflitos, possibilidades e contradições acionadas a partir de diferentes ações do 

Estado brasileiro no que se refere a processos de reconhecimento e valorização de produtos 

alimentares tradicionais, característicos de uma região.  

 O artigo está organizado em quatro itens seguido das considerações finais. Inicia-se 

contextualizando a pesquisa e os aspectos metodológicos para na sequencia abordar o tem do 

registro como bem cultural de natureza imaterial e a indicação geográfica para a proteção de 

produtos alimentares tradicionais. 

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

O interesse em desenvolver a pesquisa com o tema dos queijos artesanais e 

instrumentos de valorização levou à região dos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do 

Sul, e à Região de Serro, em Minas Gerais. Todavia, é importante pontuar, conforme ensina 

Geertz (1978, p. 32), que “o lócus de estudo não é o objeto de estudo”, pois “os antropólogos 

não estudam as aldeias (tribos, cidades, vizinhanças), eles estudam nas aldeias”. Essa reflexão 

é pertinente não só para estudos com viés antropológico, mas, em geral, para as pesquisas que 
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se inserem em um determinado espaço físico em que o local não é em si objeto de 

investigação, mas cenário em que se estabelecem as relações que interessam à pesquisa. 

Assim, as Regiões de Serro e dos Campos de Cima da Serra não constituem, em si, objeto de 

estudo desta pesquisa, mas reúnem as condições essenciais para investigação do problema de 

pesquisa. 

Para a obtenção de dados, ainda que cerceado pelas limitações de tempo que marcam o 

processo de elaboração de uma tese de doutorado, buscou-se inspiração no método 

etnográfico. Para Geertz (1989), além de estabelecer relações, selecionar informantes, 

transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos e manter um diário ─ que se 

constituem em técnicas e procedimentos ─, a etnografia é caracterizada pelo tipo de esforço 

intelectual a ser empreendido. Parte desse esforço pode ser entendido a partir das reflexões de 

Oliveira (1998), para quem a pesquisa antropológica se constitui em três momentos 

essenciais: o olhar, o ouvir e o escrever. O aporte teórico e preceitos que norteiam a pesquisa 

ajudam a direcionar e “domesticar” o olhar, para que o pesquisador, estando em campo, possa 

ver além dos elementos e dos fatos observados. Nesse sentido, o ouvir atua de forma a 

complementar o olhar durante a investigação. Para além de ouvir, o autor salienta a 

importância de “saber ouvir”, tornando o “informante” um “interlocutor”, propiciando assim 

que haja um diálogo em que ambos estejam em condições de igualdade, podendo interagir.  

Para cumprir seus propósitos, o trabalho apoiou-se na bibliografia disponível sobre o 

tema, sobretudo na antropologia da alimentação, sendo que a pesquisa de campo foi composta 

por três processos complementares:  

(a) pesquisa junto a produtores de queijo Minas Artesanal da região de Serro, em Minas 

Gerais;  

(b) pesquisa junto a produtores de Queijo Serrano de Campos de Cima da Serra, Rio Grande 

do Sul;  

(c) pesquisa junto às instituições nacionais e locais responsáveis pelos instrumentos de 

valorização de produtos alimentares tradicionais. 

A primeira etapa da pesquisa a campo em Minas Gerais principiou no dia 10 e 

estendeu-se até o dia 26 de abril de 2013. O trabalho teve início com um dia de observação no 

Mercado Central de Belo Horizonte e teve continuidade na região de Serro. Em Minas Gerais, 

foram realizadas, no total, vinte e duas entrevistas com produtores de queijos e uma entrevista 

com comerciante de queijo. 
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O trabalho de campo no Rio Grande do Sul iniciou-se em maio de 2013, com 

atividades subsequentes em julho e agosto do mesmo ano. No Rio Grande do Sul, realizei 

dezoito entrevistas com produtores de Queijo Serrano e duas entrevistas com comerciantes de 

Queijo. 

No que se refere à parte da pesquisa junto a instituições que possuem instrumentos de 

valorização de produtos alimentares tradicionais, as atividades se desenvolveram 

concomitantemente às etapas de campo realizadas em cada uma das regiões pesquisadas. 

Entre as duas regiões pesquisadas, foram realizadas doze entrevistas com pessoas das 

instituições. 

 

 

 

Minas Gerais 

Serro 

Campos de Cima da Serra 

Brasil 

Rio Grande do Sul 

 
Figura 1 – Mapa Ilustrativo do Brasil com a localização das regiões pesquisadas 

Fonte: Elaboração da autora 

 

As entrevistas foram integralmente degravadas e após a sistematização os temas 

identificados, articulados com os objetivos da pesquisa, deram origem as discussões 

apresentadas. Nesse processo, é possível perceber que “dados aparentemente dispersos e 

fragmentados, quando selecionados e submetidos à análise, permitem reconstruir os processos 

Minas Gerais 
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de agregação” que resultaram, no caso desta investigação, em possibilidades outras de 

entendimento do contexto estudado (GRAZZIOTIN e ALMEIDA, 2012, p. 58). 

A Figura 1 identifica os dois estados onde o estudo foi desenvolvido, apontando, em 

cada um deles, a localização das regiões produtoras de queijo em foco.  

Na discussão que segue aborda-se o tema da diversidade inerente aos produtos 

alimentares tradicionais para posteriormente fazer uma breve análise acerca das características 

dos dois instrumentos, ─ IG e patrimonialização ─, para valorização destes produtos. 

 

3. PATRIMONIALIZAÇÃO, INDICAÇÃO GEOGRÁFICA E DIVERSIDADE: 

ALGUMAS REFLEXÕES PARA DEBATE 

 

Existem diferentes denominações para se referir aos produtos alimentares tradicionais: 

alimentos tradicionais, produtos típicos, locais, territoriais, entre outros. Embora associadas a 

diferenças de abordagens e ênfases, características dos distintos autores, tais denominações 

referem-se a produtos que possuem forte enraizamento em seu espaço de origem, capazes de 

mobilizar sentimentos de pertencimento, tradição, localidade e uma ancestralidade comum. 

Mediante a discussão realizada por Cruz (2012), pode-se dizer que os produtos alimentares 

tradicionais ou alimentos tradicionais ─ denominações que serão utilizadas no decorrer deste 

trabalho ─ são aqueles cujas práticas de produção e preparação, em muitos contextos rurais, 

seguem modos de fazer rituais, conduzidos por produtores que detêm conhecimento e 

reputação necessários para manter a produção. Trata-se de modos de produção que envolve 

não apenas o produto final, mas todo o processo, desde a origem das matérias-primas, até os 

modos de produzir, armazenar e consumir; nutrindo, no presente, os laços que ligam o 

passado ao futuro. 

A expressão valorização formal é utilizada frequentemente no trabalho em referência 

às ações do Estado via programas e projetos que se apropriam do contexto de produção local e 

o inserem em propostas de governo. Essas ações de valorização possuem orientações fixas, 

regras, prazos e um ordenamento burocrático para que possam ser executadas.  

Tal situação ocorreu com o Queijo do Serro anteriormente e está em processo de 

execução nos Campos de Cima da Serra. Sendo assim, a questão determinante para a escolha 

da região de Serro como sistema a ser contrastado com a realidade da Região dos Campos de 

Cima da Serra foi a de que, em 2008, o Modo artesanal de fazer Queijo de Minas nas regiões 

de Serro e das serras da Canastra e do Salitre foi registrado como Bem Cultural de Natureza 
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Imaterial, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Também o 

sistema de produção do Queijo Serro se constituiu, em 2011, na primeira Indicação 

Geográfica – modalidade Indicação de Procedência (IP) – de queijos artesanais do Brasil. 

Esses elementos, associados às similitudes entre os sistemas de produção, proporcionaram a 

que as reflexões acerca da realidade empírica do Queijo Minas Serro aportassem questões 

para discutir a valorização formal do Queijo Serrano dos Campos de Cima da Serra, no Rio 

Grande do Sul. Pode-se pensar que os mesmos passos dados em Serro há alguns anos estão 

sendo trilhados pelo Queijo Serrano na atualidade.  

 

3.1PATRIMONIALIZAÇÃO E PRODUTOS ALIMENTARES TRADICIONAIS 

 

A patrimonialização é um processo recente no Brasil e, segundo o IPHAN, a 

Constituição Federal de 1988 ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a 

existência de bens culturais de natureza material e imaterial e estabelecer outras formas de 

preservação – como o Registro e o Inventário – além do já conhecido tombamento adequado, 

principalmente à proteção de edificações e conjuntos arquitetônicos. Os Bens Culturais de 

Natureza Imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se 

manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, 

plásticas, musicais ou lúdicas; e lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam 

práticas culturais coletivas). Os bens são agrupados e registrados em livros, classificados em: 

Livro de Registro dos Saberes, para os conhecimentos e modos de fazer enraizados no 

cotidiano das comunidades (onde se encontra registrado o Queijo Minas Artesanal); 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. 

Segundo o IPHAN, atualmente existem no Brasil 30 bens culturais registrados
3
, dos 

quais três estão associados especificamente à produção de alimentos tradicionais: o Ofício das 

Baianas do Acarajé, na Bahia, o Modo Artesanal de Fazer Queijo de Minas, nas Regiões do 

Serro e das Serras da Canastra e do Salitre, e, mais recentemente, a Produção Tradicional e 

Práticas Socioculturais Associadas à Cajuína, no Piauí. Todavia é preciso ter presente que 

embora os outros registros não sejam especificamente para um sistema de produtos 

                                                           
3
 Para saber mais ver: www.iphan.gov.br. 
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alimentares tradicionais, possuem forte vínculo com a comida tradicional, que está 

relacionada a vários bens registrados. Exemplos dessa situação é o registro da Feira de 

Caruaru, em Pernambuco, espaço onde a socialização e a comida se fundem e se 

complementam, ou as festas de santos como a Festa do Divino Espírito Santo em Pirenópolis, 

Goiás, celebração onde a comida e a religiosidade estão no centro da manifestação cultural, e 

ainda o registro do Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro como Bem Cultural de 

Natureza Imaterial. Neste último exemplo, migrou-se da noção de agricultura para a noção de 

sistema; naquela realidade a mandioca (Manihot esculenta Crantz), do Rio Negro, assim 

como o Queijo Serrano, nos Campos de Cima da Serra e o Queijo do Serro, em Minas Gerais, 

é o elemento estruturante, que articula os demais, em um sistema que caracteriza a cultura 

local (EMPERAIRE, 2010).  

O registro foi conquistado para o Modo artesanal de fazer queijo de Minas nas regiões 

do Serro e das serras da Canastra e do Salitre, em 2008, sendo que no momento da pesquisa 

de campo, iniciada em abril de 2013, estava em trâmite à construção do Plano de Salvaguarda 

dos queijos mineiros, passo seguinte a ser dado após o registro.  

O Plano de Salvaguarda consiste em um conjunto de ações que visam proteger um 

bem cultural e, para sua construção e implementação, é fundamental a parceria entre governo 

e demais atores (indivíduos ou instituições) que atuam junto ao bem registrado.  

As observações de campo demonstraram que o registro confere visibilidade ao bem 

registrado, tem impacto positivo na autoestima dos produtores e da comunidade no qual ele 

está inserido. Atua como aglutinador de outros processos de proteção que podem se agregar a 

ele, contribuindo para a preservação do bem.  Contudo, o aspecto mais expressivo do registro 

refere-se à possibilidade de articulação de instituições com vistas à produção de conhecimento 

sobre o bem. O processo de registro se constitui em uma oportunidade ímpar de 

sistematização de informações, pesquisas e reconstrução histórica a respeito do bem 

registrado, se constituindo no momento de se realizar uma ampla apreciação do bem em 

questão, identificando suas características essências e as mudanças em curso. Fortalecem-se, 

assim, elementos identitários associados ao rural, aderidos a um modo de vida.  

O registro dos queijos mineiros teve impacto em outros sistemas, a exemplo do Queijo 

Serrano, cujas instituições de apoio se mobilizaram para também registrar seu modo de fazer. 

Assim, desde 2013, está tramitando no IPHAN o processo de registro como Patrimônio 
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Cultural de Natureza Imaterial do "Modo de Fazer Queijo Artesanal Serrano de Santa 

Catarina e do Rio Grande do Sul
4
".  

Ter um bem registrado em uma dada região pode servir de catalisador de outras ações 

que, somadas ao registro, poderão ser instrumentos efetivos de preservação contextual de um 

bem. Frequentemente, no caso de produtos alimentares, associa-se o RBCNI à Indicação 

Geográfica. Ressalta-se que seguindo o caminho dos queijos mineiros, o Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), manifestou interesse em apoiar a instituição 

de uma Indicação Geográfica do Queijo Serrano, nos Campos de Cima da Serra. 

Laraia (2004) destaca o aspecto positivo do registro ao propiciar que o Estado 

reconheça a existência de um bem, seu valor, como referência de nossa identidade. Para o 

autor, tal reconhecimento pode significar que o “Estado e a sociedade assumem a 

responsabilidade de sua preservação, sem com isto assumir o papel de intervenção no 

processo criativo espontâneo da sociedade” (LARAIA, 2004, p. 18). Por ser processual e 

dinâmico, o registro prevê as mudanças que podem ocorrer com o passar do tempo e tende a 

não cristalizar os bens registrados. 

Não obstante, alguns problemas foram identificados para a construção do Plano de 

Salvaguarda do Queijo do Serro, a exemplo da dificuldade de mobilização das regiões 

diretamente afetadas pelo processo. Isso ocorre devido a diversos fatores, entre eles, as 

significativas distâncias entre as regiões produtoras, a carência de recursos para o 

deslocamento até as atividades de planejamento, as dificuldades de envolvimento dos 

produtores no processo. Assim, muitas vezes quem participa das reuniões de articulação do 

plano, promovidas pelo IPHAN, é uma minoria que se encontra liderando os processos. Dessa 

forma, nem sempre essas representações conseguem dar voz ao grande contingente de 

produtores, muitos deles, no caso de Serro, informais. Cabe lembrar que, por se tratar de 

alimentos, o Plano de Salvaguarda dos queijos acaba por acatar aspectos da legislação 

sanitária, que, em muitos casos, são antagônicos a aspectos da tradição e da cultura do bem.  

É oportuno ressaltar que, para ter sua circulação e comercialização asseguradas, os 

queijos devem estar de acordo com a legislação que rege a produção de alimentos no Brasil, e, 

para isso, faz-se necessária ampla conversão dos sistemas tradicionais (práticas, utensílios, 

instalações) a sistemas modernizados, o que, frequentemente, leva ao desaparecimento das 

práticas tradicionais. Conforme Alves (2011), a patrimonialização consiste em processo de 

                                                           
4
 A produção do Queijo Serrano se estende à região serrana do estado de Santa Catarina. Neste artigo, contudo, 

tomamos por referência apenas o Queijo Serrano produzido nos Campos de Cima da Serra, Rio Grande do Sul, 

onde a pesquisa de campo foi conduzida. 
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caráter estritamente declaratório, ou seja, não cria direitos de qualquer espécie aos produtores. 

Desta forma, ainda que sejam patrimônios nacionais, protegidos por leis específicas, os 

queijos artesanais de leite cru continuam em situação de vulnerabilidade, dada a sua 

submissão a legislação sanitária que rege a circulação e comercialização de alimentos no 

Brasil. Fonseca (2010) também indaga o foco a ser adotado no caso de registro de bens que 

possuem caráter processual, para os quais não existe um bem fisicamente delimitável, mas 

uma multiplicidade de elementos interdependentes, em contexto sociocultural, econômico, 

ecológico e de fronteiras imprecisas. 

 

3.2 PRODUTOS ALIMENTARES TRADICIONAIS E INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

No que se refere à Indicação Geográfica (IG), trata-se de um instrumento cuja 

utilização é ascendente no Brasil e que tem merecido muitos estudos, dentre os quais ganha 

destaque o território como espaço de produção de alimentos. A ele vêm sendo associadas 

qualidades específicas de um produto, resultantes da junção de características socioculturais e 

fatores ambientais, conformando produtos singulares. Além disso, a valorização dos produtos 

alimentares tradicionais tem sido apontada como possibilidade de inclusão social e econômica 

de determinados grupos sociais associados ao rural brasileiro. São produtos e serviços 

frequentemente encontrados em determinado território, mas que se tornam mais visíveis como 

elementos de obtenção de renda, preservação de práticas, técnicas e saberes, vistos como 

capazes de alavancar o desenvolvimento de determinadas áreas rurais. 

Nesse quadro, produtos como os queijos, vinhos, farinhas, entre outros, que possuem 

notoriedade em dado território, são identificados como estratégicos para suas regiões de 

origem. Contudo o fato desses produtos serem conhecidos em determinadas regiões e 

demandados pelos consumidores pode torná-los vulneráveis, principalmente no que se 

referem a falsificações, sendo, deste modo, passíveis de proteção formal. Assim, a 

Propriedade Intelectual (PI), por meio das Indicações Geográficas, tem sido acessada no 

Brasil, a exemplo do que ocorre há muito na Europa, como estratégia para proteção e 

valorização formal dos produtos tradicionais.  

Cabe ressaltar que a noção de Indicação Geográfica se constituiu gradativamente, à 

medida que produtores e consumidores foram percebendo que as qualidades e características 

específicas de alguns produtos possuem estreitas relações com seus locais de origem 

(CALLIARI et al, 2007; CERDAN, 2013). 
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No contexto brasileiro, Indicação Geográfica é uma modalidade de Propriedade 

Industrial e, segundo o Artigo 176 da Lei n.9279/96, pode apresentar-se de duas formas: 

Indicação de Procedência (IP) ou Denominação de Origem (DO). A Indicação de 

Procedência, segundo a referida Lei, “é caracterizada por ser o nome geográfico conhecido 

pela produção, extração ou fabricação de determinado produto, ou pela prestação de dado 

serviço, de forma a possibilitar a agregação de valor quando indicada a sua origem, 

independente de outras características”. A Denominação de Origem “cuida do nome 

geográfico que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam 

exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos”. 

Cerdan et al. (2010, p.29) definem IG “como sendo um nome geográfico que distingue 

um produto ou serviço de seus semelhantes ou afins, por que este apresenta características 

diferenciadas que podem ser atribuídos à sua origem geográfica configurando nestes o reflexo 

de fatores naturais e humanos”. Assim, por meio de instrumentos legais, tais produtos são 

registrados e regidos por meio de um regulamento construído coletivamente pelos 

beneficiários da IG. Desta forma, os produtos agroalimentares que se diferenciam por sua 

qualidade ou reputação em função de sua origem possuem diferenciação ligada a gostos 

particulares, mas também a fatores naturais como clima, umidade, ambiente de produção e 

humanos, tais como cultura, saber fazer. Para que esses produtos possam ser valorizados de 

forma mais abrangente em âmbito de consumidores é acionada a propriedade intelectual, por 

meio das Indicações Geográficas (CERDAN et al., 2010). 

Conforme mencionado, a aplicabilidade da IG parece especialmente oportuna, 

sobretudo nos casos em que existe a possibilidade de falsificação dos produtos, uma vez que, 

via IG, estaria assegurada sua procedência para o consumidor. 

  O processo de obtenção de uma IG necessita de uma estrutura organizacional 

formalizada (associação ou cooperativa) e rígidos procedimentos de controle que estão  

previstos no Regulamento de Uso da IG. O Regulamento de Uso nada mais é do que um 

conjunto de normas e regras acordadas entre os atores envolvidos no processo, sendo que para 

utilizar o selo da IG os produtores têm que observar as regras definidas pela coletividade, 

.incluindo práticas, definição de utensílios e utilização de matérias primas.  

Se por um lado tais exigências podem contribuir para o surgimento de organizações de 

produtores e estruturação das cadeias produtiva das regiões, por outro, também pode ser um 

fator excludente, visto que existem regiões nas quais os processos organizativos se dão de 

outros modos, para além de associações e cooperativas que normalmente são preconizadas 
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pelas IGs. Os rígidos procedimentos de controle que visam assegurar a procedência do 

produto podem encarecer e burocratizar a manutenção da IG, excluir a participação da 

maioria e comprometer as estratégias pós-IGs, essenciais para que o bem em questão seja 

protegido. 

 

3.3 O DESAFIO DE PROTEGER A DIVERSIDADE 

 

Os casos estudados levam a crer que a valorização formal dos produtos alimentares 

tradicionais como estratégia para a proteção de saberes, práticas e modos de vida pode 

contribuir para o desenvolvimento de regiões rurais vulneráveis. Contudo, é necessário que se 

compreendam tais produtos em toda sua complexidade, identificando-os como elos de um 

sistema, em que o produto é um dos componentes de uma totalidade conformada pelo 

ambiente natural, pela cultura, pelas práticas tradicionais e pelos utensílios utilizados em sua 

elaboração. 

No que concerne aos utensílios tradicionais, esses, com raras exceções, se constituem 

em uma porção bastante vulnerável dos sistemas tradicionais e, apesar de ancorarem uma 

gama de práticas e saberes, encontram-se ameaçados, como se observou em Serro e, em 

menor medida, nos Campos de Cima da Serra. Tal vulnerabilidade se deve antes de tudo à 

utilização da madeira nos sistemas de produção de queijos, contrariando as normas 

preconizadas pela legislação que rege a produção de alimentos de origem animal no Brasil. 

Cabe lembrar que, em muitos casos, os utensílios e as instalações onde os produtos são 

processados estão de acordo com práticas transmitidas através de gerações, fazendo parte de 

um sistema complexo, fruto da experimentação e do trabalho das comunidades envolvidas. O 

lugar e os modos de produzir e trabalhar faz sentido para os produtores, contudo não são 

reconhecidos pelas instituições reguladoras, pois, em geral, vão de encontro a normas 

vigentes. 

Sendo assim, torna-se pertinente a discussão de Acampora e Fonte (2007) que 

sugerem que, mais que proteger e valorizar produtos, é importante associar essas ações à 

valorização das culturas e à luta por condições de qualidade de vida para as populações, 

assegurando soberania alimentar e proteção aos conhecimentos tradicionais e recursos 

preservados de geração em geração.  

A perspectiva apontada pelas autoras é, em certa medida, o que dá sentido à promoção 

de significativos investimentos do Estado e outras instituições no sentido do reconhecimento 
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de tais produtos, pois esta visão traz as pessoas, mais que produtos e lugares, para o centro do 

debate. Pensar ações de valorização formal de produtos tradicionais pela ótica de quem as 

recebe parece ser um grande desafio e caminho necessário para que ações governamentais 

alcancem seus objetivos. 

No estudo realizado, o Queijo Serrano assim como o Queijo do Serro são elementos 

centrais de um sistema complexo e diverso que inclui saberes, práticas, modos de vida, 

cultura, enfim, o jeito de produzir, ser e viver de homens e mulheres dos Campos de Cima da 

Serra e das Serras de Minas e que não pode ser simplificado na proteção apenas do produto 

final. 

Segundo Emperaire (2010, p. 18), produzir “é não somente mobilizar saberes, 

conceitos, ferramentas e relações sociais de caráter particular, mas é também expressar 

concepção de mundo e da sociedade”. Pensando na conexão desse conjunto de elementos é 

que a valorização dos queijos parece fazer sentido, pois, para além de valorizar o produto, os 

instrumentos de reconhecimento formal possibilitam mobilizar e articular as diferentes 

dimensões e características que compõem o sistema. 

Nessa perspectiva, a diversidade inerente aos sistemas tradicionais ganha especial 

importância, visto que a maioria dos produtos alimentares não possui homogeneidade e nem 

características estanques, ao contrário, são compostos por modos de vida, saberes e fazeres 

diversos e dinâmicos. Krone e Menasche (2010), tratando da diversidade do sistema de 

produção do Queijo Serrano, salientam que tal sistema se caracteriza pela artesanalidade, em 

que a produção é realizada em pequena escala, por distintos produtores, geograficamente 

dispersos no território. Assim, cada peça de queijo pode ser considerada única, resultado da 

diversidade de saberes e fazeres.  

Um questionamento que se apresenta como pertinente a esta discussão é o referente à 

existência de compatibilidade entre a valorização formal de sistemas alimentares tradicionais 

e a preservação de suas características essenciais. Em ditos sistemas, pode-se afirmar que a 

seleção de instrumentos, formas e modelos de valorização torna-se bastante complexa, pois se 

está diante um universo extremamente diverso em todas as suas dimensões. Talvez tais ações 

de valorização se tornassem mais simples se o objeto de estudo e intervenção ─ os produtos 

alimentares tradicionais ─ tivesse um padrão, se ele se apresentasse de forma homogênea, 

mensurável e estável. Longe disso, o desafio é aprofundar-se num universo em que, segundo 

Bérard e Marchenay (2005), a diversidade é onipresente, refletida numa enorme quantidade 
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de bebidas, queijos, charcutarias
5
, carnes, azeites, entre outros e traduzida nas escalas de 

fabricação, nos modos de comercialização, no papel do produto na comunidade e na sua 

história. Os autores destacam que alguns produtos possuem um rico envasamento cultural; 

outros, uma relação cultural mais tênue. De qualquer modo, possuem uma relação particular 

com o espaço de origem, acompanhada por uma anterioridade de práticas coletivas.  

A respeito da diversidade na produção de queijos, Bérard e Marchenay (2005) 

afirmam que, no reconhecimento dos sistemas alimentares tradicionais como emblemáticos de 

uma cultura, a elaboração de queijos se conforma em um sistema particular, pois se encontra 

no cruzamento entre o cultural e o biológico. A partir de uma matéria-prima – o leite – 

expressam-se uma diversidade de práticas e saberes que se ligam o animal, vegetal e micro-

organismos capazes de perpetuar tradições e manter paisagens.  

Na perspectiva utilizada por Woortmann (2004), a cultura pode ser vista como um 

sistema de comunicação em duplo sentido, “um sistema de mensagens ditas por algumas 

„coisas‟ sobre outras „coisas‟ e onde diferentes núcleos de representações estão em 

comunicação uns com os outros, formando uma rede de significados” (WOORTMANN, 

2004, p. 5). A partir da perspectiva do autor, a comida, em geral, e os produtos tradicionais 

como o queijo, em particular, podem ser pensados como “coisas” que, para além da 

materialidade, remetem aos núcleos de representações, entendidos como categorias terra, 

trabalho e família, que se articulam em redes de representações, formando a cultura 

(WOORTMANN, 2004). Assim, em torno de tais núcleos de representações, a cultura elabora 

textos que serão lidos, pois, segundo Geertz (1978, p. 321), “a cultura de um povo é um 

conjunto de textos, eles mesmos conjuntos, que o antropólogo tenta ler por sobre os ombros 

daqueles a quem eles pertencem”.  

Dessa forma, os produtos tradicionais falam de terra, família, modo de vida, e tais 

categorias formadas e formadoras da cultura local articulam-se no momento da escolha de um 

instrumento de valorização formal.  

A compreensão dos sistemas alimentares tradicionais em toda sua complexidade, 

levando em consideração seu caráter, muitas vezes coletivo, apresenta-se como um desafio na 

qualificação dos instrumentos de valorização dos produtos, pois a tendência é a procura por 

formas de moldá-lo para, então, “aplicar” os modelos, instrumentos e legislações disponíveis 

para a sua valorização formal, pois de acordo com Salaini e Arnt (2010, p. 227), “ao entrar no 

espectro do mundo estatal, aspectos da coletividade tendem a ser „encaixados‟ no universo 

                                                           
5
 O mesmo nome se refere às especialidades à base da carne de porco e, ainda, às lojas especializadas em 

comercializar estes produtos. 
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possível das políticas públicas”. Contudo, é importante buscar outra perspectiva objetivando 

construir formas alternativas e muitas vezes híbridas de valorização de produtos tradicionais, 

que serão sempre antecedidas ao reconhecimento da cultura local como elemento 

indissociável dos processos a serem desenvolvidos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A valorização e proteção dos produtos alimentares tradicionais, seja ela feita via 

Indicação Geográfica ou patrimonialização, pode ser uma forma efetiva de se preservar 

tradições, saberes e práticas associadas a regiões rurais. No entanto, para além de preservar 

produtos, é importante interpretá-los como parte de um sistema interligado, no qual material e 

imaterial se articulam e se complementam. Os instrumentos formais de proteção, sejam eles 

IGs ou registros, proporcionam uma proteção parcial, visto que estão atrelados a normas e 

legislações relativas aos alimentos. É importante lembrar que a legislação sanitária, via de 

regra, ainda não distingue, em termos de exigências de estrutura física e uso de utensílios, os 

produtos alimentares tradicionais de outros elaborados em grande escala pela indústria. Nesse 

sentido, a contribuição dos registros e IGs torna-se mais eficaz se articulada a demais ações de 

proteção e salvaguarda, sejam elas da esfera governamental ou não. 
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Resumo: A produção de Queijo Serrano está tradicionalmente presente nos Campos de Cima 

da Serra, Rio Grande do Sul. Entre as famílias produtoras, as práticas, técnicas e 

conhecimentos necessários para o processamento do leite em queijo têm sido repassados de 

geração em geração, especialmente pelas mulheres, enquanto que a comercialização do 

produto tem permanecido, na maioria dos casos, sob a responsabilidade masculina. Porém, 

percebe-se que ao longo do tempo, particularmente nas últimas décadas, a produção e 

circulação deste queijo vêm passando por mudanças. Dados preliminares de pesquisa de 

caráter etnográfico possibilitam analisar o lugar da mulher no contexto de produção do Queijo 

Serrano, bem como o processo de mudanças ocorridas no processamento desse produto. Tais 

alterações representam ajustes não apenas nos modos de produção do queijo como também 

nas tarefas e rotina que cabem às mulheres e aos homens na organização do trabalho. Apesar 

disso, o saber-fazer relacionado ao Queijo Serrano e a sua transmissão geracional 

permanecem fortemente associados ao papel da mulher. 

Palavras-chave: Mulheres, Mudanças, Processamento, Queijo Serrano, Casa de Queijo. 

 

Resumen: La producción de Queso Serrano está presente tradicionalmente en los Campos de 

Cima da Serra, Rio Grande do Sul, Brasil. Entre las familias productoras, las prácticas, 

técnicas y conocimientos necesarios para procesar la leche y hacer el queso han sido 

repasados de generación en generación, especialmente por las mujeres, mientras que la 

comercialización del producto ha permanecido, en la mayoría de los casos, bajo 

responsabilidad de los hombres. A pesar de esto, se ha identificado que a lo largo del tiempo, 

particularmente en las últimas décadas, vienen ocurriendo cambios en las formas de 

producción y circulación de este queso. Los datos preliminares de una investigación de 

carácter etnográfico permiten analizar el lugar de la mujer en el contexto de producción del 

Queso Serrano, así como diferentes cambios ocurridos en la elaboración de este producto. 
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Esos cambios no solamente representan ajustes en los modos de producción del queso, sino 

también en las tareas y rutina que corresponden a las mujeres y hombres en la organización 

del trabajo. Sin embargo, el saber-hacer relacionado al Queso Serrano y su transmisión 

generacional permanecen fuertemente asociados al papel de la mujer. 

Palabras clave: Mujeres, Procesamiento, Queso Serrano, Casa de Queso. 

 

Abstract: The production of Serrano Cheese is traditionally present in Campos de Cima da 

Serra region, in Rio Grande do Sul/Brazil. Among the family producers, practices, techniques 

and knowledge employed for processing milk into cheese have been handed down from 

generation to generation, especially by women while the cheese commercialization  has 

remained as male responsibility. Nevertheless, it is possible to realize over time, particularly 

in recent decades, the production and circulation of this cheese are undergoing changes. In 

this context, preliminary data from a field study inspired by the ethnographic method allow to 

analyze the role of women in the context of Serrano Cheese production as well as the changes 

in the processing of this product. This changes means adjustments not only in the ways in 

which this cheese is produced but also  in the tasks and routine under women responsibility. 

Even so, the know-how related to Serrano Cheese and its gerational transmission remain 

strongly associated with the role of women. 

Keywords: Women. Changes, Processing, Serrano Cheese, Cheese house. 

 

Introdução 

Antes do processo de industrialização de alimentos e da intensificação da urbanização 

da sociedade – movimento que, no Brasil, passou a ser mais significativo a partir da década de 

1950 –, o processamento de gêneros alimentícios ocorria fundamentalmente em pequena 

escala, associado ao ambiente doméstico e voltado principalmente para o autoconsumo das 

famílias produtoras. Naquele contexto, agricultores e agricultoras, empregando a produção 

agropecuária local e recursos disponíveis, produziam carnes, leite, frutas e hortaliças, 

elaborando, assim, embutidos, manteiga, queijos, geleias, compotas e conservas, produtos que 

poderiam ser consumidos ao longo do ano.  

No que tange à transformação das matérias-primas em alimentos disponíveis por 

maior período de tempo, as práticas e técnicas necessárias estiveram, via de regra, ligadas ao 

domínio feminino. Em espaços rurais, também hoje, no domínio da produção e preparação de 

alimentos, é possível observar claramente distinção entre trabalho feminino e trabalho 

masculino.  

Com o avanço da produção de gêneros agropecuários destinados à comercialização e 

com o crescente desenvolvimento do setor agroindustrial e, mais recentemente, com o 

incentivo para a construção de agroindústrias rurais por agricultores familiares – estratégia 

estimulada principalmente a partir da década de 1990 e em particular a partir de 1996, com o 
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Pronaf Agroindústria –, o espaço dedicado à produção e ao processamento de alimentos vem 

sofrendo modificações. 

 Para aprofundar a compreensão acerca desse processo, especialmente no que tange ao 

papel atribuído à mulher, tomamos, nesse artigo, dados de pesquisa de campo sobre o Queijo 

Serrano, queijo tradicional, feito na região dos Campos de Cima da Serra/RS
1
. Os dados 

coletados e analisados são de pesquisa de inspiração etnográfica. Na pesquisa, além de 

entrevistas semi-estruturadas, os dados foram apreendidos por meio de observação direta e 

participante seguida de anotações em diário de campo. Para preservar a identidade dos 

interlocutores, ao longo do trabalho, seus nomes foram substituídos por nomes fictícios.  

O presente artigo está dividido em três itens principais. O primeiro, intitulado “Queijo 

Serrano, relações familiares e renda”, traz reflexão sobre a historicidade da produção do 

Queijo Serrano, abrangendo a divisão de trabalho entre mulheres e homens envolvidos  nessa 

produção artesanal bem como a importância da renda obtida de sua comercialização. O 

segundo item, “Alterações do saber fazer Queijo Serrano”, faz uma análise das 

transformações que o espaço de processamento do queijo, ou seja, a Casa de Queijo, sofreu ao 

longo de sua trajetória histórica e discute as mudanças ocorridas também em relação aos 

utensílios empregados na Casa de Queijo, espaço entendido como um lugar de memória. Por 

fim, o terceiro item, nomeado “Saber fazer herdado e reproduzido”, relata, através da fala dos 

produtores e produtoras, como esse saber fazer foi sendo passado de geração em geração e a 

relação desse processo com a resistência desse modo de fazer ao longo do tempo. 

 

Queijo serrano, relações familiares e renda 

O Queijo Serrano vem sendo produzido, de modo artesanal, na região dos Campos de 

Cima da Serra
2
, no Rio Grande do Sul, estado localizado ao extremo sul do Brasil ao sul do 

Brasil, há mais de 200 anos. Essa região possui historicamente na pecuária sua principal 

atividade econômica. Além disso, apresenta características específicas, como presença de 

campos nativos, elevadas altitudes e estações bem definidas ao longo do ano, com invernos 

                                                           
1
 Os dados empíricos que fundamentam o presente artigo são decorrentes de duas pesquisas. Uma referente ao 

doutorado da segunda autora (CRUZ, 2012) e outra vinculada ao Projeto CNPq Processo n°404945/2012-0, 

intitulado “Da cozinha de casa para agroindústria familiar: relações de gênero e geração de renda na produção de 

queijos artesanais do Rio Grande do Sul”.  
2
A produção do Queijo Serrano se estende à região serrana do Estado de Santa Catarina. Neste artigo, contudo, 

tomamos por referência apenas o Queijo Serrano produzido nos Campos de Cima da Serra, Rio Grande do Sul, 

onde a pesquisa de campo foi conduzida. 
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que apresentam temperaturas baixas com ocorrência frequente de geadas e, ocasionalmente, 

neve. Essas condições, somadas a rebanhos de gado rústico e ao modo de fazer tradicional e 

artesanal, com uso de leite cru, conferem singularidade ao Queijo Serrano.  

 

 
Figura 1: Queijo Serrano  

Fonte: banco de imagens das autoras (2013). 

 

Desse modo, pode-se considerar que o sabor do Queijo Serrano é resultado tanto das 

condições naturais da região, na qual ele é produzido, como também de sua trajetória histórica 

iniciada no século XVIII. Foi por meio das gerações das famílias de produtores e produtoras 

que o saber fazer associado ao Queijo Serrano resistiu e resiste ao tempo, sendo, por todas as 

suas características, relevante objeto de pesquisa. 

Na organização das propriedades da região, em geral, cabe ao homem a lida com o 

gado e o manejo para a ordenha, ficando sob domínio feminino a produção do queijo. Alguns 

trechos de entrevista reforçam a divisão de trabalho que se estabelece nas propriedades rurais 

em que há produção de queijo nos Campos de Cima da Serra, como indicado abaixo:                      

 

É, na verdade aqui, o queijo a gente faz dividido, né, porque a gente faz a 

ordenha junto, né. Depois ela faz a parte ali do queijo. Quando eu tenho 

tempo, na maioria das vezes eu tenho, quem lava o vasilhame ali depois sou 

eu, né. Depois faço aquela parte que tu viu ali, né. Quando tem que lavar é 

eu quem lavo tudo, né. Praticamente é meio a meio, dá pra se dizer que é, né. 

E quando ela não pode fazer eu faço, daí, o queijo. (Estevão, produtor) 

 

Geralmente sou eu quem faço. Não que ele não faça, que ele não saiba, mas 

de vez em quando eu saio e é ele quem faz. Se não ele vai pra outra lida [em 

geral, no campo] e eu vou pro queijo.(Vanice, produtora) 
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A escala de produção desse queijo é pequena: desconsiderando as variações sazonais, 

pode-se dizer que, em geral, cada família produz, em um dia, de quatro a oito quilos de 

queijo, o que representa quarenta a oitenta litros de leite processados. Apesar da pequena 

escala de produção, o queijo proporciona renda importante, pois com ela são pagas as 

despesas da casa. Porém, tão importante quanto garantir renda para as famílias produtores, a 

produção desse queijo diz respeito também ao modo de vida desses produtores, fortemente 

associado ao manejo e aos cuidados com o gado. 

 A renda adquirida com a comercialização do queijo é muito importante para o 

sustento familiar como indicado por Krone (2009), Ambrosini (2007) e Cruz (2012). 

Evidenciando a importância da renda advinda da comercialização do queijo, a fala do casal 

Cássio e Rita, produtores de queijo, confirma a centralidade da renda do queijo para a 

manutenção da família: “o queijo é o meio de sobrevivência pra tudo. Prá comida, prá 

remédio, despesa do gado, do carro, prá tudo. (...) Mas, prá tu viver assim, o dia a dia, é do 

queijo. Tudo do queijo”.  

Esse costume, do dinheiro do queijo ser destinado ao sustento familiar, já havia sido 

observado em relação ao período em que o queijo era transportado por tropeiros. Naquele 

período, quando o próprio queijo era entendido como moeda de troca, ele era trocado por 

outros produtos alimentícios não produzidos na região, como explica Krone (2009) em 

relação à história da comercialização do Queijo Serrano nos Campos de Cima da Serra. 

 

No auge do período do tropeirismo, durante os séculos XVIII e XIX, o 

Queijo Serrano, então transportado no lombo de mulas, era o principal 

produto que garantia o abastecimento alimentar, sendo utilizado como 

moeda de troca na obtenção de mantimentos que eram trazidos pelos 

tropeiros. Se dos Campos de Cima da Serra desciam o charque, o pinhão e o 

queijo para Serra Abaixo, de lá subiam para os campos gaúchos produtos 

como sal, açúcar, farinha de mandioca, arroz, entre outros. (KRONE, 2009, 

p. 8).  
  

Atualmente, além de garantir a aquisição de alimentos que não são produzidos na 

propriedade, de garantir o pagamento de contas e a alimentação do gado, a renda obtida na 

comercialização do queijo é utilizada, por algumas famílias, como meio de garantir a 

"poupança" da família. 

 

É, tem lá o lugarzinho [da renda] do queijo. Vou ajuntando. Daí chega no 

final do mês, eu faço o rancho
3
 e já deposito o dinheiro, porque eu dou um 

                                                           
3
 Rancho, como coloquialmente utilizado na região, são os mantimentos adquiridos para o sustento mensal de 

uma família. 
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cheque, né. É com trinta, noventa dias o rancho. E já vou juntando e deposito 

na minha conta. Aquele dinheiro é do rancho. Eu já vou depositando. Fica 

ali, né. Eu boto o cheque daí, né. Tem que ser tudo controlado. Eu sempre 

digo pro Firmino, eu dou o cheque lá, com noventa, sessenta dias, né, mas 

daí eu já tenho que depositar o dinheiro na minha conta, né. (Clarisse, 

produtora de queijo). 

A: Queijo era só no verão também. No inverno... Depois que começou a vir 

conta de luz por mês, conta disso por mês, é que daí todo mundo se obrigou, 

daí. Tem que ter uma renda para, né... J:Tem que ter um salário para tu pagar 

isso aí, né. [risos] [Uma defesa, como diz o pessoal aqui em Bom Jesus?] J: 

É, mas é. A: É a única defesa mesmo, porque... [risos] (Amélia e Josué, 

produtores) 

 

A comercialização do queijo representa, portanto, uma "defesa", ou seja, além de 

contribuir para o pagamento das contas mensais, é a renda obtida da comercialização do 

queijo que permitirá que as famílias façam alguma economia que permitirá fazer alguma 

viagem, proporcionar o estudo dos filhos ou garantir um tratamento de saúde.  

Nesse sentido, vale lembrar que, se até algumas décadas atrás, como observado por 

Krone (2006; 2009) e por Ambrosini (2007), o queijo produzido aos domingos ou, em alguns 

casos, nos sábados e nos domingos, iria conferir a renda destinada às mulheres
4
, atualmente, 

não apenas o queijo produzido aos finais de semana, mas também o queijo produzido durante 

a semana irá garantir a manutenção da família, não havendo mais, via de regra, essa 

singularidade em relação ao queijo da mulher. Assim, de modo geral, o queijo do final de 

semana parece perder significado, ao mesmo tempo em que a mulher, no caso de algumas 

famílias, passa a controlar, juntamente como marido, o destino do valor obtido da 

comercialização do produto. Nesse caso, como indicaram os trechos de entrevista acima, a 

renda será utilizada para a manutenção da família, principalmente no que se refere a 

pagamento das contas e a compra de alimentos não produzidos na propriedade. 

 

Alterações do saber fazer Queijo Serrano  

A produção de Queijo Serrano ao longo de sua trajetória social passou por 

transformações que podem ser entendidas como respostas dadas a mudanças no contexto 

social ao qual esse produto pertence. Para melhor entender esse processo de transformações, 

                                                           
4
 Para aprofundar essa discussão, ver Krone (2006; 2009). 
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optou-se por focar na trajetória de vida da Casa de Queijo
5
. Entendemos que na Casa de 

Queijo se inserem memórias que proporcionam compreender as transformações adotadas ao 

decorrer de sua historicidade que proporcionaram a continuidade da produção de Queijo 

Serrano. 

 A Casa de Queijo, na maioria dos casos, é um local feminino, pois, como fora descrito 

anteriormente, a produção de Queijo Serrano é realizada, via de regra, pelas mãos femininas, 

somente substituídas pelo homem por indisponibilidade ou pela falta da mulher (CRUZ, 

2012). 

 As transformações sofridas nos utensílios adotados para o processamento do queijo, e, 

portanto, na própria Casa de Queijo, serão descritos seguindo sua ordem de uso pelas 

produtoras no processo de fabricação do queijo. O barril, o cincho
6
, a queijeira e a própria 

Casa de Queijo serão os objetos de análise. Para tanto, se seguiu a proposta de Velthen 

(2007), que, referindo-se ao contexto das casas de farinha no norte do Brasil, propõe entender 

os objetos como porta de entrada para se aproximar da cultura popular. 

 Assim, retomando os passos da produção de queijo, após a ordenha, a primeira etapa 

do processamento é coar o leite recém ordenhado em um barril, onde será feito o processo de 

coagulação. A coagulação irá ocorrer a temperaturas em torno de 37 a 40°C. Inicialmente, o 

barril era de madeira, material que permitia manter por mais tempo a temperatura ideal para a 

coagulação do leite. Contudo, como a madeira é, atualmente, proibida de acordo com 

regulamentos sanitários vigentes, já que se entende que esse material, devido a sua 

porosidade, pode ser fator de contaminação dos alimentos, muitos produtores estão 

substituindo a madeira por plástico ou inox, especialmente no caso das formas (cinchos). No 

entanto, devido a substituição dos barris de madeira por bombonas ou tarros de plástico, 

alumínio ou inox, os produtores tiveram que pensar em alguma forma de manter o leite na 

temperatura ideal para fazer a coalhada. A maneira encontrada por alguns produtores foi 

manter a bombona perto do fogão à lenha durante essa fase do processo. Para outros 

produtores, a solução foi encapar o barril de plástico em cobertores ou até mesmo em mantas 

térmicas, como fica evidenciado na fala de um casal de produtores: 

 

F: Tinha um cara ali, meu vizinho, ele tinha uma tal de cinta elétrica de botar 

no tarro. Aquilo eu achava interessante, também. É tipo um lençol térmico, 

                                                           
5
 A Casa de Queijo é o nome dado pelas(os) produtoras(es) de Queijo Serrano ao espaço onde tradicionalmente o 

Queijo Serrano é elaborado. Em geral, a Casa de Queijo é uma peça contígua ao galpão, onde é feita a ordenha, 

e, nesse espaço, além do processamento, também é realizada a maturação do produto.  
6
 Cincho é o termo utilizado na região dos Campos de Cima da Serra para se referir à forma onde será moldado o 

queijo. Em geral, essas formas eram feitas de madeira, como será melhor explicado no presente artigo. 
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sabe. Ele mandou fazer. Daí ele tirava, vestia aquilo no tarro, apertava e 

ligava na luz. [E botava em volta do tarro?] É, tinha um elástico e apertava 

ali. Ficava ali, ligava na luz e ficava aquecido o queijo. Mas não tem como o 

fogo de chão, ali. Eu, quando é eu que faço o fogo ali, eu boto o tarro e 

arredo para perto do fogão e deixo o calorzinho nele. C: Eu faço isso. 

(Clarisse e Firmino, produtores). 
 

 
Figura 2: Bombona de plástico  

Fonte: banco de imagens das autoras (2013). 

 

Depois de coalhado o leite, a massa é separada do soro e vai para o cincho, forma 

tradicionalmente de madeira, utilizada para prensar a massa e retirar o excesso do soro da 

coalhada. O cincho é uma forma que durante muito tempo teve formato arredondado, como 

explica uma produtora de Queijo:  

 

[E= Mas e do quê que eram feitos esses cinchos?]Eram feito duma... duma 

árvore... era comprido assim ô aquilo tu soltava ele enrolava, sabe? Aí era 

graduado, tu queria o queijo maior, tu queria o queijo menor, assim como 

tinha de...de... tipo folha, umas folha grossas e aquilo aqui era espremido. 

(Jussara, produtora).  

 

A produtora explica que o cincho arredondado era feito por uma madeira flexível, que 

permitia regular o tamanho conforme a quantidade de massa disponível para a produção do 

queijo. No entanto, a técnica de fabricação desse tipo de forma foi se perdendo ao longo dos 

anos. Posteriormente o cincho continuou sendo produzido, mas feito de outra madeira, no 

formato quadrado ou retangular e sem o recurso da regulagem de tamanho. Esses cinchos 

redondos são encontrados nas casas de queijo, mas não mais com a função desempenhada 

anteriormente no processar do queijo, mas sim como relíquia ou memória familiar.  A 

situação ilustrada no caso dos cinchos vai ao encontro da fala de Velthen (2007), que afirma 

que os objetos não apenas sofrem ação do ser humano, mas também agem sobre o ser 

humano. No caso do cincho redondo, algumas famílias produtoras de Queijo Serrano 
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salvaguardaram os cinchos antigos pela relevância histórica e familiar que eles 

representavam.  

 Portanto, mais recentemente, esse utensílio recebe novo significado, representando a 

tradição familiar na produção do queijo. Luana, produtora de queijo, quando questionada 

sobre o uso desses cinchos redondos, diz que não usam mais, mas explica: "isso é só relíquia 

mesmo.". 

Além do formato, os cinchos eram também maiores dos que os utilizados atualmente. 

Essa mudança no tamanho dos cinchos e, consequentemente, dos queijos, pode ser explicada 

como decorrência das próprias mudanças no mercado consumidor, que passou a se interessar 

por peças de queijo menores. Isso explicaria a necessidade de readaptar as fôrmas de queijo. 

Assim, em um primeiro momento, os produtores mantiveram a madeira, mas passaram a 

produzir em formas menores, quadradas ou retangulares. Muitos produtores permanecem com 

o uso dessas formas de madeira, mas, com implementação das normativas sanitárias que, 

entre diversos critérios, proíbem o uso de madeira, alguns produtores atualmente passaram a 

utilizar formas de plástico, a fim de, na medida do possível, seguir as exigências sanitárias. A 

produtora Roberta explica: 

 

R: É, a gente conseguiu  lá em Caxias esse cincho [de plástico]. [...] Tu sabes 

que se for pela higiene, madeira nem pode mais né. Muito difícil acho quem 

faz na madeira. [Mas a maioria está fazendo na madeira ainda, mas só que eu 

acho que aí não é legalizado né?] Sim, por causa da higiene. Por exemplo, 

amanhã é o dia da faxina, aí tem que ferver todos esses cinchos. [...]. Uma 

vez era de madeira né, eu sei lá, mas é que a higiene não permite mais que 

seja na madeira. A madeira mesmo bem lavadinha, mas sei lá, eles dizem 

que não é a mesma coisa. Então. [...]. (Roberta, produtora) 
 

 

 

 
Figura 3: Cinchos quadrados de madeira  

Fonte: banco de imagens das autoras (2013). 
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Figura 4: Cinchos redondos de madeira 

Fonte: banco de imagens das autoras (2013). 

 

Alterações como as citadas, realizadas pelos produtores, sejam por decorrência ou não 

da implementação de normativas sanitárias, causaram, em maior ou menor grau, alterações na 

Casa de Queijo. Tais alterações compõem a historicidade desse local, cujos utensílios e 

técnicas preservaram suas propriedades essenciais, baseadas essencialmente na produção 

artesanal. Por conta disso, entendemos a Casa de Queijo como um lugar de memória (NORA, 

1981), pois nela estão inseridas as memórias de um saber fazer hereditariamente apreendido, 

no qual a história das famílias produtoras acaba por se confundir com a trajetória histórica da 

produção e comercialização do Queijo Serrano. Os utensílios que compõem a Casa de Queijo 

rememoram lugares no passado de uma memória coletiva (HALBWACHS, 2006) unida em 

torno desse saber fazer materializado na Casa de Queijo.  

 

 
Figura 5: Interior da Casa de Queijo  

Fonte: banco de imagens das autoras (2013). 
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Apesar da expectativa de reconhecimento e legitimação de espaços tradicionais de 

produção de alimentos, como é o caso da Casa de Queijo, não se pode, de modo algum, 

afirmar que o queijo produzido atualmente é o mesmo que o elaborado há duzentos anos, pois, 

ao longo desses séculos, os modos de fazer Queijo Serrano sofreram mudanças relacionas a 

demandas de novos contextos sociais. De todo modo, o que pode ser afirmado é que mesmo 

com as alterações, os modos de vida dos produtores não se alteraram significativamente, mas 

sim se ressignificaram com o passar do tempo conforme as necessidades e a disponibilidade 

de recursos. Evidencia-se, assim, a dinamicidade da cultura e o entendimento de que 

mudanças não implicam, necessariamente, perda de cultura ou tradição (ALVES, 2011; 

BOWEN; MASTER, 2011). 

Porém, diferentemente de mudanças que ocorrem de forma processual, envolvendo 

pequenos ajustes e adaptações nos modos de fazer, as transformações realizadas para 

responder exigências de regulamentações sanitárias são mais rápidas e incorporadas de forma 

heterogenia por produtores e produtoras. De todo modo, por ser um processo recente, ainda 

não é possível fazer afirmações quanto aos seus desdobramentos e influências sobre as 

características do queijo. Sabe-se, entretanto, que as incertezas referentes às transformações 

na produção artesanal e tradicional do queijo devido à normatização com viés 

homogeneizador comprometem a singularidade do queijo, um produto tradicional e artesanal. 

 

Saber fazer herdado e reproduzido 

 A transmissão do saber fazer do Queijo Serrano é passada hereditariamente de forma 

oral há mais de dois séculos. Por mais que haja alguns detalhes que diferenciavam os queijos 

de décadas atrás dos de hoje, a receita dos produtores de queijo apresentam mais similitudes 

do que diferenças. Isso demonstra que há um conhecimento comum na região, e é esse saber 

que propicia a união e a identidade de grupo. 

Como apresentado no item anterior, ao longo dos anos, os modos de processar Queijo 

Serrano foram sendo alterados, no entanto, muitos costumes compartilhados se mantiveram. 

A organização do trabalho para a elaboração desse produto, desde a ordenha para obtenção do 

leite até a etapa final da comercialização do queijo, apresenta uma lógica comum entre a 

maioria das famílias que se dedicam a essa atividade. Esses  costumes e conhecimentos  são 

hereditariamente repassados e, portanto, mantidos. O caso da maioria das produtoras explana 
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essa discussão, pois a receita normalmente é herança passada a mulher. Na pesquisa de 

campo, verificou-se casos em que mulheres receberam a receita de sua mãe, vizinhas e em 

alguns casos, de seu marido, que havia aprendido com a mãe. Vejamos alguns casos: 

 

[E tu faz queijo há quanto tempo, Leila?] Eu, faz 33 anos desde que eu casei 

e desde que eu casei eu faço queijo, mas desde criança a mãe fazendo queijo 

sempre fez queijo e eu sempre junto.[E tu aprendeu com ela?] É um pouco 

com ela, outro pouco assim, os vizinhos diziam um sistema, outro dizia outro 

tipo. Foi indo um pouco de cada, sabe. (Leila, produtora).  

 

Essa produtora de queijo afirma ter aprendido com sua mãe, mas somente passou a 

fazer o queijo quando casou. No entanto, ela afirma também ter aprendido com os vizinhos, 

demonstrando com isso que o saber fazer do Queijo Serrano é um saber compartilhado por 

vários produtores daquela região. 

Outro caso interessante é o de mulheres que não sabiam fazer o queijo e que passam a 

fazê-lo após o casamento. Esse é o caso de Liana, como fica evidenciado no trecho de 

entrevista a seguir. 

 

[Quem faz o queijo aqui é tu, Liana?] Sim, e o Jairo [marido]. O Jairo tira o 

leite e eu faço. [E faz tempo que tu faz queijo?] Faz 7 anos, desde quando eu 

casei com ele.[Tu aprendeu a fazer com quem?] Com ele, eu não sabia fazer. 

(Liana, produtora) 

 

O caso da produtora Liana é intrigante, pois neste caso o marido sabia fazer o queijo, 

mas não o produzia. Ele passou o conhecimento para a sua esposa, que passou a produzir e, 

seguindo a usual divisão de trabalho encontrada na região, o marido se responsabilizou pela 

lida no campo, enquanto coube à esposa a produção do queijo. 

Esse também é o caso de Adélia, que aprendeu a fazer Queijo Serrano quando casou e 

passou a morar na casa dos pais do marido. É, eu aprendi depois que casei, porque em casa 

eu não fazia, né. Fazia mas era pouco. Mas desse tipo assim... não ficava igual a esse 

[Serrano], não sei. 

No que se refere à transmissão do saber-fazer associado ao Queijo Serrano, é 

interessante notar que, no caso das famílias produtoras, é desde criança que os modos de fazer 

são ensinados ou, melhor, partilhados, pois aprender a fazer queijo significa ajudar em tarefas 

que vão desde a lida como gado até a produção do queijo em si. Nessa lógica, "o trabalho com 

o gado e a lida do queijo não são propriamente ensinados, mas compartilhados, de modo que, 

ao mesmo tempo em que ajudam, os filhos se apropriam dos conhecimentos e práticas e, no 

caso do Queijo Serrano, de sua 'receita'" (CRUZ; MENASCHE, 2012, p. 37).  
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Naquele grupo social a receita é um saber conhecido e, de certa forma, herdado por 

todos. Isso acontece devido à organização social cujas tarefas se dão por divisão social de 

gênero. Porém, essas tarefas também são maleáveis e se adaptam conforme a necessidade da 

família, como sugere o trecho a seguir. 

 

Raro o dia que ele [marido] fez o queijo. Quando meu pai foi internado [no 

hospital] e minha mãe ficou sozinha, eu fui pra lá pousar com ele. Daí ele 

ficou em casa e ele fez. Foi a única vez que ele fez. O único dia que ele fez 

[risos] (Marília, produtora de queijo) 

 

Foi nessa organização que o Queijo Serrano se manteve presente até os dias atuais. 

Nesse contexto, portanto, as relações de gênero e geracionais não apenas marcam esse saber 

fazer, mas também permitem a sobrevivência e reprodução social das famílias produtoras. 

 

 

Considerações Finais 

O Queijo Serrano é produzido de forma artesanal há mais de duzentos anos na região 

dos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul. Sua produção está imersa em relações 

familiares, de forma a organizar as relações de trabalho na propriedade. Assim, via de regra, a 

mulher fica responsável pela produção do Queijo Serrano, enquanto ao homem cabe a lida no 

campo, manejo do gado e a comercialização do produto. A renda obtida da comercialização 

do queijo é destinada para o sustento familiar e por vezes também é utilizado para o manejo 

do gado. 

Com o passar dos anos, a Casa de Queijo foi ganhando novas configurações, pois ela 

também responde a exigências de seu contexto social. Ao estudar as mudanças ocorridas nos 

utensílios da Casa de Queijo, verificou-se que por meio desses objetos é possível se 

aproximar das alterações geradas no modo de vida dos produtores (VELTHEN, 2007). Com 

isso, as transformações que foram ocorrendo ao longo dos anos, marcam a produção do 

Queijo Serrano, mas inicialmente deixam seus vestígios na Casa de Queijo. Portanto, a Casa 

de Queijo, além de ser um espaço de produção, também é um lugar de memória (NORA, 

1981) tendo em vista que por nela estão inseridas nas memórias coletivas de um grupo social, 

que tornam os queijeiros pertencentes a uma identidade local. 

O saber fazer do Queijo Serrano é um bem imaterial guardado há mais de duzentos 

anos pelas famílias produtoras que passam essa receita de geração em geração através da 

oralidade. Por mais que sejam encontradas algumas diferenças no modo de produção das 
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famílias, sem dúvida as semelhanças são maiores do que as diferenças entre os produtores. E 

esse saber fazer é passado na maior parte das vezes de mulheres para mulheres, ou seja, a 

receita do queijo é herança feminina. O homem pode saber fazer, chegando por vezes a 

ensinar suas esposas que desconhecem a forma de produção, mas, mesmo nesses casos, a 

Casa de Queijo permanece sendo um espólio feminino. Essa forma de organização social tem 

permitido a sobrevivência do Queijo Serrano, que, além de produto identitário, chega à 

contemporaneidade como um intrigante e relevante objeto de pesquisa. 
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Resumo: O trabalho reflete sobre as formas de reapropriação social da natureza no contexto 

do Semiárido Brasileiro - um território em metamorfose, avaliando esse processo constituido 

por meio das organizações, redes e movimentos sociais, calcados na perspectiva da 

convivência e não mais do combate à seca. O estudo desvela a teia de reinvenção e 

reconstrução dos territórios rurais semiáridos por meio de vários programas e práticas de 

„Convivência‟ que têm gerado um conjunto de novas possibilidades de garantia dos direitos 

das gentes sertanejas que habitam esse chão brasileiro, que vêm assumindo o seu presente nas 

mãos, ressignificando as suas histórias e os seus territórios de vida, trabalho e cultura. Esse 

estudo é decorrente da tese desenvolvida em 2010
1
, cuja continuidade se dá na linha de 

pesquisa “Educação Contextualizada, Territórios e Sustentabilidade”, do NEPEC-

SAB/UNEB, analisando como a ressignificação da natureza elabora novas territorialidades no 

semiárido brasileiro pautando-se da contextualização dos saberes enquanto percurso para bom 

uso da semiaridez.  

Palavras-chave: reapropriação social da natureza; território; semiárido brasileiro, 

convivência; educação contextualizada. 

 

Abstract: The work reflects on the forms of social reappropriation of nature in the context of 

the Brazilian semiarid region - a territory bubble, evaluating this process constituted by the 

organizations, networks and social movements, rooted in the perspective of coexistence and 

no more combat drought. The study reveals the web of reinvention and reconstruction of 

semiarid rural areas through various programs and practices 'Coexistence' that have generated 

a set of new possibilities for securing the rights of people who inhabit this backland Brazilian 

                                                           
1
  CARVALHO, Luzineide Dourado. Ressignificação e Reapropriação Social da Natureza: Práticas e Programas 

de „Convivência com o Semiárido‟ no Território de Juazeiro (Bahia). 2010. São Cristóvão, Sergipe: Núcleo de 

Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Sergipe, 2010, 342p (Tese, Doutorado em Geografia). 
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ground, assuming that come your gift in hands, giving new meaning to their stories and their 

territories of life, work and culture. This study is due to the thesis developed in 2010, whose 

continuity is given in the search "Contextual Education, Territory and Sustainability", the 

NEPEC-SAB/UNEB line, analyzing how the redefinition of nature prepares new territoriality 

in the Brazilian semiarid region is the guiding - contextualization of knowledge as the path to 

good use semiaridez . 

Keywords: social reappropriation of nature; territory; Brazilian semiarid region, coexistence; 

contextual education. 

 

Resumen: La obra reflexiona sobre las formas de reapropiación social de la naturaleza en el 

contexto de la región semiárida de Brasil - una burbuja territorio, la evaluación de este 

proceso constituido por las organizaciones, redes y movimientos sociales, arraigadas en la 

perspectiva de la convivencia y no más combate la sequía. El estudio revela la web de la 

reinvención y la reconstrucción de las zonas rurales semiáridas a través de diversos programas 

y "Convivencia" prácticas que han generado un conjunto de nuevas posibilidades para 

garantizar los derechos de las personas que habitan esta tierra brasileña sertão, suponiendo 

que vienen a su regalo en las manos, dando un nuevo sentido a sus historias y sus territorios 

de vida, trabajo y cultura. Este estudio se debe a la tesis desarrollada en el año 2010, cuya 

continuidad se da en la búsqueda "Contextual Educación, Territorio y Sostenibilidad", la línea 

NEPEC-SAB/UNEB, analizando cómo el replanteamiento de la naturaleza prepara nueva 

territorialidad en la región semiárida de Brasil es el guía-contextualización del conocimiento 

como el camino para un buen uso semiaridez. 

Palabras clave: Reapropiación social de la naturaleza; Territorio; Región semiárida brasileña, 

la Convivencia; Educación contextual. 

 

 

Introdução 

A territorialidade dos sertanejos faz-se pela forma interativa e de convivência desses 

sujeitos com os regimes de signos, códigos e alternâncias da natureza semiárida,  marcando as 

condições do viver e sobreviver em um vasto território configurado pela irregularidade de 

chuvas (CARVALHO, 2012). O sertanejo aprende desde cedo a lidar com o excesso e a 

escassez da água e dos produtos presentes na biodiversidade da Caatinga. Muitas 

representações sociais dessa territorialidade fazem-se presentes em imagens e discursos 

pejorativos, negativos e preconceituosos para com a natureza, o território e as gentes do sertão 

semiárido. No entanto, a ideia-projeto „Convivência com o Semiárido Brasileiro‟, por meio de 

práticas produtivas e de metodologias educativas e organizacionais contextualizadas tem 

ressignificado o sentido de pertencimento e das condições de mundaneidade sertaneja. 

A pesquisa é desenvolvida no Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação 

Contextualizada para a Convivência com o Semiárido Brasileiro, da Universidade do Estado 

da Bahia, Campus III- Juazeiro. Decorrente da tese desenvolvida em 2010, em Geografia, na 

UFS/NPGEO, a atual pesquisa é parte das investigações da Linha de Pesquisa “Educação 
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Contextualizada, Territórios e Sustentabilidade”, desse Núcleo. Mantém como campo 

empírico algumas comunidades rurais estudadas na tese: Marruá, no munícipio de Uauá;  

Salitre, em Juazeiro; Melancia e  Riacho Grande, em Casa Nova. Tem como metodologia a 

observação participante, o tratamento qualitativo dos dados e a escuta atenciosa por meio de 

entrevistas e relatos orais dos diferentes sujeitos individuais e coletivos que demandam 

continuidades e transformações nessas comunidades, executores e beneficiados dos 

progarmas e práticas de coonvivência. Foca-se o protagonismo das mulheres e para tanto, elas 

têm estado mais presentes nos relatos e entrevistas. A meta é acompanhar uma liderança 

feminina em cada comunidade, avlaindo o protagonismo das mesmas e os impactos desses 

programas em suas vidas e nas comunidade a partir de suas ações.  

Essa pesquisa objetiva aprofundar sobre os princípios da Convivência que norteiam a 

ética do bom uso da natureza semiárida, propondo às comunidades rurais sertanejas 

realizarem o aproveitamento dos produtos da biodiversidade da Caatinga, como percusos de 

uma contemporanea reapropriação social da natureza. E, tendo como relevancia, a presença 

das mulheres nas ações do „bom uso‟. 

Mantém tamtém a reflexão das relações natureza e cultura na contemporaneidade, 

tema central da tese, cuja investigação permanente é acompanhar o processo em curso da 

ressignificação e da reapropriação social da natureza semiárida. Desse modo, na atual 

pesquisa, a questão central é investigar quais novos sentidos os sertanejos sertanejas estão 

dando à semiaridez e como essa se faz  uma condição de mundaneidade e de territorialidade. 

Considera-se que a reapropriação social da natureza compreende os recursos naturais 

da Caatinga como sustento material e imaterial das populações rurais tradicionais, para as 

quais, o uso da Caatinga perpassa pela valorização da cultura e da identidade, fortalecendo os 

lações entre território,  trabalho e vida dessas comunidades rurais sertanejas. 

O novo naturalismo em debate traz a concepção construtivista de natureza-processo e 

natureza-artefato (LARRÈRE, 1997), possibilitando analisar por este prisma, que a seca é 

parte da própria característica climática dos ambientes semiáridos, cujas ações e intervenções 

(as obras técnicas e os artefatos)  aplicadas pela Convivência, são adequações sócio técnicas, 

com vistas ao aproveitamento dos recursos naturais (água das chuvas, biodiversidade da 

Caatinga etc.) dentro dos limites da capacidade ambiental desses ecossistemas.  

Nessa lógica, a pesquisa apreende que a Convivência com o Semiárido é uma ideia-

projeto que se apoia na formação da racionalidade ambiental (LEFF,2006), conduzindo os 

processos de reapropriação social dessa natureza. A pesquisa não deixa de analisar que há um 
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campo conflituoso que coloca os sertanejos na luta em defesa de seus territórios e dos 

suportes para sua sobrevivência, material e simbólica no mundo, confrontando-se com outras 

racionalidades e apropriações pautadas na lógica do grande capital sobre as terras, ás águas e 

reservas do Bioma Caatinga.  

A intenção é apreender as percepções dos sujeitos sociais no Semiárido Brasileiro, e, 

especificamente, no Território de Juazeiro e como esses estão produzindo suas existências 

motivados na “Convivência‟. O estudo apoia-se na abordagem fenomenológica com o 

propósito de ancorar a temática pela reflexão da percepção e da existencialidade na 

semiaridez. 

A concepção fenomenológica tem possibilitado pensar a pesquisa sobre a relação 

interativa da natureza e cultura, bem como gerar um olhar cuidadoso sobre a condição do 

homem sertanejo em sua mundaneidade semiárida. Para tanto, a pesquisa concebe a noção de 

cotidianeidade, como uma relação temporal do ser com seu espaço, com seu envolvimento 

com os acontecimentos da realidade mais imediata. Segundo Heidegger (1981), o cotidiano é 

a relação tempo-espaço próximo, conhecido, vivido na experiência da realidade contextual. 

Segundo esse pensador, “ser-no-mundo” são as múltiplas maneiras das quais o homem vive e 

pode viver; os vários modos como ele se relaciona e atua com os entes que encontra e a ele se 

apresentam. 

Também trilha na noção de mundaneidade, apreendida também dos postulados de 

Heidegger para analisar a característica existencial do viver dos sertanejos em processo de 

ressignificação da semiaridez. A mundaneidade são as diferentes  maneiras específicas do 

viver, segundo um determinado contexto cultural, ambiental, técnico etc. Para o sertanejo, a 

natureza semiárida é sua mundaneidade, na qual ele realiza o trabalho, a cultura, suas leituras 

de mundo. 

E por fim, elenca-se a contextualização enquanto ação de trazer o contexto para as 

práticas sociais promovendo a aprendizagem significativa do sujeito, conduzindo-o à tomada 

de consciência intencional (NIELSEN NETO, 1988).  

 

A emergencia do novo/outro naturalismo e a noção do ‘bom uso’ da natureza 

 

A ideia de natureza pela concepção moderna fechou-se numa natureza-objeto, exterior 

ao homem. Mas, ao se constatar a existência dos objetos híbridos, ou de uma natureza 

composta de processo e de artefato, evidencia-se que a aparente oposição, na realidade, tem-
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se uma interdependencia entre uma natureza processo (natura naturans) e uma natureza 

artefato (natura naturata). Ambas compõem uma natureza interativa, construcionista, 

evolutiva, complexa.  

Larrère (1997, p.16) postula que a filosofia moderna privilegia apenas a natureza 

artefato, mas se há a idéia dessa natureza (natura naturata), por sua vez, essa se apoia na 

existência de uma natureza-processo (natura naturans). Segundo a autora, a existência dessas 

duas naturezas possibilita conceber um novo naturalismo, partindo do pressuposto de que as 

grandes visões dominantes de natureza não se caracterizam unicamente pela oposição do 

mecanismo ao finalismo.  

Emerge o naturalismo calcado na consideração da existência dessas duas naturezas, 

numa busca de defender que os homens e suas aptidões, as sociedades e suas atividades, a 

própria humanidade, mantêm-se em continuidade com a natureza. Ou seja, a humanidade está 

agarrada à natureza muito mais do que dela se separou na modernidade. Ao se constatar que 

as obras técnicas dos homens são, em sua essência, “objetos híbridos”, como propõe Latour 

(1994), a compreensão é que se tem uma natureza de processos naturais e artificiais, uma vez 

que todos os produtos fabricados são rejeitados e, ao terem um destino natural, acionam 

processos naturais dos quais os homens não dominam.  

Nos afirma Morin (2005, p.22), que a possibilidade de uma reinserção da dimensão 

antropossocial à organização física da vida, ao apreender que a natureza é um todo 

polissistêmico, cuja fabulosa arquitetura sistêmica é edificada. Entretanto, não basta apenas 

associarmos inter-relação e totalidade das coisas, mas é preciso ligar totalidade à inter-relação 

pela idéia de organização.  

A concepção de uma natureza de complexa organização postula que há uma interação 

entre seres físicos e antropossociais. Ambos estabelecem uma relação de interecodependência, 

definindo uma dupla identidade: uma identidade própria que os distingue (processual) e uma 

identidade de dependência ecológica que os liga a seu ambiente. Como afirma Morin ( 2005, 

p.179), “não há mais physis isolada do homem, ou melhor, isolável de seu entendimento, de 

sua lógica, de sua cultura, de sua sociedade. Não há mais objeto totalmente independente do 

sujeito”. 

Resituar o homem na natureza traz a abertura para o pertencimento desse como parte 

da natureza. Uma relação que atribua uma valorização consciente da natureza, e na qual o 

sentido da prudência emana a ideia do seu “bom uso”. Esse outro/novo naturalismo – o 

ecocentrismo, parte da compreensão de que o sentido de pertencimento do homem à natureza 
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pode se dar numa escala local (a comunidade) e se estender à escala da Terra. Isso porque, 

uma vez a humanidade reinscrita na comunidade biótica, terá a escala do planeta Terra como 

sua própria morada.  

Retoma-se o sentido ético do “bom uso” da natureza, que é um princípio da filosofia 

herdado dos Gregos clássicos, a qual, mesmo com a Modernidade, se mantém na concepção 

predominante de natureza moderna (LARRÈRE, 1997). Salienta essa autora que o principio 

da prudência baseia-se na precaução, que é o saber para agir. Ou seja, uma noção de 

limitação, de enquadramento ou de impedição a certas ações potencialmente perigosas, diante 

de um perigo do qual não se tem uma certeza definida, exata. Diante dos riscos potenciais, a 

precaução é um princípio de decisão quando não há conhecimento, certezas cientificamente 

estabelecidas.  

Como afirma a autora citada, o “bom uso” da natureza é um comprometimento com as 

gerações futuras e obriga a sociedade a ter em conta a forma de seus atos presentes e como 

estes comprometem o futuro. Entretanto, não se pode reduzir a ideia do “bom uso” apenas a 

esta preocupação, pois seria se prender às necessidades atuais, mas sim, considerar toda a 

complexidade que envolve os ecossistemas. Mais do que utilizar a natureza de forma 

sustentável, é preciso determinar critérios de seu uso. Nesse sentido, “aprender a conviver”, é 

também, rever comportamentos e atitudes diante da natureza.  

O percurso da contextualização presente na ideia de Convivência com o Semiárido 

pauta-se na interação dos saberes da contemporaneidade imbuídas da racionalidade ambiental: 

sustentabilidade, ética ambiental etc., com os saberes da tradição, caracterizada pelas 

manifestações, valores e práticas de convivência dos sertanejos com a natureza passadas há 

gerações.  

 

A busca de outro/novo projeto de desenvolvimento no semiárido 

 

Os diferentes projetos de intervenção manifestam e expressam as ideologias e os 

diferentes sentidos de desenvolvimento territorial para o Semiárido ao longo da historia da 

politica pública brasileira, mas nesse contexto contemporâneo, pode-se destacar outra lógica 

se constituindo, que é a proposta da „Convivência‟, dessa vez, impulsionada, mobilizada e 

articulada pela sociedade civil organizada e apoiada por alguns setores governamentais.   

O sentido de „natureza hostil‟ dado ao sertão semiárido tem sido descrito nos materiais 

geográficos e narrado na literatura como um lugar „feio‟, de „natureza morta‟, „onde não se 
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vive, mas vegeta-se‟, e assim por diante. Formas de apresentar a paisagem sertaneja como 

adversa e inapropriada à sobrevivência digna de suas populações, mas, apenas homens e 

mulheres rudes e „tostados pelo sol‟ poderiam sobreviver a tal „natureza inóspita‟. 

No entanto, nas últimas décadas ocorre um processo de rompimento com tais 

narrativas, motivado em escala global pela própria busca da sociedade contemporânea por 

outro naturalismo, ou outras formas de se relacionar com a natureza. Alguns autores, como 

Enrique Leff (2005; 2006) compreendem que esse movimento parte do estado de crise 

civilizatória/ambiental pela qual passa a humanidade e o estado de falência da concepção 

moderna de natureza, calcada no antropocentrismo. O autor citado afirma que estamos 

vivendo um momento de gestação de outra/nova racionalidade, pautada no respeito à 

natureza, na justiça e direitos dos povos aos seus territórios de vida e cultura e novas formas 

de apropriação da natureza, cujo objetivo seja o uso e acesso social, e não meramente, um uso 

capitalista e depredador. Leff concebe como um nascimento da racionalidade ambiental, 

superando a racionalidade técnica. Um novo paradigma em gestação. 

A „Convivência com o Semiárido‟ surge no contexto brasileiro dentro dessa transição 

paradigmática de superação de uma racionalidade técnico-científica, cuja dominação da 

natureza se materializou na política do „combate à seca‟ para a emergência de uma 

racionalidade ambiental, que evoca a prudência/diálogo com a natureza. A convivência 

também é motivada pelo movimento global de reivindicação e valorização do território, com 

diferentes grupos em luta e defesa dos recursos materiais e imateriais disponíveis, como 

exemplo, o uso da biodiversidade, da água, dos minerais etc.  

Diferentes práticas e programas que surgem nas comunidades rurais do Semiárido, 

desenvolvendo projetos sócios produtivos e ambientais calcados nos saberes acumulados 

pelas gerações, na cultura alimentar dos sertanejos, nos conhecimentos e saberes 

popular/tradicionais da flora e fauna da Caatinga são expressões dessas novas formas de 

reapropriar os recursos naturais e culturais do Semiárido.  

 

As ressignificações e as reapropriações da natureza no semiárido brasileiro 

 

A „Convivência‟ mostra um território Semiárido diverso, e não homogêneo, cuja seca, 

chão rachado, carcaça de boi, são postos como únicos elementos que o define. Pelo contrario, 

a proposta da convivência considera a seca como parte da dinâmica ambiental dessa natureza, 
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e, para tanto não é combatê-la, mas compreendê-la e adequar às obras e as técnicas a esta 

realidade.  

O Semiárido possui uma grande diversidade geográfica, histórica e cultural. A 

presença predominante da Caatinga é singular e torna este território especifico no mundo, pois 

a Caatinga é um bioma único, encontrado somente neste lugar. Entretanto, a Caatinga tem 

sido mostrada na literatura, nos materiais didáticos das escolas, nas imagens televisivas e 

documentais como um ambiente pobre, de poucas espécies animais e vegetais. Tais leituras, 

por sua vez, “desqualificaram a etnobiodiversidade da Caatinga”, afirma Marques (2005, 

p.77). O mesmo autor reforça que: “A Caatinga, ao contrário, não pode ser entendido como 

um local feio e inóspito, mas que traz uma beleza e riqueza peculiar, admirada, amada, pelas 

pessoas que vivem nesses espaços há séculos”.  

A Caatinga tem possibilitado a criação e a recriação das condições da produção 

material e imaterial da existência no Semiárido Brasileiro. A partir da reapropriação social da 

biodiversidade da Caatinga, por meio do uso produtivo de determinadas plantas nativas, tais 

como, o umbu e o maracujá-do-mato, tornam-se carros-chefes da produção de doces, geleias, 

sucos e polpas.  

Muitas organizações sociais (associações e cooperativas, por exemplos) estão 

desenvolvendo práticas sócio produtivas a partir desse potencial econômico da Caatinga, além 

de dimensionarem esse viés para a valorização socioambiental e simbólica desse Bioma. Os 

resultados podem ser avaliados pela ampliação da geração da renda familiar e da melhoria 

socioeconômica das comunidades rurais, pela promoção do „bom uso‟ dos recursos vegetais e 

da revalorização do saber tradicional sobre as plantas e raízes da Caatinga. 

De acordo com Leff (2005), os grupos humanos desenvolvem uma cultura específica 

de preservação e de conservação dos recursos do seu território. Ele denomina de „cultura 

ecológica‟, pois o que define essa relação é o sentido de gerar o equilíbrio do uso com as 

condições ecológicas existentes. Com base nessa ideia, podemos dizer que, essa cultura 

ecológica tem sido elaborada a partir da convivência, pois uma vez manifestada na expressão 

de valorização  da identidade, do enraizamento e do valor da Caatinga como suportes de vida 

e de cultura para os povos que habitam os sertões semiáridos, é dela que se estabelecem uma 

relação de complexidade com seus contextos ecossistêmicos.  

            Para Carvalho (2010), a reapropriação social que está em curso, faz-se um movimento 

das comunidades na apropriação e na transformação de seus recursos ambientais, que no caso 

analisado, baseia-se no potencial econômico sustentável da Caatinga. Funda-se no princípio 
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de “equidade na diversidade”, que implica desse modo, na autonomia cultural de cada 

comunidade, cuja autodeterminação de suas necessidades e a autogestão do potencial 

ecológico desse Bioma é posto como forma geradora de outro/novo desenvolvimento.  

          Nessa pesquisa defende-se que este processo trilha na construção de um novo 

naturalismo, pois a Caatinga é, para as inúmeras comunidades rurais tradicionais ou não, um 

suporte comunicacional com a natureza, cujos significados e usos dos frutos, das flores, das 

raízes, das folhas etc., são formas que condizem com as próprias formas dessas gentes 

pensarem, relacionarem e utilizarem a natureza conforme sua cultura, elaborada ao longo das 

gerações (CARVALHO, 2012).  

Essa perspectiva da produção pela „Convivência‟ tem reorganizado a agricultura de 

sequeiro, montando-se as comunidades um calendário produtivo assentado nas possibilidades 

e disponibilidades da natureza semiárida em seu tempo verde e tempo seco.  

O consorciamento das atividades de agricultura (serviços das roças com o preparo do 

solo, plantios e colheitas pela mão-de-obra familiar), caprinovincultura (manejo do rebanho 

na propriedade e nos fundos de pasto), extrativismo do mel e de frutos, beneficiamento dos 

frutos, mel e tapioca (para biscoito) demonstra que a agricultura familiar busca uma 

diversificação das atividades como forma de gerar uma renda familiar durante todo o ano. 

Os sertanejos ao desenvolvem a agricultura de sequeiro e a caprinovinocultura ao 

longo de todo o ano: De abril a setembro é o tempo seco, e as plantas melíferas da Caatinga 

vão florear. Os umbuzeiros vão dar seus primeiros frutos em novembro. Desenvolvem-se, 

portanto, o extrativismo e a apicultura e o beneficiamento do mel de abril até novembro. Em 

julho, começa o beneficiamento das frutas maracujá-do-mato, manga e goiaba cuja oferta é 

até dezembro. Essa atividade ocupa grande parte da mão-de-obra nas mini fábricas e galpões, 

espaços onde se produzem os doces, geleias e polpas, que adentram pelos meses de janeiro a 

final de abril aproveitando-se também dos umbus, que se inicia em janeiro e vai até abril.  

De julho a outubro tem-se o beneficiamento da mandioca na produção de tapioca, 

usada na fabricação dos biscoitos, petas, brevidades e sequilhos. 

Pelo exposto, há um aproveitamento do ritmo da natureza semiárida, mesmo marcada 

pelo ciclo do tempo verde e do tempo seco. E que no tempo do verde, como diz De Marco 

(2004) “o tempo da fartura” (de novembro a março), com presença da água no ambiente, 

provinda das chuvas, há mais nutrientes no solo, maior biomassa da Caatinga etc., que se 

estendem como produtos agora em forma de compotas, doces, geleias e sucos e que tem 
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garantido uma renda quase que anual para as famílias inseridas nos projetos da produção da 

convivência. 

A reapropriação do ciclo da natureza (rompido pela imposição de determinadas 

culturas e atividades que demandam uma oferta bem maior e mais frequente dos recursos 

naturais) faz-se um respeito e „bom uso‟ da natureza semiárida, considerando-se que os 

elementos são limitados no tempo e no espaço, mas dependendo da própria dinâmica dessa 

natureza, podem ser bem ofertados em um período de 4 a 6 meses. E, para esse 

aproveitamento, as  organizações dão seu pique máximo nesses períodos de maior oferta dos 

frutos, do mel e da mandioca. As mini fábricas, os galpões, as casas de mel, os terreiros de 

raspa se agitam, revezando as turmas numa intensa dinâmica para que aproveitem o máximo 

dessas safras. Enfim, é uma dinâmica produtiva que vai seguindo a dinâmica da natureza, cujo 

ritmo produtivo impacta, especialmente a vida das mulheres. Elas conseguem dar conta de 

tudo, pois, uma semana, sua turma vai coletar os frutos ou o mel, em outra semana, vão para 

as minifábricas, galpões, casas do mel. 

A cotidianeidade
2
 do grupo doméstico também vai sendo afetada, distribuindo-se 

internamente as tarefas, envolvendo mais a participação dos homens, que passam a realizar 

tarefas antes não desenvolvidas, em casa e também nas espaços de produção. O entendimento 

das pessoas inseridas nessa nova cotidianeidade é de que a convivência é viver em respeito 

com os outros, uma relação de respeito a essa natureza, que traz o sentido de preservação. 

Este sentido vai se pautando como estratégia de articulação para uma nova relação entre 

natureza e sociedade em seus próprios contextos semiáridos. São aspectos ressaltados por 

Almeida (2008) como um significativo percurso para tornar a biodiversidade um elemento 

importante na consolidação do território e na formulação de estratégias de desenvolvimento, 

articulando ciência, cultura e economia. 

 

A contextualização dos saberes com os territórios semiáridos 

 

A contextualização dos saberes tem sido a fundamentação metodológica, em suas 

diferentes maneiras de usá-la, pelas institucionalidades que se agregam à „Convivência‟, tais 

como: As cooperativas, as ONGs, redes (Sabor Natural do Sertão, Rede de Mulheres, 

Articulação no Semiárido dentre outras), comitê de fundo de pasto etc., que atuam no sentido 

                                                           
2
 A noção de cotidianeidade é compreendida  como uma relação temporal do ser com seu espaço, com seu 

envolvimento com os acontecimentos da realidade mais imediata, conforme posto por  Heidegger (1981, ou seja, 

uma relação tempo-espaço próximo, conhecido, vivido na experiência da realidade contextual.  
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de buscarem novas formas de usar os recursos naturais disponíveis da natureza semiárida com 

base nos fundamentos das Diretrizes da Convivência, associando as ações produtivas e 

organizacionais às ações educativas contextualizadas. 

Segundo Zemelman (2006), uma das bases da contextualização do saber é 

potencializar o sujeito para que este se situe no momento histórico, ampliando seu horizonte 

de apreensão da realidade, colocando-o perante uma constelação de possibilidades. Para esse 

autor, o sentido torna-se uma forma válida de produção do conhecimento e, não apenas, 

aquilo que pode ser observado, comprovado e palpado, fundamentado pelo método científico 

moderno. Ou seja, houve um distanciamento do sujeito em relação às suas circunstâncias, as 

suas próprias determinações, delineadas pela complexidade da rede entre o local-global-local.  

Boaventura de Souza Santos (2006) por sua vez, ressalta que “todo conhecimento é 

local e total”. Sua tese apresenta que há uma gama de outras formas de produção de 

conhecimento para além do científico, disciplinar, e que as áreas do saber ao se colocarem 

num movimento de convergência de projetos, podem dar respostas a problemas sociais, 

ambientais e outros, presentes no mundo contemporâneo em escala global e identificados no 

plano local. Desse modo, Santos concebe que a percepção do contexto local pelo sujeito 

necessita ser retomado, uma vez que o sujeito pensa e concebe o mundo a partir de seu local.  

A contextualização também tem sido compreendida como uma ação de rompimento 

com as narrativas universalistas postas pelo conhecimento científico, e que deseja estabelecer 

novos acordos, novos „contratos‟ com o natural e o social. Sobre a 

universalização/colonização das narrativas, Martins (2004, p.32-34) traz a compreensão de 

que essa se deriva a partir da fala dos “de fora” negando a fala dos “de dentro”. Ou seja, “uma 

nomeação operada “de fora” que, sequer, deu o tempo suficiente para que os sujeitos “de 

dentro” pudessem organizar uma auto-definição e uma auto-qualificação”, reforça o autor. A 

concepção de Martins é, portanto, que a contextualização é uma ação de descolonização, pois 

sua tarefa de reconstruir visibilidades e dizibilidades instituídas e de permitir que os „outros‟ 

excluídos da „narrativa hegemônica‟, recuperem sua palavra e tornem pertinentes suas 

questões.  

Para Martins e Reis (2004, p.08), o contexto também não encerra a produção do 

conhecimento e nem a realidade se reduz a ele, pois o “contexto não deve se fechar como uma 

“ilha”, isolada do mundo, das coisas e dos demais saberes e conhecimentos acumulados pela 

humanidade ao longo da sua trajetória histórica”. Ao contrário, ele é o início do 

aprofundamento e da renovação dos conhecimentos e saberes diversos.  
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Desse modo, o contexto não se limita ao espaço físico, ao substrato onde se pisa - o 

chão. Ele pode ser dimensionado como a escala espaço-tempo, do qual o sujeito se situa no 

mundo, em sua mundaneidade, pois nessa que ele manifesta sua presença como ser ou ser-

presença (HEIDEGGER, 1981). São por tais fundamentações apresentadas, que a Educação 

Contextualizada dimensiona o Semiárido como o contexto, pois é dessa mundaneidade que o 

sujeito constrói sua aprendizagem de ser-no-mundo-com-os-outros (idem, 1981).  

A contextualização adentra nos programas e práticas da „Convivência‟ para o acesso e 

uso democrático da água, da terra e da biodiversidade da Caatinga, que segundo Carvalho 

(2010, p.209): 

 

Essas novas cotidianeidades e territorialidades elaboradas pelas práticas e programas 

sócio produtivos  geram mudanças, pela produção imaterial que os sertanejos 

passaram a empreender baseados nas práticas de coletividade, comunitárias e 

associativas. E, ainda trata-se da geração de saberes e conhecimento por meio da 

contextualização, uma metodologia educativa que apreende o contexto 

geoambiental, histórico e simbólico-cultural do semiárido como a referência tempo-

espaço do sujeito consigo e com o mundo. 

 

 

Considerações finais 

 

A contextualização dos saberes proporcionam aos sujeitos reconhecerem sua 

mundaneidade e territorialidade e ressignificarem todo um conjunto de nós e redes que os 

ligam do local ao mundo. Em uma tomada de consciência intencional, novas e outras saídas e 

alternativas produtivas surgem e potencializam os sertanejos e sertanejas ao enfrentamento 

das problemáticas socioeconômicas e a vislumbrem perspectivas da produção de sua 

existência na semiaridez. 

Essas novas possibilidades de produção e de organização social são motivadas pela 

„Convivência” que vai sendo tecida pelas redes, cooperativas, associações rurais, de fundo de 

pasto etc., as quais buscam as melhorias socioeconômicas por meio de tecnologias sociais de 

acesso e uso da água da chuva, da luta pelo direito à terra e ao uso coletivo das terras de 

fundos de pasto, da luta pela garantia da biodiversidade da Caatinga; da valorização da 

criação  e recriação da produção identitária. No entanto, enfrentam fortes pressões da 

capitalização das terras, cuja insegurança dos seus territórios de vida, trabalho e cultura é 

constante. Considera-se que a “identidade cultural comunal” (CASTELS, 2001) ainda é uma 

estratégia de fortalecimento e suporte nas ”trincheiras‟ das lutasdos sertanejos pela 

biodiversidade e pela água e  terra, nos sertões semiáridos.  
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Os projetos sócio-produtivos enfrentam vários problemas relacionados com uma 

infraestrutura limitada das unidades de produção, pois as mini fábricas e as casas de mel são 

muito pequenas, não comportando ampliar-se o número de famílias, apesar de que os galpões 

sejam mais espaçosos. Mas, carecem de uma engenharia apropriada para a atividade; faltam 

investimentos para qualificar o pessoal e fortalecer o controle de qualidade dos produtos; forte 

dependência das instituições financiadoras e, também, da manutenção dos compradores, 

memso que seja por meio dos programas governamentais (CONAB
3
, PAA

4
 etc.).  

Entender as estratégias elaboradas pela agricultura familiar, em especial, a sertaneja, 

significa descortinar o sentido dessa produção para a vida desses homens e mulheres que 

reorganizam a produção na busca de conciliar o ciclo dinamico da Caatinga, como 

positividade e possibilidade de sua existência nos territórios rurais. Como cita Almeida 

(2005b, p.303), “os agricultores, em determinados territórios, resgatam atividades enraizadas 

e (re) inventam produtos, outras atividades; é interpretar o valor social a elas agregadas”.  

Esse valor social agregado ao trabalho parte da luta pela reapropriação social da 

natureza semiárida, expressando uma consciência intencional de união nos espaços de 

produção, na comercialização e na organização e educação comunitária pela superação das 

dificuldades e dos desafios para se empreenderem “atividades enraizadas e se reinventarem 

produtos”, como nos diz Almeida. 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar os valores simbólicos atribuídos aos 

derivados de mandioca produzidos no povoado Miaí de Baixo, Coururipe/AL, foi utilizada 

revisão bibliográfica com base no método fenomenológico para fundamentar as análises de 

observações e conversas informais realizadas no povoado. As iguarias derivadas da mandioca 

são elaboradas por grupos familiares e destinam-se à comercialização para obtenção de renda, 

porém, na Semana Santa, especificamente na quinta-feira, a produção é investida de um valor 

de cunho religioso. Nesse período, tal atividade – realizada não apenas pelos grupos 

familiares envolvidos na comercialização desses produtos como também por outras famílias 

do povoado – fundamenta-se em valores que sintetizam a comunhão, a coletividade e a 

cultura. Tais iguarias são consumidas na Sexta-Feira Santa, pois, por serem desprovidas de 

requintes de refinamento, simbolizam desprendimento, sacrifício e jejum. 
Palavras-chave: Derivados de mandioca, Semana Santa, Valores simbólicos. 

 

Abstract: In this article which aims to analyze the symbolic values assigned to derived from 

cassava produced in the village Miai de Baixo, Coruripe / AL was used literature review 

based on the phenomenological method to support the analysis of observations and informal 

conversations held in the village. The delicacies derived from cassava are produced by family 

groups and are intended for sale to obtain income, however, in Holy Week, specifically on 

Thursday, the production is invested in a value of a religious nature. During this period, such 

activity - held not only by family groups involved in marketing these products as well as other 

families of the village - is based on values that summarize the communion, community and 
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culture. Such delicacies are consumed on Good Friday because, being devoid of refinement 

refinement, symbolizing selflessness, sacrifice and fasting.  

Keywords: foods made from Cassava, Holy Week, symbolic values. 

 
Resumem: Este articulo tiene como objetivo analizar los valores simbólicos asignados a la 

yuca derivados producidos en el pueblo Miaí de Baixo, Coruripe/ AL. Utilizamos revisión de 

la literatura, en busca de una base en el método fenomenológico para el análisis de las 

observaciones y conversaciones informales realizadas en el pueblo. La producción se lleva a 

cabo por grupos familiares y la intención de obtener comercialización para obtener renta, sin 

embargo, en la Semana Santa, concretamente el jueves la producción está investido de un 

valor simbólico de carácter religioso, va a ser producida no sólo por los hogares del mercado, 

sino también a las grupos familias de la aldea que pone de relieve los valores que sintetiza la 

comunión, la comunidad y la cultura. Los productos que se consumen en el Viernes Santo 

para ser considerado carente de refinamiento comida simboliza la abnegación, el sacrificio y 

el ayuno.  

Palabras clave: Derivados de la yuca, la Semana Santa, los valores simbólicos. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem por objetivo analisar os valores atribuídos aos produtos derivados da 

mandioca elaborados a partir de práticas tradicionais transmitidas por diferentes gerações. Na 

atualidade, tal atividade faz parte da dinâmica cotidiana que compõe o espaço vivido na 

comunidade Miaí de Baixo, no município de Coruripe-AL. A reprodução dessas práticas 

tradicionais ligadas à produção de iguarias da mandioca na comunidade permite a 

continuidade dessa prática, realizada há décadas por grupos familiares que buscam a geração 

de renda por meio da comercialização de tais produtos em feiras livres, logradouros públicos e 

na própria comunidade. A elaboração dos vários tipos de alimentos produzidos com a 

mandioca (farinhas, bolos, beijus, broas) ocorre sob a responsabilidade das mulheres 

pertencentes a esses grupos (SANTOS, 2012). 

Como procedimentos metodológicos, no desenvolvimento deste estudo, 

fundamentamos a pesquisa no método fenomenológico. Iniciamos com a observação 

participante e conversas informais como ferramentas para a compreensão dos processos 

tradicionais que ocorrem nessa produção. 

A partir do ano de 2011, iniciamos uma pesquisa com grupos familiares da 

comunidade e, a partir de então, passamos a constatar a redução no número de famílias que 

produzem tais alimentos. Comparando os dados obtidos na época com os atuais, observamos 

a redução do número de famílias que se dedicavam a tal atividade: após três anos, seis das 

oito famílias estudadas continuam envolvidas nessa produção. A viuvez e a obtenção do 
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benefício da previdência social constituem os motivos do afastamento dessas famílias desse 

labor. Com a aposentadoria, duas mulheres resolveram abdicar das atribuições de que eram 

incumbidas alegando que apresentavam dificuldades para executar a atividade e que, por 

terem passado a obter uma renda mensal, não necessitariam mais exercê-la. 

Além da citada mudança, com a redução do número de famílias produtoras, 

constatamos alterações no modo de fazer os produtos: além de ter havido a inserção de novos 

ingredientes, como a erva-doce
1
, houve a constituição de novas redes de fluxos de 

comercialização com a obtenção de matéria-prima e com a introdução de novos instrumentos 

de trabalho, como o liquidificador. Essas foram as ressignificações identificadas no processo 

de produção dos derivados da mandioca. Entretanto, igualmente ao que ocorre com os 

produtores de queijo artesanal pesquisados por Menezes (2013), observamos que: 

 

Tais movimentos são reafirmados pelos atores que resistem e defendem a 

integridade de seu território, condicionam a permanência do cerne 

identitário, visto que, conservam a essência cultural e histórica apesar da 

inegável intensificação dos processos territorializantes, desterritorializantes e 

reterritorializantes que acometem a atual dinâmica do mundo globalizado. 

(MENEZES, 2013 p. 04)  
 

Essas evidências denunciam que embora a comunidade rural esteja inserida na lógica e 

dinâmica global com a inserção de paradigmas modernos, como o consumo de alimentos 

produzidos em diferentes escalas geográficas, uso de utensílios e equipamentos domésticos de 

igual modo ao das comunidades urbanas, além de outras características usuais do modo de 

vida urbano, como a utilização dos aparelhos móveis de comunicação, parabólicas e ou TVs 

por assinatura, a influência da dinâmica dos paradigmas propalados pela modernidade nessa 

localidade não promove o abandono de atividades antigas, mas sinaliza a força da tradição 

cultural na atualidade, uma vez que outras práticas culturais se sustentam passando de geração 

a geração, embora lhes sejam inseridas novas peculiaridades. 

Para além da ressignificação, constatamos os diferentes valores atribuídos à produção 

dos derivados da mandioca no povoado de Miaí de Baixo em dois momentos distintos: o 

primeiro, que ocorre durante todo o ano, quando a produção é direcionada para a 

                                                           
1 [Botânica] Planta apiácia (Pipinella anisium Lin). “erva doce”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa 

[em linha], 2008-2013, http//www.priberam.pt/dlpo/erva%20doce [consultado em 25-03-2014]. Coloca-se uma 

porção desse ingrediente no forno para aquecer e depois este é triturado e misturado à massa para dar a esta 

gosto e cheiro característico. 
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comercialização e o segundo, que acontece na Semana Santa, quando as iguarias ostentam um 

valor simbólico. 

Após a introdução o presente artigo está dividido em três partes: na primeira parte para 

situar o leitor do recorte espacial estudado delineamos as características físicas, humanas e 

econômicas do lugar; em seguida apresentamos a produção e o consumo dos derivados da 

mandioca no povoado Miai de Baixo expomos o processo de produção dessas iguarias, os 

tipos elaborados, as formas de comercialização, o aproveitamento dos recursos naturais e a 

preocupação com o meio ambiente pelas mulheres produtoras.  E, na terceira parte abordamos 

a comida como símbolo cultural no referido povoado, quando os derivados da mandioca 

elaborados no cotidiano para comercialização, na Semana Santa, passa a ter outro significado- 

portam valor simbólico com significados religiosos para toda a comunidade.  

 

RECORTE ESPACIAL DA PESQUISA: MIAI DE BAIXO-CORURIPE-AL 

 

O município de Coruripe está localizado no litoral sul de Alagoas limitando-se, ao 

norte, com o município de Jequiá da Praia; ao sul, Feliz Deserto; a oeste, Penedo e Teotônio 

Vilela; e, a leste, com o Oceano Atlântico. Seu nome vem do principal rio da cidade, 

designado inicialmente pelos índios Caetés de Corurugi. Passou pelas titulações de povoado e 

vila antes de tornar-se cidade em 1892. 

Está subdividido em dois distritos, o Poxim, ao norte e o Coruripe ao sul. Segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua unidade territorial corresponde a 

918,212 km². Quanto à sua população, em estimativa realizada em 2012, contava com 52.623 

habitantes (27.140 mulheres e 26.484 homens); destes, 47.366 residentes em áreas urbanas e 

os outros 6.258 em áreas rurais; sua densidade demográfica é de 58,40 hab./km². 

Miaí de Baixo, um de seus povoados, está localizado na porção Sul do litoral do 

município (figura 01). Esse povoado caracterizou-se, durante muito tempo, por casas de taipa, 

sem energia elétrica e água encanada, e as famílias ali residentes apropriavam-se dos recursos 

naturais para sobreviver. Porém, a partir do final da década de 1980, o lugar vem passando 

por transformações significativas, agregando novos hábitos ao cotidiano monótono dos 

miaienses com a descoberta dos veranistas das praias existentes no local. Tal fato impulsionou 

a valorização e a especulação imobiliária, o que teve como efeito o surgimento de alterações 

na arquitetura local e da introdução de novas atividades econômicas. 
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O povoado constitui-se de cerca de duzentas famílias, com predominância etária 

juvenil. A configuração espacial apresenta uma feição típica de comunidade rural com poucas 

ruas, uma escola que oferece educação infantil, ensino fundamental até o 5° ano e “EJA F”, 

um posto de saúde, uma praça, estabelecimentos comerciais e as denominadas casas de 

veraneio na orla marítima, área anteriormente pouco utilizada pela população local. 

A população local tradicionalmente está ocupada com atividades econômicas inseridas 

no setor primário, como a agricultura, coleta e beneficiamento do coco-da-baía, corte da cana-

de-açúcar, pescaria. Alguns habitantes da localidade ocupam postos de trabalho no setor 

terciário, sobretudo no serviço público municipal, no pequeno comércio e na produção e 

comercialização de alimentos derivados da mandioca. Além desses, por estar localizado na 

faixa litorânea, a partir da década de 1990, o espaço foi ocupado por inquilinos provenientes 

principalmente do município de Arapiraca, localizado no agreste do Estado, com o objetivo de 

construir as denominadas segundas residências - casas de veraneio.  

 

 
Figura 1 – Localização da área de estudo 
Fonte: IBGE, 2010; SRH-SE, 2013. 

Datum: SIRGAS 2000, UTM 24S 

Organização: SILVA, Anna Allice Souza; SANTOS Rafaela dos; 03/2014 
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Com a inserção dessas habitações, alguns moradores complementam suas rendas ao 

prestar serviço como zelador, cozinheiras, faxineiras e vigilante. Embora tenha ocorrido 

alterações na paisagem, ainda perduram as atividades coletivas significativas para os 

moradores, como o mutirão – quando as pessoas da comunidade se mobilizam para ajudar 

alguma família em ocasião de grande quantidade de peixe coletado (para tratar ou fazer a 

limpeza), ou quando existe elevada quantidade de mandioca para descascar. 

A praia, conhecida pelo mesmo nome do povoado, é um atrativo turístico durante o 

ano, sobretudo para aqueles que possuem casas de veraneio. O período de maior afluxo ocorre 

nos feriados prolongados na estação do verão especialmente, na ocasião da temporada do final 

de ano (Natal e réveillon) e no carnaval. Nessas ocasiões acresce a demanda por parte dos 

turistas do aluguel de casas e a contratação temporária de prestadores de serviços como as 

cozinheiras.  

A praça, a praia, um centro de candomblé típico da comunidade com descendência 

afro-brasileira e duas igrejas católicas constituem locais como ponto de encontro para o ócio e 

a realização das suas devoções. As atividades de lazer restringem-se a jogos de cartas, 

dominó, futebol, passeios e banhos de praia.   

São Roque, padroeiro do povoado, é festejado com novenário na segunda semana de 

agosto e os festejos culminam no dia 16 desse mês com procissões e missas. Enquanto isso, os 

festejos de Santa Terezinha ocorrem na última semana de setembro tendo seu ápice no dia 01 

de outubro. A devoção à religião católica está enraizada, fato denotado pela existência de duas 

igrejas e pela ausência de outras religiões cristãs, embora o pároco esteja presente no povoado 

apenas um dia para a realização da missa mensal que ocorre intercaladamente nas igrejas.  

A partir dessas constatações, surgem, entretanto, algumas indagações: como 

acontecem a produção e o consumo dos derivados da mandioca em Miaí? Diante da expansão 

de alimentos industrializados, essa produção resiste e persiste no povoado? Quais são as 

principais dificuldades enfrentadas pelas produtoras desses derivados? Quais são os diferentes 

valores que norteiam na produção das iguarias derivadas da mandioca nesse lugar? Na 

sequência, apresentaremos as respostas aos questionamentos suscitados. 
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PRODUÇÃO E CONSUMO DOS DERIVADOS DA MANDIOCA NO POVOADO 

MIAÍ DE BAIXO 

 

A produção dos derivados da mandioca perdura por período superior a oitenta anos, o 

saber fazer é transmitido de geração a geração pelas matriarcas das famílias, responsáveis 

desde a aquisição dos ingredientes, até a comercialização dos produtos. A princípio, a 

produção se restringia a farinhas e beijus (para autoconsumo), tapiocas e pés de moleque (para 

a comercialização). Atualmente há considerável diversidade de produtos, como mostra a 

tabela 1. 

A aquisição da mandioca se dá a partir da compra. Dependendo da quantidade 

disponível, as negociações são feitas por tarefas
2
, e as raízes são extraídas aos poucos, 

retiradas de acordo com a quantidade a ser utilizada, devendo o trabalho da colheita perdurar 

durante cinco ou seis semanas. Entretanto, nos períodos de reduzida oferta da matéria-prima, 

a comercialização é feita em sacas de 60 kg, com um valor mais elevado, fato que provoca a 

redução dos lucros. 

  

Tabela 01: Variedade de guisados, Miai de Baixo - Coruripe – Alagoas, 2011 

Bolos Macaxeira  

Macaxeira com queijo 

Puba 

Tapiocas “Malcasada” (tapioca amassada) 

Tapioca “ripiada”  

Tapioca dobrada 

Pé de moleque Pé de moleque – comprido 

Pé de moleque – redondo “bolo cagão” 

Beijus Beiju grosso 

Beiju fino “chapéu de couro” 

Broas Broas 

Farinhas Farinha comum 

Farinha d’água 

Fonte: Pesquisa de Campo, Miai de Baixo 2011 

Autor: Rafaela dos Santos 

 

                                                           
2
Tarefas- unidade de medida utilizada para medir os micro estabelecimentos rurais em vários Estados 

nordestinos, em Alagoas equivale a 3,025m². 
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O coco, outro componente essencial na elaboração das receitas de todos os produtos é 

adquirido por unidade aos tiradores e beneficiadores que trabalham em sítios no povoado e 

arredores. Outros ingredientes, como o cravo, a canela e o açúcar, são comprados na feira da 

cidade, que ocorre aos sábados ou eventualmente nas mercearias do povoado. 

O processo de produção estende-se por todos os dias da semana. Após a aquisição da 

mandioca, inicia-se a fase de preparo da matéria-prima com o seu beneficiamento. Uma parte 

das raízes é posta para fermentar para, a partir desse processo (que dura de três a quatro dias), 

ser possível a extração da massa puba: a outra parte é ralada para extração da fécula (figura 3 

e 4). 

Enquanto as raízes fermentam, as mulheres e crianças saem pelos coqueirais para 

coletar materiais secos (palhas, gravetos, coquinhos), que serão utilizados como combustível 

nos fornos artesanais (figura 1), o que, segundo verificamos, revela uma relação intrínseca 

entre homem e natureza. Apesar de não haver um discurso de sustentabilidade no povoado, os 

moradores tradicionalmente reaproveitam o lixo orgânico produzido pelos coqueirais como 

forma de preservar os resquícios de mata atlântica que ainda restam nas encostas do grupo 

barreiras, localizados às margens da Rodovia Estadual 101.  

Para embrulhar as iguarias, são utilizadas palhas de bananeiras (figura 2), cuja 

extração requer zelo e sabedoria. As mulheres escolhem e coletam as folhas mais largas, 

todavia estas não podem estar localizadas no “olho” da bananeira: esse cuidado evidenciado 

demonstra a preocupação em preservar as espécies típicas da mata atlântica, tão devastada no 

local.  

Quatro famílias produzem os derivados da mandioca na sexta-feira e os comercializam 

aos sábados, durante a feira localizada na sede municipal de Coruripe. Enquanto isso, uma 

família produz na quarta-feira para comercializar na quinta, nos logradouros públicos, na 

cidade de Feliz Deserto e outro grupo familiar produz na quinta-feira para comercializar na 

sexta e no sábado, na feira de Piaçabuçu. Outrora, algumas famílias que já não mais produzem 

comercializavam nas ruas de Pindorama e Pontal de Coruripe, povoados que pertencem ao 

município de Coruripe. 
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Figura 02: Mosaico de imagens – Produção de derivados da mandioca, Miaí de Baixo, 2013. 
1 – forno artesanal; 2 – folhas de bananeira assando; 3 – mandioca fermentada; 4 – ralagem da mandioca/macaxeira; 5 – 

massa pronta do pé de moleque; 6 – preparo da massa de tapioca. 

 

A comercialização dos derivados, no povoado, é incipiente, com exceção do que 

ocorre no carnaval em decorrência do afluxo de veranistas e turistas visitantes na praia. Nessa 

temporada, ocorre aumento da produção e da venda dos derivados, que passa a ser realizada 

inclusive em dois momentos – manhã e tarde. Algumas famílias que não comercializam os 

derivados rotineiramente, para aproveitar a demanda acentuada dos produtos pelos visitantes, 

1 2 

3 4 

5 6 
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costumam produzi-los, com o intuito de obter uma renda extra naquele período. Tal fato 

denota que a produção desses derivados é uma atividade enraizada e guardada como um 

trunfo para alguns grupos familiares, que o utilizam, em momentos específicos, com o 

objetivo de gerar renda. Todavia, esses alimentos não apresentam exclusivamente o caráter de 

mercadoria: eles portam igualmente, valor simbólico em determinadas ocasiões. 

No transcurso do ano, o período das vendas dos derivados, realizadas nas feiras do 

sábado em Coruripe e Piaçabuçu, é alterado na Semana Santa, quando as vendagens são 

antecipadas para quinta-feira pela manhã. As seis famílias confeccionam suas iguarias na 

quarta-feira tendo em vista que a Sexta-Feira da Paixão é um dia sagrado, no qual não pode 

ser executado trabalho remunerado. Após a comercialização dos derivados na tarde da quinta-

feira, os grupos familiares reúnem-se nos quintais das residências, que possuem fornos para 

preparar e assar as iguarias, as quais deixam de possuir valor de troca comercial – o que muda 

o mérito dos produtos – passando a ter valor de uso, além de representar uma simbologia 

religiosa com o significado de sacrifício e jejum e também de estarem ligadas a elementos de 

reciprocidade.  

 

Iguarias derivadas da mandioca - de alimento comum à comida sagrada 

 

Alimentar-se é condição vital para o ser humano, portanto, os hábitos alimentares são 

tão antigos quanto sua existência. Segundo Carneiro (2005), a diferença dessa prática entre os 

homens e os outros animais se dá pelas atribuições que aqueles dão aos alimentos que 

consomem, aos quais acrescentam valores de cunho político, religioso, social e cultural. O 

autor assevera que 

O costume alimentar pode revelar de uma civilização desde a sua eficiência 

produtiva e reprodutiva, na obtenção, conservação e transporte dos gêneros 

de primeira necessidade e os de luxo, até a natureza de suas representações 

políticas, religiosas e estéticas. Os critérios morais, a organização da vida 

cotidiana, o sistema de parentesco, os tabus religiosos, entre outros aspectos, 

podem estar relacionados com os costumes alimentares. (CARNEIRO, 2005, 

p. 72) 

 

Alguns alimentos, embora estivessem inseridos na alimentação das comunidades 

rurais, com a chegada dos colonizadores, passaram a sofrer alterações quanto ao seu padrão, 

relacionando também com o poder aquisitivo da população. As indicações sobre o cunho 

econômico trazido no ato da aquisição e consumo dos alimentos estão na variedade, qualidade 

e quantidade destes. No Brasil, por exemplo, uma divisão se estabeleceu, na época da 
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escravidão, no consumo de farinha de mandioca. À época, as farinhas com granulação mais 

finas eram consumidas pelas pessoas com maior poder aquisitivo e as mais “grossas” eram 

destinadas às pessoas mais pobres. 

Atualmente, consumidores que residem na região Nordeste ou que migraram para 

outros Estados brasileiros preferem as farinhas mais finas por acreditarem que são de melhor 

qualidade, por serem classificadas como “farinhas boas”. Tais indícios, que revelam o 

pensamento das famílias tradicionais aristocratas brasileiras, fazem parte de um conjunto de 

fatores que as diferenciam nas relações sociais como sinaliza Woortmann: 

 

O comer não satisfaz apenas a necessidades biológicas, mas preenche 

também funções simbólicas e sociais. Por isso, define-se aqui por ideologias 

alimentares, um sistema cognitivo e simbólico que define qualidades e 

propriedades dos alimentos e dos que se alimentam, qualidades e 

propriedades essas que tornam um alimento indicado ou contra-indicado em 

situações específicas, que definem seu valor como alimento, em função de 

um modelo pelo qual se conceitualiza a relação entre o alimento e o 

organismo que o consome e que definem simbolicamente a posição social do 

indivíduo (WOORTMANN, 1978, p. 4) 
 

As ligações entre os alimentos e as religiões também foram estabelecidas nas histórias 

milenares das humanidades e perduram até os dias atuais: o cristianismo, com o valor 

simbólico do pão e do vinho; o hinduísmo, pela restrição absoluta de alimentos derivados de 

animais; os muçulmanos e judeus, por suas restrições à carne de porco, dentre outros 

exemplos, sinaliza essa relação (CARNEIRO, 2005; MONTANARI, 2008). 

Para DaMatta (1987), essa carga de significados trazidos pelos alimentos é o que os 

tornam comidas. Para esse autor, toda comida é também alimento, mas nem todo alimento é 

comida, uma vez que o modo de preparação, e até mesmo o ato de comer, de como e com 

quem comer é o que irá diferenciá-los. Trata-se de um gesto que se atribui ao alimento, um 

valor cultural customizado, geração a geração, nos modos das misturas culinárias herdadas de 

vários povos de diferentes regiões. 

 

En todo el planeta los hombres tienen que comer, pero cada sociedad define 

a su modo lo que es comida.Tenemos reglas precisas que definen la relación 

entre el alimento ingerido y el estado de la persona que lo ingiere […] De ahí 

sin duda la radical diferenciación existente en el Brasil entre alimento y 

comida. Realmente, ambos forman un par semántico de gran importancia en 

la gramática culinaria brasileña, marcando la diferencia entre lo universal y 

lo particular. Cualquier brasileño sabe que toda sustancia nutritiva es 

"alimento", pero también sabe que no todo alimento es "comida". 

(DAMATTA, 1987, p. 22) 



 

 

66 

 

 
A produção dos derivados de mandioca para além dos valores comerciais em Miaí de Baixo, município de Coruripe, Alagoas/Brasil. 

Revista Geonordeste, São Cristóvão, Ano XXV, n. 2, Edição Especial, p. 55-70, Ago/2014 

 

Para Magalhães (1995), que comunga da mesma visão de DaMatta (1987), a 

subjetividade que incrementa o alimento de significados, começa no momento da escolha, isto 

é, comida são os alimentos selecionados, culturalmente comíveis. Do mesmo modo, 

Woortmann (1978) apresenta uma ideia de que a comida é incrementada pelos valores 

culturais provenientes das esferas sociais, políticas e econômicas. Para o autor, a diferença 

entre alimento e comida está no processamento, uma vez que as diferentes formas de preparar 

nas cozinhas de cada região ou país os alimentos são incrementados com valores culturais 

transformando-os em comidas.  

Entende-se alimento como elemento comum a todos os seres que se nutrem e comida, 

como um elemento ligado àqueles que têm a capacidade de diferenciar-se dos outros animais 

pela cultura. Assim, o homem situa-se entre os últimos, uma vez que se organiza socialmente, 

de diferentes modos, para a prática de determinadas atividades, dentre elas, o ato da 

comensalidade, nas escolhas dos alimentos e das formas de degustação, como apresentado por 

Amon; Menasche:  

 

A alimentação demanda atividades de seleção e combinação (de 

ingredientes, modos de preparo, costumes de ingestão, formas de descarte 

etc.), que manifestam escolhas que uma comunidade faz, concepções que um 

grupo social tem e, assim, expressam uma cultura. O que se come, com 

quem se come, quando, como e onde se come, são definidos na cultura. 

(AMON; MENASCHE, 2008, p. 15) 
 

O cultivo e os produtos resultantes do beneficiamento de diferentes tipos de matéria 

prima estão interligados à história dos diferentes grupos sociais e exprimem significados 

diferenciados quanto aos alimentos e comidas derivadas. Nessa direção, Pinto (2002, p.3) 

assevera: 

 Os múltiplos e variados aspectos que envolvem o seu cultivo e 

transformação em alimento conferem-lhe considerável importância histórica, 

econômica e social. Da produção ao consumo final, um conjunto de práticas, 

relações sociais, cosmologias e representações simbólicas expressam 

significados cujos conteúdos revelam elevado valor cultural.  
 

É o caso da mandioca e dos seus derivados, que, produzidos em diferentes espaços 

geográficos, apresentam conotações e simbologias distintas no momento de consumir, nos 

valores, de acordo com o calendário, e no modo de fazer. 

Em Miaí, igualmente a outras comunidades, os produtos são elaborados semanalmente 

para comercialização, todavia, na Semana Santa, o significado destes é alterado: os produtos 
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passam a portar valor simbólico com significados religiosos para toda a comunidade. Nesses 

dias, esses produtos são elaborados pelos moradores, que mantêm a tradição de resguardar 

esse período quaresmal. As famílias reúnem-se em grupos na quinta-feira que antecede a 

sexta-feira santa para a preparação e produção dos produtos que irão compor a mesa no dia 

considerado santo para o cristianismo: “quando se trata de fé, a comida deixa de ser apenas 

um alimento para o corpo e assume um papel espiritual” (ALVES et al, 2006). Para além do 

valor simbólico, constatamos a força das relações de sociabilidade e reciprocidade que 

permeiam as atividades nesse dia. Aquelas famílias que comumente não participam da 

preparação dos produtos com cunho econômico os recebem como dádivas dos grupos que os 

produziram: tal fato demonstra a conformação e a permanência dos laços de amizade e 

comunhão existentes na comunidade. 

Constatamos que a comida consumida nesse dia está impregnada de significados e que 

seus registros deixam marcas, uma vez que retratam momentos preciosos para a comunidade 

relacionados à cultura popular e à religiosidade católica. Como afirma Montanari: 

 

Comida é cultura quando consumida, porque o homem, embora podendo 

comer de tudo, ou talvez justamente por isso, na verdade não come qualquer 

coisa, mas escolhe a própria comida, com critérios ligados tanto às 

dimensões econômicas e nutricionais do gesto quanto aos valores simbólicos 

de que a própria comida reveste (2008, p.16) 
 

Em Miaí, o simbolismo religioso permeia a escolha da comida propícia ao consumo na 

sexta-feira santa. Para as famílias, o bolinho feito com a mesma receita do pé de moleque é o 

produto que possui maior significado, por ser considerado o alimento mais rústico. O bolo, 

feito a partir de uma mistura da massa puba, leite de coco, sal, açúcar, cravo e canela, é posto 

à mesa para ser degustado como aperitivo e sobremesa durante o dia santo. Algumas famílias 

o fazem apenas com massa puba e leite de coco, receita original, desprovida de produtos 

industrializados, o que o torna um alimento mais “puro”, ideal para o consumo nesse dia de 

penitência. Tal fato nos remete à discussão de Montanari (2008), ao ressaltar que, a partir do 

século VI, o calendário litúrgico obrigou os cristãos a observar “a distinção entre os dias e 

períodos de gordo e de magro”, isto é, os períodos de abstinência e de opulência, reforçando o 

hábito de marcar com certas comidas as datas festivas (MONTANARI, 2008, p. 12). Logo, 

podemos assemelhar à discussão do autor ao que ocorre no povoado e definir como período 

magro, os momentos em que o bolo de puba torna-se referencia de jejum e sacrifício.  Outros 
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alimentos que compõem a mesa nesse período, embutidos de valor simbólico, são o peixe, o 

feijão, o arroz, o bredo
3
 e os mariscos, todos preparados à base de leite de coco.  

Gomes (2008) discute a respeito da Semana Santa, atribuindo-lhe ações humanas 

imbricadas de valores simbólicos. Embora, na sua essência, esses dias estejam pautados na 

ideia de jejum, as comidas servidas não podem ser menosprezadas, uma vez que são especiais 

e relacionadas com a data. Para a comunidade, consumir alimentos preparados de forma 

tradicional, sem o uso de ingredientes industrializados, assim como a doação desses alimentos 

às famílias que não os produzem, constituem formas de desprendimento das coisas materiais e 

de exercício do amor ao próximo, os quais colocam em prática o real significado da Semana 

Santa.  

 

Uma festividade religiosa popular é, geralmente, um momento onde os 

sujeitos se misturam e convivem através de um mesmo objetivo, e é também 

quando várias ações são ritualizadas, já que uma festa popular que envolve 

religião é uma mistura, ao mesmo tempo espontânea e ordenada, de 

momentos de rezar, cantar, dançar, torcer, cantar, orar e comer. (GOMES 

2008, p 172) grifos nossos. 
 

A quinta-feira que antecede a sexta-feira da paixão é dinamizada com os fornos acesos 

durante o transcorrer do dia, as doações de massas pubas para as famílias que não obtêm, por 

qualquer motivo, essa matéria-prima fundamental para a produção de seus bolos e também 

com a junção de famílias que possuem fornos em seus quintais, o que remete a ideia de 

comunidade, de comunhão preservada na prática religiosa, pois “está diretamente relacionada 

ao coletivo, onde ela possui ritos e crenças comuns e as pessoas, assim, sentem-se ligadas 

umas às outras pelo simples fato de possuírem uma fé comum e maneiras comuns de se 

comunicarem ao sagrado e de se relacionarem” (NOGUEIRA, 2009, p.40). Tal fato é 

evidenciado em Miai de Baixo na Semana Santa. 

 

Considerações finais 

A comida satisfaz o corpo e o espírito. A fé sempre norteou, desde simples hábitos 

alimentares do dia-a-dia, até rituais sagrados. O prazer, muitas vezes, é deixado de lado para a 

                                                           
3
 Amaranthus graecizans, família das amarantáceas. Planta originária da Europa, tornou-se subespontânea em 

muitos estados brasileiros. (GONSALVES, 1992. P 30). Comida típica na Semana Santa na região Nordeste do 

Brasil, conhecido como caruru de porco na Bahia e em Pernambuco. É preparado como moqueca e é servido 

como acompanhante de feijão e arroz. 
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obtenção de uma graça ou em sinal de respeito à crença (ALVES et al, 2006), como ocorre no 

povoado no período da Semana Santa. 

Somando-se à tradição milenar de resguardar-se dos banquetes no período quaresmal, 

as tradições culinárias, especialmente no dia que antecede a sexta feira, atribuem um valor 

simbólico aos derivados da mandioca. Eles são preparados pelos grupos familiares há 

gerações para serem consumidos por todas as famílias do povoado. A intenção é de preservar 

as heranças da localidade, que está na memória da coletividade, como salienta Gomes (2008, 

p. 174): “ao se pensar na memória de um povo, consideram-se fundamentais os movimentos 

sociais de manutenção de heranças históricas, onde toda a população se une em busca de um 

só objetivo, buscando salvar o passado, para assim poder oferecê-lo aos que vierem depois”. 

Apesar das influências de novos hábitos que vêm ocorrendo durante esses anos, as 

práticas culinárias relacionadas às crenças permanecem preservadas na memória e nos atos 

dos miaienses. Constatamos que, nos dois momentos, ocorre a valorização dos produtos 

alimentícios e dos traços culturais herdados e transmitidos por diferentes gerações no 

presente, não obstante a inserção de valores simbólicos religiosos diferencie os derivados da 

mandioca. A produção desses alimentos deixa de ser uma obrigação, pelo fato de ser a 

principal fonte de renda das seis famílias produtoras e passa a ser um momento de festa, 

sociabilidade, reciprocidade e confraternização entre os membros da comunidade. 
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Resumo: As Folias do Divino Espírito Santo que acontecem em Pirenópolis ocorrem no 

período antecedente a Pentecostes, que anteriormente correspondia ao final da colheita. 

Portanto, comemorava-se o Divino e a fartura em um mesmo contexto espaço-temporal. Na 

folia sucede a distribuição de alimentos que compõem um cardápio bastante tradicional e que 

são preparados com muita fé e dedicação por integrantes da comunidade. Contudo, nos 

pousos de folia, cada vez mais, fazem-se presentes comerciantes temporários vendedores 

tanto de bebidas quanto de comidas diversas que fogem ao que costumeiramente é posto à 

mesa para o folião. Estas e outras questões ligadas aos alimentos de semelhante manifestação 

festiva serão discutidas a partir de relatos de experiências vivenciadas nas Folias do Divino de 

Pirenópolis de 2013, que se somam às pesquisas bibliográficas sobre a mesma temática.  

Palavras-chave: fartura, festas tradicionais, folia, Pirenópolis. 

 

Abstract: The Divine Holy Spirit ―Folias‖ that happen in Pirenópolis occur in the period that 

precedes the Pentecost, which previously corresponded to the final harvest. So, it was 

celebrated the Divine and the abundance in the same time-space context. The folia implies 

distribution of foods that make up a very traditional menu and are prepared with great faith 

and dedication by the community member. However, it is increasingly noticeable in the 

―pouso de folia‖ the presence of temporary merchants who sell both drinks as several foods 

that are beyond what is customarily set at the table for the ―foliões‖. These and other issues 

related to food of this festive event will be discussed from reports of experiences reveled in 
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the ―folias‖ if the Divine in Pirenópolis on 2013, which add to library research on the same 

subject. 

Keywords: abundance, traditional festivals, folia, Pirenópolis 

 
Resumé: Les Folias du Divin Esprit Saint de Pirenópolis ont lieu avant la Pentecôte, qui autrefois correspondait à 

la période de la fin des cueillettes. Ainsi se fêtaient le Divin et l'abondance dans un contexte espace-temporel. La 
Folia incorpore la distribution d'aliments, ceux-ci composant le menu traditionnel préparé dans la foi et la 
consécration des personnes intégrantes de la communauté. Pourtant, il est chaque fois plus perceptible, lors des 
pouso de Folia, la présence de commerçants ambulants vendant aussi bien des boissons que diverses 
nourritures qui n’ont rien à voir avec ce qui était offert traditionnellement à la table du folião. En plus de ces 
questions concernant la nourriture de cette manifestation festive, sera débattu à partir de récits d'expériences 
vécues lors des folias du Divin de Pirenópolis, de 2013 et de 2014, qui s’ajoutent aux recherches bibliographiques 

sur cette même thématique. 
Mots clés: Abondance, Fêtes traditionnelles, Folia, Pirenópolis 

 

 

A janta que nós comemos,  
Para nós foi uma defesa. 

Ah! O Divino Espírito Santo!  
Que abençoe a sua mesa! 
(Versos do Bendito de Mesa) 

 

Introdução 

As reflexões aqui propostas foram desenvolvidas a partir da junção de relatos de experiências 

provenientes do acompanhamento dos giros das Folias do Divino Espírito Santo que 

aconteceram em Pirenópolis (Goiás), nos anos de 2013 e 2014, e de pesquisas bibliográficas 

sobre a temática, o que vem propiciando, ainda, o desenvolvimento mais aprofundado das 

pesquisas em andamento
1
. 

 Estamos inseridos no Curso de Tecnologia em Gastronomia da Universidade Estadual 

de Goiás, na Unidade Universitária de Pirenópolis. Assim, buscamos aliar os conhecimentos 

adquiridos com as inúmeras práticas tradicionais ainda existentes nesta cidade do interior 

goiano. 

  A atual Pirenópolis, surgida no século XVIII com a denominação de Meia Ponte, 

manteve preservada sua arquitetura colonial disposta em traçado urbano planejado para a 

mineração, que hoje é considerado centro histórico, reconhecido pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o que contribuiu também como atrativo para o grande 

fluxo turístico que visita o local. Outros fatores que impulsionaram a localidade ante o novo 

contexto econômico atual, voltado para as atividades do terceiro setor, como o turismo, foram 

as inúmeras potencialidades, como as naturais e as culturais. 

                                                           
1
 O presente artigo está vinculado ao Projeto de pesquisa ―Girando folia: apontamentos turísticos e 

gastronômicos em uma das devoções ao Divino Espírito Santo — Pirenópolis/Goiás‖, desenvolvido junto à 

Universidade Estadual de Goiás (UEG), e ao Projeto de pesquisa: ―Artes e saberes nas manifestações católicas 

populares‖, fomentado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg).  



 

 

Revista Geonordeste, São Cristóvão, Ano XXV, n. 2, Edição Especial, p. 71-86, Ago/2014 

CURADO, J.G.T.; FERREIRA, A.R.M.; OLIVEIRA, A.F. 

73 

 Dentre os vários aspectos naturais, destacamos a riqueza e a diversidade de produtos 

provenientes do cerrado que vêm sendo estudados e utilizados pela gastronomia e demais 

setores, com destaque especial para o pequi e o baru, sendo este tema de reportagem recente 

do programa Globo Repórter
2
, da emissora Globo de televisão. Os produtos do cerrado são 

ainda elementos indispensáveis nos cardápios dos grandes chefs convidados a participarem do 

Festival Gastronômico e Cultural de Pirenópolis, que neste ano de 2014 promoveu sua nona 

edição, demonstrando a importância do evento. 

 Se os produtos do cerrado presentes na região são destaques proporcionados pela 

natureza, o mesmo acontece com as inúmeras manifestações culturais mantidas pelos 

pirenopolinos ao longo dos séculos. Desde aspectos ligados à tradição da mineração, 

perpassando o universo agropecuário, cuja predominância estendeu-se do declínio da 

produção aurífera, a partir de meados do século XVIII, ao período recente que corresponde ao 

último quartel do século XX, deixando ainda muitos vestígios, dentre eles a festa maior da 

cidade, que é destinada ao Divino Espírito Santo e que ocorre anualmente no período de 

Pentecostes. 

 A abordagem utilizada para breves reflexões sobre as folias que acontecem em 

Pirenópolis, por ocasião dos festejos do Divino Espírito Santo, pautar-se-á nos aspectos 

alimentícios dos que giram a folia, uma vez que encontramos na bibliografia existente apenas 

menções sobre os alimentos presentes nesta festa tradicional e religiosa perpetuada pelos 

pirenopolinos a pelo menos cento e cinquenta anos. Ademais, apresentamos uma discussão 

um pouco mais ampla sobre as possibilidades alimentares em uma folia, por meio das 

observações, entrevistas, fotografias e vídeos produzidos nos pousos
3
 de 2013 e de 2014 e que 

muito têm colaborado para delinear-se uma visão mais ampla sobre a gastronomia de folia. 

 Propomos uma investigação pautada no ―ciclo festivo‖, metodologia desenvolvida 

proposta por Maia (2002) ao estudar os ―Enlaces geográficos de um mundo festivo — 

Pirenópolis: a tradição cavalheiresca e sua rede organizacional‖, em que o autor expõe uma 

divisão que contempla a preparação, a realização e a desativação da festa. Essa tríade 

interessou-nos pelo fato de possibilitar investigações espaços-temporais não só dos foliões, 

                                                           
2
 Ver reportagem em: www.http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2014/03/brasilia-tem-mais-de-um-

milhao-de-arvores-carregadas-com-frutas.html  
3
 Pouso de Folia é cada parada para pernoite das Bandeiras do Divino que acontece em fazendas previamente 

organizadas para a recepção da Folia. Além dos rituais da Folia, nos pousos acontece ao findar das ritualidades 

uma festa que reune inúmeros visitantes. No Pouso os foliões aproveitam para dormir e se alimentarem para 

continuarem o giro no dia seguinte. 

http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2014/03/brasilia-tem-mais-de-um-milhao-de-arvores-carregadas-com-frutas.html
http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2014/03/brasilia-tem-mais-de-um-milhao-de-arvores-carregadas-com-frutas.html
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mas em especial dos alimentos que serão transformados em comidas de folia e servidos à 

mesa. 

Faz-se necessário ressaltar que, desde 2002, em Pirenópolis, há o giro de Três Folias 

do Divino Espírito Santo, a mais antiga (a Folia Tradicional) circulando pela área rural, assim 

como uma folia recém-criada, que ficou estigmatizada como ―Folia do Padre‖. A outra que 

caminha pelas vias públicas da cidade é conhecida como Folia da Rua. Todas elas possuem 

basicamente os mesmos rituais, inclusive no tocante à produção e distribuição de comidas, se 

diferenciando por algumas caracterizas, dentre elas: a longevidade (Folia Tradicional), por 

girar pela cidade (Folia da Rua) ou pela presença da Igreja (Folia do Padre). É na Folia 

Tradicional, porém, que o campo de investigação amplia-se, devido as outras possibilidades: 

os acampamentos e os comerciantes temporários. Por isso nos deteremos nesta folia. 

Temos por objetivo investigar a Folia do Divino Espírito Santo em Pirenópolis em três 

momentos distintos: a preparação, a realização e a desativação, com foco para os alimentos, 

sendo este ―ciclo festivo‖ também o condutor do presente artigo. 

As informações expostas e as que ainda serão foram produzidas a partir de 

observações provenientes, em sua maioria, de pesquisas de campo empreendidas durante as 

Folias do Divino que aconteceram em Pirenópolis nos anos de 2013 e de 2014, sendo que tal 

metodologia consistiu ―na coleta de dados no local onde acontecem os fenômenos‖, conforme 

explica Ludwig (2009, p. 55). Utilizaram-se ainda pelo menos dois dos vários tipos de 

pesquisa de campo para obterem-se as informações necessárias, dentre eles o ―levantamento‖ 

quando as informações foram solicitadas ―a um grupo de pessoas antecipadamente 

selecionadas‖ (LUDWING, 2009, p. 57), como os alferes e outros integrantes da folia, assim 

também como o foram os ―donos de pouso‖ e as pessoas que trabalharam na cozinha. Outro 

tipo foi a investigação participante, em que há ―compartilhamento do pesquisador com os 

papéis e hábitos dos integrantes de um determinado grupo social, durante certo período, tendo 

em vista observarem-se fatos que não ocorreriam ou que seriam alterados na presença 

momentânea do pesquisador‖, ainda de acordo com Ludwing (2009, p. 59). 

Por ocasião da escolha da realização de entrevistas, decidimos realizá-las seguindo o 

tipo ―despadronizada ou não estruturada‖ que, para Marconi e Lakatos (2010), possibilita ao 

entrevistador a ―liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere 

adequada: é uma forma de poder explorar mais amplamente uma questão. Em geral, as 

perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de uma conversação informal‖ (p. 180). 

A decisão escolhida para as entrevistas, que foram dez, propunha o desenvolvimento de 
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habilidades no ato de questionar-se sobre os mais diversos aspectos relacionados à folia, já 

que os entrevistados (foliões, donos de pousos, cozinheiros, comerciantes e participantes) 

poderiam, em outra ocasião, ser novamente contatos. Assim, buscaram-se depoimentos que 

estivessem impregnados da emoção do estar no giro da folia.  

As informações levantadas durante as pesquisas de campo forma utilizadas para a 

elaboração do texto. Assim os vídeos e fotografias serviram para relembrar e melhor 

visualizar alguns aspectos a serem abordados. As anotações juntaram-se às informações 

contidas nas entrevistas e possibilitaram a elaboração do texto. 

Os problemas metodológicos encontrados consistiram no excesso de barulho e na 

pressa do entrevistado quando ele tinha que participar de uma cerimônia ritual, sendo que o 

segundo inconveniente foi amenizado a partir do segundo pouso de que participamos, quando 

a entrevista passou a ser solicitada ao término de cada um dos rituais, considerando-se a 

existência de intervalos entre eles. As informações das entrevistas mostraram-se 

imprescindíveis para a elaboração do texto, mas não as utilizamos como citações, pois foram 

trabalhadas e não transcritas aqui. 

 

Preparação  

 As características iniciais e a implantação da folia no Brasil nos são fornecidas por 

Câmara Cascudo, que descreve tal manifestação como ―um grupo de homens, usando 

símbolos devocionais, acompanhados com cantos o ciclo do Divino Espírito Santo, 

festejando-lhe a véspera e participando do dia votivo‖ (2012, p. 305), lembrando que, ao 

trasladar o Atlântico, ela passou por alterações: ―não tem em Portugal o aspecto precatório
4
 da 

folia brasileira‖ (2012, p. 305). O autor relembra, também, a partir das informações de Jaime 

Lopes Dias, que a folia é ―espécie de confraria, meio sagrada, meio profana, instituída para 

implorar a proteção divina contra pragas e malinas que às vezes infestavam os campos‖ (Apud 

CÂMARA CASCUDO, 2012, p. 305). 

Os símbolos devocionais mais fortes da Folia do Divino são as duas bandeiras 

vermelhas que possuem ao centro uma pompa branca. Dentre os foliões, os alferes são os 

responsáveis por portarem as bandeiras do Divino Espírito Santo que seguem à frente dos 

demais foliões, sendo que tais vexilos são altamente venerados pelos fiéis.  

As Folias do Divino acontecem em momentos anteriores a Pentecostes e detêm, 

simbolicamente, a função de buscar maior integração entre os moradores do campo e os da 

                                                           
4
 O aspecto precatório da Folia do Divino Espírito Santo caracteriza-se pelos inúmeros pedidos feitos antes e 

durante a folia, dentre eles a esmola que é destinada a ajudar a promover alguns dos pousos de folia. 
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cidade, por intermédio dos caminhos que as folias percorrem em meio a fazendas e pequenas 

propriedades rurais. Dentre os foliões, a folia presta-se, também, como um convite a 

participarem dos outros momentos festivos em homenagem ao Divino Espírito Santo, cujo 

ápice sucede no Domingo de Pentecostes e estende-se pelos dois dias seguintes, quando da 

encenação das Cavalhadas. 

Quanto ao aspecto precatório, muito comum no universo rural, como, por exemplo, 

nos mutirões e traições, estes foram mal vistos pela Igreja, que, partindo desse argumento, 

visou normatizar as folias com o intuito de receber as doações arrecadadas ao longo do 

trajeto, como desenvolveremos no item seguinte.  

A folia caracteriza-se por um grupo de pessoas, hierarquicamente organizado pela 

ocupação dos encargos necessários a fim de desempenharem as funções ritualísticas de tal 

manifestação. Tais funções podem ser temporárias ou estenderem-se por anos e décadas, 

dependendo da boa condução das tarefas e da aceitação do grupo como um todo. A relação 

hierárquica compõe-se de alferes, regentes, embaixadores, músicos, procuradores, salveiros, 

foliões, tropeiros, folião de atalho e cata-pousos, de acordo com Pinto (2009), que confirma 

informações de Veiga (2002). 

Divididos os responsáveis por cada função, o momento passa a ser o de articulação 

logística para a constituição do giro da folia, que consta na elaboração de um caminho que sai 

pelo oeste e volta pelo leste, sem intersecções de caminhos, o que corresponde a um interdito 

entre os foliões. Em passado próximo, outra preocupação era o encontro de folias durante o 

giro, já que eram dezenas que circulavam pelo território pirenopolino, pois, em face de tal 

situação, havia a sobreposição, por intermédio dos cantos, e uma verdadeira batalha em que os 

músicos foliões vencedores subordinavam os foliões da bandeira vencida, o que correspondia 

à perda de autoridade dos foliões da bandeira subjugada. 

Na atualidade, os trajetos são previamente estabelecidos pelo que os foliões 

denominam de regiões — o que corresponde a grandes propriedades antigas que foram se 

desmembrando com o passar do tempo. Os alferes contam com o auxílio de, pelo menos, sete 

fazendeiros por ano para a realização de cada um dos pousos, que são as paradas noturnas das 

bandeiras para pernoite, uma vez que a Folia do Divino Espírito Santo gira durante o dia. 

Existem fazendeiros que, por devoção ou por promessa, promovem pousos todos os 

anos, tendo muita experiência em cada um dos momentos do ―ciclo festivo‖. A maioria dos 

fazendeiros custeiam sozinhos os pousos que promovem, outros pedem ajuda a comerciantes, 

políticos e aos próprios alferes que já usufruem de uma rede de contatos que se disponibiliza 
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para as colaborações necessárias. Essa situação é mais comum quando se trata de uma 

promessa ou voto de pessoa menos favorecida economicamente. 

Se, para os alferes, a preparação possui uma dimensão significativa que envolve 

deslocamentos e tempos na organização do roteiro que será girado, para os demais foliões, em 

geral, a situação não é menos adversa, já que precisam, com bastante antecedência, organizar 

as férias, quando já inseridos no mercado de trabalho. Sendo estudantes, necessitam controlar 

as faltas escolares para que não sejam prejudicados pelo excesso de ausências no decorrer do 

ano letivo. Outro requisito para participarem do giro da folia é possuir animal, arriata e uma 

turma, o que acaba por exigir certos recursos financeiros, provenientes de economias 

planejadas ao longo do ano. 

As turmas de foliões são muitas e de tamanhos variados, como pudemos observar e 

registrar, por meio de fotografias, durante a pesquisa de campo, recorrendo aos estudos das 

imagens como fontes históricas, consoante Lima e Carvalho (2009). Os nomes escolhidos 

pelos foliões para designá-los são sugestivos e/ou provocativos além de utilizados para 

identificar não somente os foliões, mas também os acampamentos pertencentes a cada grupo: 

―Comitiva só os Divino‖, ―Turma do deixa que eu controlo‖, ―Turma os desejados‖, ―Turma 

só Elith‖, ―Turma os envolvidos na Folia do Divino‖, ―Turma do birinight‖, ―Turma do 

refugo‖, ―Turma nóis trupica, mas não cai‖, ―Turma se larga nóis pega‖, dentre outras. 

A montagem dos acampamentos requer uma logística tão complexa quanto a adotada 

pelos alferes quando da definição do trajeto. Além dos foliões que participam a cavalo dos 

giros, cada turma conta com foliões que se deslocam em pequenos caminhões ou 

caminhonetes transportando os pertences individuais necessários a cada folião, assim como a 

estrutura de um verdadeiro acampamento, com barracas, colchões, redes, fogão, vasilhames e 

mantimentos, afora muita bebida. 

 Inicialmente, questionamos os foliões acerca da razão de transportarem uma cozinha, 

porque há a ―comida de pouso‖, além de comerciantes temporários que comercializam vários 

alimentos, como veremos adiante. As argumentações seguiram na mesma direção: a 

possibilidade de escolherem o que e quando comer, mesmo que, dentre os foliões, um fique 

responsável pela cozinha ou estabeleça-se o sistema de rodízio entre eles. Nos cardápios, 

invariavelmente, há churrasco e frituras para acompanhar as cervejas e demais bebidas 

alcoólicas. Arroz, feijão e macarrão também foram mencionados repetidas vezes pela maioria 

dos foliões, o que não diferencia substancialmente o cardápio dos acampamentos daquele 

servido pelos donos dos pousos. 
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 Preparar um acampamento de turma durante a Folia do Divino Espírito Santo, em 

Pirenópolis, exige inúmeras reuniões que são feitas na rua, por acaso ou em momentos 

combinados junto à mesa de um bar ou em uma festa da qual integrantes participam; mas, às 

vezes, é preciso reunirem-se exclusivamente para definirem o que e quanto comprar. Os mais 

experientes são ouvidos e viagens ao comércio de cidades vizinhas são feitas a fim de 

baixarem-se os custos. Um cuidado especial é dado aos alimentos perecíveis, os quais são 

trazidos diariamente ao acampamento dos pousos por amigos ou parentes ou pelo folião 

―motorista‖, o responsável pelo transporte que se desloca, a cada dia, para a cidade mais 

próxima para adquirir mantimentos em falta ou os que têm pouca durabilidade e precisam ser 

consumidos frescos.  

  

Realização  

 Não existe, documentalmente, uma definição precisa sobre o início da Folia do Divino 

Espírito Santo em Pirenópolis. O sabido é que a Festa do Divino teve seu primeiro 

apontamento oficial em 1819, conforme análises do historiador Jarbas Jayme (1971). O 

referido autor aponta que a data estabelecida para a festa (1819) deve ter sido preocupação 

posterior às práticas festivas. 

 Independentemente da longevidade da Folia do Divino, o que realmente importa ao 

pirenopolino é a manutenção de semelhante tradição. No que se refere à tradição, segundo 

Giddens (2003), ―é simplesmente errôneo, porém, supor que, para ser tradicional, um dado 

conjunto de símbolos ou práticas precisa ter existido por séculos‖ (p. 51). Os foliões, por 

exemplo, ao serem inquiridos sobre a origem da folia, recorrem constantemente ao termo 

tradição para explicarem ou convencerem o interlocutor da importância da folia ou de parte 

dela. Como observou Bornheim (1987) quando da discussão sobre o conceito de tradição, 

indicou o autor que,  

 
de certa maneira, estamos, pois, instalados numa tradição, como que 

inseridos nela, a ponto de revelar-se muito difícil desembaraçar-se de suas 

peias. Assim, por via do elemento dito ou escrito, algo é entregue, passa de 

geração em geração, e isso constitui a tradição — e nos constitui (1987, p. 

18-19). 

 

 É por meio da observação dessa constituição identitária ligada à folia que percebemos 

significativas referências a essa manifestação em pesquisas realizadas há pouco tempo, como 

a de Spinelli (2009), que aborda a folia como a espera pela festa de Pentecostes, ou como a de 

Silva (2001), que analisa a Folia do Divino como uma festa dos excessos, que, no contexto da 
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romanização, recebeu inúmeras normativas e até mesmo proibições, caracterizando, assim, a 

existência de conflitos pertencentes à folia. Essa percepção é contemplada também por Maia 

(2002) e, ainda, por Veiga (2002), sendo que este, ao acompanhar um giro completo, narra-

nos as agruras dos foliões a partir do campo de visão e da vivência experienciada por um 

―folião-pesquisador‖. 

 Dos vários conflitos do passado, temos informações que resultaram da junção de 

dezenas ou até mesmo de centenas de folias na região do Mateus Machado
5
 — a Folia 

Tradicional — que se manteve, a despeito das incontáveis ações paroquiais, na ânsia de 

controlar a folia. O ápice da discórdia recente sucedeu em 2001, com a criação, pelo pároco 

em função, da Folia do Divino da Renovação Cristã, na qual os ―excessos‖ presentes na Folia 

Tradicional seriam proibidos. Essa folia passou a girar no ano seguinte, de acordo com 

pesquisa de Siqueira (2013), e agrega mormente pessoas ligadas diretamente à Igreja. 

 Diante da nova criação que se mantém por mais de uma década ou da junção que 

culminou com a constituição da Folia Tradicional (a mais antiga e que foge ao domínio da 

Igreja), pode-se asseverar igualmente que, em relação ao passado mais remoto, ambas as 

folias foram ―inventadas‖, já que 

 

por ―tradição inventada‖, entende-se um conjunto de práticas, normalmente 

reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza 

ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de 

comportamento por meio da repetição, o que implica, automaticamente, uma 

continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se 

estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado 

(HOBSBAWM, 2012, p. 8). 

 

 A continuidade dos giros da Folia do Divino Espírito Santo em Pirenópolis está 

altamente ligada à religiosidade e à devoção da comunidade, sendo que a participação, para 

muitos, possibilita a comunhão com o Divino, por meio do giro e da alimentação ritual 

oferecida a cada pouso. 

 

Comida de Folia 

 Pelo menos dois arcos elaborados com galhos de bambu se fazem presentes nas 

propriedades em que acontecerão os pousos. Um na entrada da fazenda e outro próximo à 

casa onde serão depositadas as bandeiras. A confecção do arco conta com ornamentos como 

flores de papel ou fitas, que fica ao gosto do dono da casa. O arco possui uma importância 

                                                           
5
 A Região do Mateus Machado está situado a uma distância de 5 quilômetros de Pirenópolis, no sentido sul. 
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ritual enorme para a folia, pois enquanto não se acha o ―presente‖ os foliões não adentram ao 

espaço intermediário à casa, o que pode ser compreendido como  ―rito de passagem‖ (VAN 

GENNEP, 2011).  

Chegando ao local do pouso, os foliões procedem à passagem pelo arco logo após 

encontrarem o ―presente‖ indicado pela asa da xícara ou do copo afixados na ornamentação. 

O ―presente‖ é, na maioria das vezes, uma garrafa de pinga distribuída aos demais foliões 

pelos regentes, aqueles que têm o encargo de encontrar o agrado disponibilizado pelo 

proprietário logo na chegada, com o intuito de animar o pouso. Seguidamente, faz-se a Dança 

do Chá, cuja letra da música relembra a lida no canavial, de onde sai a matéria-prima a ser 

transformada na pinga, líquido a ser ingerido ritualmente nesse momento inicial de chegada à 

fazenda a qual abrigará o pouso. 

 Enquanto os foliões procedem aos rituais de instalação das bandeiras no altar montado 

na sala da casa, na disposição contrária — nos fundos —, a cozinha é ampliada 

provisoriamente com lonas ou palhas para abrigar os baixos suportes de alvenaria para as 

grandes tachas. É neste local que são cozinhados os alimentos para a janta do pouso de folia.  

Nas tachas, as pessoas experientes cozinham costela e mandioca para o caldo, prato 

principal, como explica Veiga (2008).  Não há controle da quantidade, tudo é medido ―no 

olho‖, assim como o tempero. O arroz pode ser feito com um pouco de antecedência, pois os 

cozinheiros desenvolveram a técnica de acondicioná-lo em caixas de isopor recobertas por 

papel alumínio, mesmo quando a produção chega a vinte ou mais quilos. O feijão é cozido no 

período da tarde, bem como as carnes de frango ou porco e a costela para o caldo. Os 

cozinheiros e auxiliares aproveitam para preparar a salada, geralmente tomate e repolho 

picados. Enfim, de acordo com Ferreira e Oliveira (2013), existe uma ―diversidade alimentar 

presente em um pouso‖. 

 Na cozinha improvisada, o calor é grande e a fumaça da lenha impregna o ar, a ajuda é 

pouca e a comida por fazer é muita, mas, conforme nos disse um dos colaboradores, ―na hora 

certa, tudo fica pronto, com fé no Divino‖. O macarrão também é recorrente na alimentação 

do folião e tem por variação a mistura com a carne moída ou em pedaços ou apenas com 

extrato de tomate. 

 Finda a preparação da comida, é hora de colocar a fartura à mesa. Para tanto, são 

utilizadas grandes panelas, gamelas ou, atualmente, bacias plásticas que acondicionam os 

alimentos enquanto as orações ritualísticas são executadas pelos alferes que transferem as 

bandeiras para as mãos dos donos do pouso. Em seguida, os foliões servem-se para, só depois, 
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os demais participantes terem acesso à mesa, uma deferência muitíssimo observada, inclusive 

pelos visitantes. A utilização de pratos e de talheres descartáveis é fundamental, visto que há, 

a cada ano, cresce número de comensais. 

 Molina (2001), ao pesquisar sobre os hábitos alimentares goianos relata que, ―ao 

comer, o homem estabelece regras e constrói sistemas alimentares, sofrendo a influência de 

fatos históricos, culturais, ecológicos, econômicos, além de toda uma rede de representações, 

simbolismo e rituais‖ (p. 127). Alguns alimentos, como carnes, arroz e feijão, estão sempre 

presentes nas preparações, bem como o caldo de mandioca com carne, que, segundo os 

foliões, ―dá sustância‖ à continuidade do giro. Mas muito da comida outrora produzida na 

propriedade agora é adquirida em mercados. E alguns elementos novos como maionese, 

saladas e temperos, para mencionar alguns exemplos, foram agregados, mesmo que para 

produzir-se uma comida tradicional. 

 Após a refeição, que, no caso da Folia do Divino, deve ser considerada como um ―rito 

de agregação‖ (VAN GENNEP, 2011, p. 43), passa-se às orações de agradecimento da mesa. 

É curioso notar que os recipientes de comida são completados, ou seja, quando a comida 

atinge a metade da vasilha, os serventes buscam-na, levam-na para a cozinha e voltam com 

ela, novamente cheia de comida. Após as preces de agradecimento, os recipientes com comida 

são retirados e, sobre a mesa, fica apenas uma garrafa grande com café e um pote com 

farinha. Nunca faltam alimentos na mesa na presença dos foliões. Na maioria dos pousos, 

servem-se ainda doces de frutas da época ou mesmo doce de leite, produzidos anteriormente 

na própria fazenda. 

 As comidas dos acampamentos e as dos comerciantes temporários não concorrem com 

a servida no pouso. A maior parte dos foliões fazem-se presentes nos rituais à mesa e 

deliciam-se com a farta comida. Dizem que é uma comida pesada ou forte, sendo ela a 

responsável pelas energias que gastam durante o giro. Mas, como a comida é servida por volta 

das 20 horas e a festa estende-se até a madrugada, mais tarde, é preciso comer alguma coisa. 

E, segundo os foliões, o acampamento é uma opção, porém contam ainda com os comércios 

temporários que vendem pastéis, cachorro-quente, sanduíches diversos, caldos e 

churrasquinhos, dentre outros. Observamos ainda a comercialização de pamonha na chapa e 

até mesmo do empadão goiano em alguns dos pousos. Sobre este último, indagamos ao 

vendedor se havia boa saída do produto e ele disse vender cerca de 200 empadões pequenos 

em um pouso com muito movimento, como os que acontecem em finais de semana. 
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 Os vendedores temporários montam suas barracas de produtos geralmente em locais 

delimitados previamente pelos donos do pouso — constatamos que, em alguns casos, os 

donos dos pousos cobram taxas dos comerciantes —, respeitando um significativo espaço na 

frente da casa onde os foliões, convidados, Foliões de atalho
6
 e também cata-pousos

7
 

promovem uma festa com direito a som mecânico de alta potência reproduzindo os sucessos 

musicais do momento, com preferência para o sertanejo, até por volta das 4 horas da manhã. 

O horário é delimitado pelo salveiro, que solta fogos anunciando uma pequena pausa antes do 

café da manhã, que acontece ao alvorecer, quando os foliões são acordados pelos músicos que 

passam pelos acampamentos saudando os foliões no novo dia em que continuarão a jornada 

do Espírito Santo. 

 Enquanto isso, na cozinha, o leite é fervido nas panelas em que foi preparada a janta e 

o café é coado aos litros. Na mesa, encontra-se o pão francês com molho e carne moída, que é 

o alimento mais comum, de sorte que, em alguns pousos que acontecem durante a semana, 

são servidos bolos, biscoito de queijo e pipoca. Lembramos que a quantidade de pessoas é 

reduzida aos foliões, já que os demais participantes partiram ao desligar o som. Encerrado o 

café, o almoço passa a ser organizado, pois, por volta de, no máximo, meio-dia, a folia deve 

voltar ao giro. 

 Para o almoço, há pouca variação do cardápio da janta, predominando-se arroz, feijão, 

carne com mandioca e salada. O número de foliões presente à mesa do almoço é grande, visto 

que o acampamento foi desmontado após o café e esta é a última refeição após a qual se 

iniciam, conduzidos pelos alferes, os rituais de despedidas do pouso. 

 Segundo as pessoas que têm prática na condução de uma cozinha de pouso de Folia do 

Divino, a quantidade de comida preparada para o almoço é, no mínimo, duas vezes menor do 

que a produzida para a janta. Isso porque o almoço é quase que restrito apenas aos foliões, já 

que quase não há outras pessoas presentes no local.  

Ao agradecimento de mesa, soma-se a demonstração de gratidão aos donos da casa 

que promoveram o pouso, os quais, segurando as bandeiras, são agraciados com versos 

tocados e cantados pelos músicos. É um momento de grande emoção, pois se constitui como 

                                                           
6
  São os foliões que, mesmo possuindo divisas (um símbolo que os diferencia dos demais participantes, pode ser 

um lenço ou um broche de pombo preso à lapela da camisa), não participam de todo o giro, escolhendo alguns 

pousos para frequentar. 
7
 Pessoas de diversas localidades que não têm ligação direta com a folia e seus rituais, mas que vão aos pousos a 

partir das 21 horas, quando geralmente começa o forró. No ano de 2013, em um dos pousos, os foliões eram 

cerca de 300 e o público estimado pela Polícia Militar foi de 5.000 pessoas, os chamados ―cata-pousos‖. 
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uma despedida, mesmo que, no ano seguinte, ali se realize outro pouso de folia em 

homenagem ao Divino Espírito Santo.  

 

Considerações finais: a desativação do pouso 

 Ao partirem para a continuidade do giro por mais um dia de estrada, os foliões deixam 

para trás vestígios do que consumiram de bebidas e comidas — materializados em garrafas e 

latas, afora as demais embalagens descartáveis características. Os comerciantes temporários 

saem antes dos foliões para que, quando estes cheguem ao próximo pouso, a estrutura esteja 

pronta para que possam consumir.  Poucos deles, todavia, recolhem o lixo produzido por seu 

comércio, o que deixa a paisagem bastante impactada pela presença de materiais estranhos ao 

cotidiano da fazenda.  

 Na fazenda que promoveu o pouso, a situação é de trabalho intenso para desmanchar a 

produção interina, desde a desinstalação do som mecânico que animou a noite, até a retirada 

dos ornamentos, como os arcos rituais e as bandeirolas que enfeitavam a área, bem como o 

desmanche dos altares provisórios. A coleta do lixo, limpeza da casa e da área de 

acampamento e da festa em si são outras iniciativas que demandam mão de obra e tempo, 

além do transporte dos resíduos para o ponto de coleta mais próximo.  

Outra iniciativa importante é o desmonte da cozinha improvisada, uma vez que, no 

cotidiano, o espaço tem outra utilização pelos moradores da fazenda e precisa ser retomado 

após o pouso.  Há também a tarefa de devolver as vasilhas que foram emprestadas por outras 

pessoas e, ainda, de efetuar a divisão, entre as pessoas presentes, da comida que sobrou, cuja 

produção é demasiada, pois o ―sobrar‖ no meio rural é sinônimo de fartura, o que não é 

diferente também com a comida de folia e de outras festas religiosas, conforme se observou 

Curado (2011). 

Se, para alguns observadores não muito atentos, a produção de comida nos 

acampamentos, a contratação de cozinheiras, assim como a comercialização de comidas são 

indícios de descaracterização e até mesmo de afastamento dos foliões no que alude aos 

momentos rituais da comensalidade, nossas observações apontam para o contrário, indicando 

que houve, perante a necessidade e a comodidade dos partícipes, várias possibilidades de 

alimentarem-se durante um pouso. Durante a festa noturna, eles costumam comprar bebidas e 

até mesmo comidas nos comércios temporários e, em outros momentos, alimentam-se nos 

acampamentos, inclusive aglutinando outros amigos em uma festa da turma.  
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Os foliões, entretanto, estão presentes à mesa quando ela é posta em específicos 

instantes ritualísticos e alimentam-se da comida ofertada pelo dono da casa em homenagem 

ao Divino. Dessa maneira, a comida é também observada em sua imaterialidade, como se 

fosse a possibilidade de comunhão dos foliões para com o Divino Espírito Santo.  

Cozinheiros que recebem pelo trabalho foram contratados pelo dono da casa, o que 

mantém a tradição ao Divino, de sorte que familiares e amigos puderam participar mais 

ativamente do pouso, pois, em situação oposta, eles passariam grande parte do pouso 

produzindo os alimentos a serem servidos na cozinha improvisada. 

Partindo desse princípio, outra crítica que tem se ouvido perde vigor: a de que a 

comida de folia tinha mais valor e significado quando era produzida no meio rural e não 

adquirida em supermercados. Se o ritual, que sustenta a devoção e a permanência da folia, é a 

fé no Divino Espírito Santo, e a mesa farta é um agradecimento pelas dádivas — segundo 

Mauss (2003) ―dar, receber e retribuir‖ —, a folia não pode ser vista como algo ligado apenas 

ao campo para essa sociedade cada vez mais urbana em que se vive, cujas novas significações  

impõem-se nas interpretações das relações sociais com a tradição, pois, como aponta 

Hatzefeld, ―a tradição não para de evoluir. É verdade que ela não evolui tão depressa‖ (1993, 

p. 57). Por isso há os conflitos entre as gerações que podem ser observados nitidamente 

durante o giro da folia. 

 A Folia do Divino Espírito Santo, mesmo desdobrada em três — a Tradicional, a da 

Rua e a do Padre —, constitui-se como uma das identidades do pirenopolino, por isso é 

mantida como tradição ao longo de gerações. Voltando à sua ligação com o campo, com o 

tempo da colheita, a fartura não podia ser relegada a um plano secundário, porque a comida, 

muito mais que alimento para o corpo, na Folia do Divino, tem conotação também de 

comunhão, consequentemente, há uma ritualidade pautada em cerimônias, cantos e rezas ao 

redor da mesa. 
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Resumo: O texto apresenta e discute o pierogi: prato da culinária eslava introduzido no Brasil 

nas áreas de imigração europeia entre os séculos XIX e XX. O Paraná recebeu o maior 

número de imigrantes poloneses e seus descendentes cultivam práticas culinárias tradicionais 

como o preparo e consumo do pierogi. Presente no dia a dia, nas festas e comemorações o 

prato evoca saberes e memórias do passado imigratório e permite problematizar o tema da 

identidade polonesa. Selecionamos receitas e discursos sobre o pierogi que destacam esse 

prato como um dos principais símbolos da polonidade no Paraná, considerado também como 

uma comida típica do estado. Neste artigo buscamos contribuir para o debate sobre a relação 

dos alimentos e da culinária com a memória e identidade em um território marcado pela 

imigração. 

Palavras-chave: pierogi; identidade; memória; imigração polonesa; Paraná 

 

Abstract: The text presents and discusses the pierogi: Slavic cuisine dish introduced in Brazil 

in the areas of European immigration between the XIXth and XXth century. Paraná was the 

state that received the most Polish immigrants and their descendants maintain traditional 

culinary practices such as preparation and consumption of pierogi. Present in everyday life, 

festivals and celebrations the dish evokes memories and knowledge of the immigration past 

and allows to problematize the theme of Polish identity. For this discussion we selected 

recipes and speeches on pierogi highlighting this dish as one of the main symbols of Polish 

identity in Paraná also appearing as a typical food of the state. With this communication we 

seek to contribute to the debate about the relationship of the foods and culinary with memory 

and identity in territories marked by immigration. 

Keywords: pierogi, identity, memory, Polish immigration; Paraná 

 

Resumen: El artículo presenta y discute el pierogi: plato de la cocina eslava introducido en 

Brasil en las áreas de inmigración europea en los siglos XIX y XX. El Paraná recibió el mayor 

número de inmigrantes polacos y sus descendientes cultivan prácticas culinarias tradicionales 

como la preparación y el consumo de pierogi. Presente en la vida cotidiana, fiestas y 

celebraciones el plato evoca recuerdos y conocimientos del pasado migratorio y permite 

analizar el tema de la identidad polaca. Elegimos recetas y discursos sobre el pierogi que 

destacan este plato como uno de los principales símbolos de polonidad en Paraná considerado 

como una comida típica del estado. En este artículo se pretende contribuir al debate sobre la 
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relación de la comida y la cocina con la memoria y la identidad en un territorio marcado por 

la inmigración. 

Palavras clave: Pierogi; la identidad; memoria; inmigración polaca; Paraná. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Carlos Alberto Dória, no livro “A culinária materialista”, discute as diferenças entre o 

processo material da cozinha e suas dimensões simbólicas e levanta uma importante questão 

que desafia os pesquisadores da alimentação: “O que são receitas e para que servem 

exatamente?” (DÓRIA, 2009, p. 138).  

Partindo dessa pergunta, que leva o autor a pensar a temática alimentar através de 

receitas enquanto prescrições que orientam procedimentos na cozinha e enquanto resumos ou 

testemunhos da cultura alimentar de uma sociedade temos por objetivo tecer reflexões a partir 

de receitas de um prato da culinária polonesa chamado pierogi, introduzido no Brasil por 

imigrantes poloneses. O pierogi pode ser descrito sucintamente como uma massa recheada 

(com incontáveis tipos de recheios salgados ou doces), fechada em formato de meia-lua, 

semelhante a um pastel, cozido em água e servido com molhos variados, podendo também ser 

frito ou assado. Trata-se de um dos pratos mais populares na Polônia onde é considerado um 

símbolo nacional. No Brasil esse prato é difundido em regiões onde ocorreu a imigração 

polonesa, caso do Paraná, especialmente entre o final do século XIX e início do XX, durante a 

chamada “grande imigração”.  

A análise foi realizada a partir da materialidade inscrita nas receitas de pierogi 

localizadas em fontes impressas no Paraná, confrontadas com discursos de descendentes de 

poloneses que vivem na região centro-sul do estado, especificamente nos municípios de Irati, 

Mallet e Prudentópolis. No período de fevereiro e maio de 2014 foram entrevistados 30 

descendentes de poloneses, que mantém práticas culinárias tradicionais em seu cotidiano, 

utilizando a metodologia da história oral. Assim buscou-se refletir acerca desse prato e sua 

relação com as memórias e identidades em uma região marcada pela imigração europeia, 

problematizando a identidade étnica polonesa.  

Na região centro-sul do Paraná o pierogi pode ser encontrado em festas, festivais, 

comemorações e rituais religiosos entre descendentes de poloneses, como na composição da 

mesa de Natal. O pierogi cozido é servido com molhos em festas de paróquias ou nas 

chamadas “pirogadas”, promovidas pelos grupos folclóricos e tem sido cada vez mais 
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valorizado enquanto patrimônio gastronômico regional integrando também o cardápio de 

restaurantes. No município de Araucária, no Paraná, ocorre a Festa do Pierogi, promovida 

pelo grupo folclórico Wesoly Dom. Na 14ª edição da festa, em 2014, foram consumidas três 

mil unidades de pierogi.
1
 O prato é apreciado também pelos não descendentes de imigrantes 

poloneses e é possível encontrá-lo em supermercados, mercearias e feiras gastronômicas onde 

são vendidas porções congeladas para serem cozidas em casa ou prontas para consumo 

imediato. 

A escolha do pierogi para a reflexão que propomos neste artigo está relacionada a sua 

presença na cultura alimentar paranaense. Em diferentes momentos o prato é apresentado 

como uma comida típica do estado vinculado às memórias de seu passado imigratório. Entre 

descendentes de imigrantes poloneses o prato está ligado às memórias familiares, de um saber 

fazer das mulheres – avós, mães, irmãs, tias – que transmitiram suas receitas através das 

gerações e age fortemente como um emblema nos processos de construção de identidades, 

fortalecendo o pertencimento étnico e regional e a demarcação de fronteiras identitárias.  

Conforme Poulain (2013, p. 151), os deslocamentos de homens e mulheres de um 

lugar para outro no interior das sociedades também deslocam práticas alimentares e maneiras 

à mesa. Assim a alimentação torna-se central na construção de identidades desses grupos em 

que “particularismos alimentares estão entre os últimos traços a desaparecer”. O pierogi 

atualmente conhecido e difundido no Brasil é um exemplo do deslocamento de um saber 

culinário e de persistência de uma tradição através das gerações de descendentes. Entre outros 

pratos da culinária dos imigrantes, o pierogi se apresenta como um saber fazer que resistiu, 

em muitos casos, mais que a própria língua, corroborando o que nos aponta Poulain. O seu 

preparo e consumo persiste passando pelas adaptações, fusões e inovações que são próprias da 

dinâmica das tradições e dos processos históricos. Muitas vezes o prato é recriado com 

ingredientes locais ou novos, novas formas preparo, consumo e armazenamento, sendo 

reinventado dentro dos sistemas alimentares das regiões onde ele é produzido e consumido.  

Mesmo sendo um prato conhecido nas áreas de imigração eslava (polonesa e 

ucraniana
2
), notamos que pouco se discutiu sobre o pierogi a partir de uma leitura mais crítica, 

que não aborde o prato por seu lado pitoresco ou turístico. Não abordamos aqui o pierogi 

como único ou principal elemento da identidade polonesa, mas como um alimento situado na 

                                                           
1
 Disponível em <http://wesolydom.blogspot.com.br/2014/05/14-festa-do-pierogi-consideracoes.html>. Acesso 

em 12 de julho de 2014.  
2
 Entre os ucranianos o pierogi é chamado de perohê. 
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dinâmica social de construção de memórias e identidades. Temos em vista que a dinâmica 

identitária é relacional, móvel e em constantes reelaborações e interpretações.  

Por isso, analisar o pierogi na perspectiva da história, da memória, da identidade 

regional e étnica e da cultura da alimentação, permite vislumbrar dinâmicas sociais e trocas 

culturais no tempo e no espaço. E estabelecer relações entre presente e passado para 

compreender sua presença e seus significados para aqueles que conservam essa tradição. 

Tratando o alimento como uma categoria de análise, abordamos aspectos da sociedade do 

centro-sul do Paraná, evidenciando a presença da imigração polonesa. Uma imigração carente 

de mais estudos acadêmicos no Brasil, assim como a questão da identidade polonesa, temas 

que podem ser analisados através da cozinha e da comensalidade.  

Mesmo com o avanço das pesquisas no campo da história da alimentação, os estudos 

históricos que tratam da questão alimentar entre os imigrantes e os processos de reelaboração 

alimentar entre os descendentes são pontuais na historiografia. São temas abordados de forma 

transversal nas pesquisas sobre imigração, principalmente no caso da imigração polonesa. A 

alimentação, por vezes, é tratada como parte das estratégias de sobrevivência dos imigrantes 

nas sociedades onde se estabeleceram. Descreve-se o que os imigrantes comiam, mas não as 

adaptações, as trocas de ingredientes e saberes, negociações, tensões com outros grupos e a 

transmissão dos modos de fazer culinários. Diante desse quadro, é relevante aprofundar a 

problemática alimentar dos imigrantes e seus descendentes, seus padrões e táticas de consumo 

e as estratégias de transmissão de suas tradições culinárias como um caminho para 

compreender a materialidade alimentar, as sensibilidades e representações construídas em 

torno da alimentação e das identidades culturais.  

Entre os trabalhos recentes na área de história que abordaram a problemática da 

cozinha de imigrantes e descendentes no Brasil destacamos a dissertação de Dolores M. R. 

Corner (2005) que estudou as transformações nas tradições e expressões culturais alimentares 

dos imigrantes espanhóis na sociedade paulistana entre 1946 e 1963. A tese de Juliana C. 

Reinhardt (2012) apontou a relação entre o consumo de alimentos tradicionais como a “broa 

de centeio” e a identidade étnica alemã em Curitiba. A autora concluiu que a cozinha alemã 

no Brasil se tornou um elemento de resistência identitária, especialmente em momentos de 

ruptura ou tensão vividos pelos imigrantes e descendentes como o processo imigratório, as 

reemigrações internas e o período entre guerras. Eliane C. L. Costenaro (2013) verificou em 

sua dissertação a força das tradições culinárias ucranianas e sua estreita ligação com a 

religiosidade, com o calendário litúrgico e com práticas rurais que contribuíram para a 
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permanência das receitas e sua ritualização no município paranaense de Prudentópolis. Em 

artigo publicado na Revista Brasileira de História, Flávia A. M. de Oliveira (2006) distingue 

mudanças nos padrões alimentares entre imigrantes italianos no interior paulista. Mostrando 

que pouco se conhece a respeito dos padrões alimentares dos italianos, principalmente no 

período inicial do processo imigratório no Brasil, a autora assinala essa lacuna na 

historiografia brasileira. 

Estudos multidisciplinares sobre a alimentação e suas relações com a memória e a 

identidade, como apontamos neste texto, ganham terreno em pesquisas acadêmicas recentes. 

Os historiadores brasileiros passaram a se dedicar aos estudos sobre a alimentação a partir da 

década de 1990. Essa temática é fruto de mudanças no interior da própria disciplina que 

adotou novas abordagens temáticas a partir de novas problemáticas e fontes de pesquisa. 

Outra mudança importante foi a aproximação da história com os estudos culturais e com 

outras áreas do conhecimento como a antropologia. Esta última, estudou a alimentação desde 

seus primórdios despertando o fascínio dos antropólogos pela “gama de comportamentos 

centrados na comida”. (MINTZ, 2001, p. 1).  

Como indicou Carlos R. Antunes dos Santos (2005, p.12): “Há, hoje, uma obcessão 

pela história da mesa, fazendo com que a gastronomia saia da cozinha e passe a ser objeto de 

estudo com a devida atenção ao imaginário, ao simbólico, às representações e às diversas 

formas de sociabilidade ativa”. Com esta afirmação, Santos evidenciou o crescente interesse 

de pesquisadores de diferentes áreas pelos fenômenos alimentares, pelo estudo das tradições 

culinárias e pelo patrimônio gustativo.  

Conforme expõe Dória (2009), cozinhar é antes de tudo uma atividade material, 

vinculada a enquadramentos culturais, valores, símbolos, sentimentos e crenças. Assim o 

autor define uma discussão fundamental sobre a cozinha que é a matéria, a experiência 

concreta de cozinhar, ou seja, o trabalho de transformar a matéria-prima e adequá-la para o 

consumo. Essa materialidade não exclui a importância do simbólico nas reflexões sobre a 

alimentação, mas nos alerta evitar uma excessiva valorização do simbólico. Dória propõe 

discutir a questão da materialidade da comida através do estudo das receitas, suas 

transformações e continuidades. As receitas constituem importantes fontes de pesquisa. São 

testemunhas do passado e de um “saber fazer”. 

Há atualmente uma centralidade nas receitas escritas e que Gomes e Barbosa (2004) 

chamam de uma “culinária de papel”. Tais registros e evidências são significativos aos 

pesquisadores nos estudos das práticas culinárias e do gosto. Estão disponíveis em livros, 
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revistas, impressos diversos e na mídia, principalmente na internet que abriga uma profusão 

de sites e blogs de gastronomia e de receitas. No entanto, o preparo, o toque criativo das 

cozinheiras e cozinheiros, as adaptações dos ingredientes e os aspectos simbólicos de 

determinados pratos nem sempre são registrados nos textos escritos. São transmitidos 

oralmente por gerações e constantemente resignificados pelos sujeitos. Essa implicação torna 

difícil analisar um saber culinário somente a partir de receitas. Elas podem elucidar aspectos 

das transformações nas técnicas culinárias, nos ingredientes e formas de conservação e 

armazenamento, mas pouco esclarecem sobre o processo histórico na qual estão inseridas ou 

porque determinadas receitas atravessaram gerações e se mantém no presente. Isso demanda 

ao pesquisador outros tipos de fonte.  

Por isso nessa discussão evidenciamos também depoimentos de descendentes de 

poloneses, especialmente mulheres, guardiãs do patrimônio culinário de preparar e servir o 

pierogi. Para elas as receitas escritas são desnecessárias. O pierogi é uma experiência vivida, 

cotidiana. Com isso esperamos tornar a análise mais "encorpada", mas ainda assim 

incompleta, requerendo a continuidade dos estudos para aprofundamento.  

Assim, na primeira parte do artigo são apresentados aspectos gerais da imigração 

polonesa no Paraná e as mudanças alimentares ocorridas naquele território a partir deste 

processo. Na segunda parte são abordados aspectos materiais do preparo e consumo do 

pierogi e, por fim, discute-se o prato em seus aspectos simbólicos, mostrando como o pierogi 

constrói e reconstrói memórias e comunica identidades culturais tornando-se uma tradição que 

tem sido transmitida através das gerações de descendentes e difundida por toda a sociedade 

paranaense.  

 

 

POLONESES NO PARANÁ  

 

O pierogi preparado nas cozinhas do centro-sul do Paraná revela vestígios de trocas 

culturais. Trocas entre imigrantes e brasileiros e entre os próprios imigrantes. Portanto, entre 

diferentes sistemas alimentares.  

Quando mencionamos a região centro-sul do Paraná, recortamos um território não 

muito distante de Curitiba. Irati se localiza a 150 quilômetros da capital, Mallet a 230 e 

Prudentópolis a 203 quilômetros. Essas cidades vizinhas entre si possuem uma característica 

em comum: foram receptoras de um significativo número de poloneses e ucranianos entre o 
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final do século XIX e início do XX, quando ainda não eram unidades administrativas 

autônomas. Elas se tornaram municípios no início do século XX com o crescimento 

demográfico para o qual contribuíram os núcleos coloniais.  

No final do século XIX Irati e região receberam estações da ferrovia São Paulo - Rio 

Grande Railway que atravessou o sul do Brasil estimulando o extrativismo e o comércio de 

madeira e erva-mate. Esses foram os principais fatores que desencadearam a migração interna 

no Paraná, concomitante à formação de núcleos coloniais de imigrantes europeus no centro-

sul que receberam alemães, italianos, mas, sobretudo, poloneses e ucranianos a partir de 1890. 

A imigração polonesa no Paraná é anterior a 1890, embora a maior entrada desses 

imigrantes tenha ocorrido a partir desta década, no contexto da chamada “febre brasileira” na 

Polônia. Os primeiros poloneses se estabeleceram na região de Curitiba a partir de 1870 em 

processo imigratório que diferiu do paulista. Enquanto no sudeste os imigrantes eram 

requisitados para substituir a mão de obra escrava na lavoura cafeeira, no Paraná os 

imigrantes foram direcionados para pequenas propriedades rurais formando linhas e núcleos 

coloniais voltados à produção de alimentos.   

Enquanto os imigrantes não chegavam, parte da população paranaense se ocupava na 

extração e beneficiamento da erva-mate, motivando a importação de gêneros de primeira 

necessidade. As autoridades desejavam resolver os problemas de abastecimento e carestia que 

afligiam especialmente a capital da província. Para isso fomentaram a importação de 

imigrantes. Essa intenção fica evidente nos relatórios do presidente da província Lamenha 

Lins entre 1875 e 1877. Antes desse período várias colônias já haviam se estruturado no 

Paraná com aquele propósito. Entretanto, eram colônias que enfrentavam problemas de 

infraestrutura e comunicação com a capital, o que levou algumas a desaparecer. Devido a 

esses fatores, as novas colônias foram instaladas nos arredores de Curitiba formando o que os 

historiadores paranaenses chamaram de “cinturão verde” (SANTOS, 2007).  

Nesse momento em que se organizavam as políticas públicas de imigração no Paraná, 

a Polônia enfrentava dificuldades políticas e socioculturais. A principal delas era a divisão de 

seu território entre os impérios austro-húngaro, russo e prussiano, além de um processo lento 

de industrialização, falta de terras entre outros problemas que levaram muitos poloneses a 

emigrar, muitas vezes sob ameaças. As autoridades russas proibiam a imigração de poloneses 

sob seu domínio para a América.  

A América atraía os imigrantes enquanto a Europa em crise os expulsava. Milhares 

deles reconstruíram suas vidas no outro lado do Atlântico. A maioria dos poloneses que 
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chegaram ao Brasil eram camponeses e não constituíam um grupo homogêneo. Eram oriundos 

de diferentes aldeias polonesas e chegaram em momentos distintos trazendo práticas culturais 

que variavam de uma região para outra. As permanências e mudanças nas identidades 

culturais dos imigrantes dependeram das interações com outros grupos no Brasil. Nas 

“colônias” paranaenses conviviam imigrantes de várias regiões da Europa, muitos deles 

rivalizando entre si (WACHOWICZ, 1981).
3
  

A chegada dos imigrantes no Paraná desencadeou transformações, fusões, adaptações, 

improvisações e inovações também na cultura alimentar. Em meio às preparações e receitas 

transmitidas através das gerações há aquelas qualificadas como “tradicionais” dos grupos 

étnicos, que muitas vezes não passam de criações ou aprendizados recentes. Esse processo de 

“invenção de tradições”, reforçadas por iniciativas turísticas e pela mídia, também deve ser 

levado em conta em uma análise das tradições alimentares.  

Podemos afirmar que o pierogi, no conjunto de práticas e saberes exercidos entre 

descendentes de poloneses, é um exemplo significativo de comida ligada aos imigrantes 

através da transmissão intergeracional das tradições.  

Nos depoimentos, principalmente de descendentes da primeira e segunda geração, 

verificamos que o preparo do pierogi e seu consumo constitui um aprendizado doméstico, que 

remete os comensais aos “tempo dos antigos”, dos antepassados.  

Outra evidência dessa transmissão das tradições se apresentou num curso de curta 

duração, oferecido em 2012 pelo Consulado da Polônia em Curitiba. O cardápio organizado 

para ser ministrado aos alunos (a maioria descendentes de poloneses) não incluía o pierogi e 

outros pratos conhecidos. Mas o que chamou a atenção não foi a ausência da receita, mas a 

fala de um dos organizadores se referindo especificamente ao pierogi. Ele fora excluído por 

ser um prato que “quase todos já sabiam fazer”.  

Esse episódio revelou o quanto o pierogi é conhecido e difundido entre os 

descendentes de poloneses no Paraná. Disso resultou um discurso consular, oficial, que afirma 

ser interessante tornar conhecidos “novos” pratos da culinária polonesa, como os ensinados no 

                                                           
3
 Na pesquisa que realizamos entre descendentes de imigrantes poloneses no Paraná, compreendemos 

teoricamente esses agentes enquanto um grupo étnico, pois se identificam e são identificados como pertencentes 

a um grupo que passou por um longo e dinâmico processo histórico. De acordo com Seyferth “o principal 

critério para definição de um grupo étnico nos estudos mais recentes é a identidade étnica, fundamentada na 

noção de etnicidade” (SEYFERTH, 1986, p. 530), ou seja, no sentimento positivo de pertencer a um grupo 

étnico. Para Weber (2006) a identidade étnica não é equivalente à identidade nacional, embora possa estar 

relacionada. Para essa historiadora, a identidade étnica permite analisar a consequência das migrações e as 

identidades regionais.  
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referido curso. Essa situação apresenta um dado importante sobre a incorporação de um prato 

dos imigrantes aos hábitos alimentares dos descendentes e à cultura alimentar no Paraná. 

Em artigo sobre a culinária eslava em Irati, Grechinsk e Cardozo (2008) verificaram a 

partir de entrevistas com proprietários de restaurantes e frequentadores que o pierogi foi o 

prato mais citado no cardápio dos estabelecimentos e o mais solicitado a continuar ofertado, 

vencendo também como o mais conhecido. Contudo, as autoras observaram que a tradição do 

preparo e consumo do pierogi se apresentou no questionário como a mais lembrada entre os 

entrevistados acima de 60 anos que demonstraram maior interesse pela cultura dos imigrantes. 

 Ao estendemos a pesquisa para outras faixas etárias em nosso trabalho notamos que o 

cultivo dessa tradição não se restringe aos mais velhos. Ela tem sido transmitida às gerações 

mais jovens no ambiente doméstico, além de ser disseminada através do comércio nos 

supermercados que revendem o produto de pequenas empresas especializadas e pelas 

"pirogueiras" que preparam o prato em suas casas para vender a uma freguesia certa 

envolvendo muitas vezes não descendentes. Em ambos os caso, o pierogi é vendido embalado 

e congelado em porções com uma dúzia de unidades para ser cozido em casa e receber o 

molho da preferência do consumidor.  

Concordamos com Grechinsk e Cardozo quando afirmam que parte dos produtores e 

consumidores do pierogi desconhecem a relação do prato com o passado local e regional ou 

as “origens” do prato. 

 

 

INGREDIENTES E MODOS DE PREPARO 

 

Na Polônia o pierogi é consumido desde a Idade Média e é um dos pratos mais 

populares no país, registrado em livros de receitas desde o século XVII. É considerado um 

símbolo nacional e pode ser encontrado em diferentes locais e restaurantes especializados 

chamados pierogarnia. Os recheios mais comuns na Polônia são carne, repolho azedo 

(chucrute) e cogumelos. As versões doces levam requeijão adoçado ou frutas vermelhas. Em 

algumas áreas da Polônia ocorre o pierogi ruskie. Esse termo se relaciona a uma antiga região, 

atualmente em território ucraniano, chamada Ruthenia. O pierogi ruskie leva batata cozida, 

queijo branco e cebola frita.
4
  

                                                           
4
 Disponível em: <www.tastingpoland.com>. Acesso em 5 de julho de 2014. Tradução livre. 
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Na Ucrânia e entre os descendentes de ucranianos no Paraná o pierogi também é 

largamente consumido, mas entre eles o prato é chamado de perohê ou varéneke, como anota 

Filipak (2002, p. 283). Perohê é o termo informado nas embalagens da massa congelada no 

comércio de Prudentópolis, município vizinho a Irati no qual predominou a imigração 

ucraniana. Costenaro (2013, p. 80) explica que o perohê se difundiu como pastel cozido, mas 

é uma variação do pastel que é servido assado. A autora esclarece que o pastel cozido é 

chamado varéneke, do verbo verete que em ucraniano significa cozinhar. Na prática, os 

ingredientes e modos de preparo do varéneke dos descendentes de ucranianos não diferem do 

pierogi dos descendentes de poloneses na região centro-sul do Paraná.  

Entretanto, as denominações pierogi ou varéneke (ou mesmo perohê), em 

determinadas situações se revelam demarcadoras de fronteiras identitárias entre os dois 

grupos étnicos nessa região. Já o varéneke ou vereniques para o historiador Boris Fausto 

(1998, p. 47), são “bolinhos de batatas, cobertos com cebola queimada” na tradição 

asquenaze
5
. O prato é difundido em outras regiões da Europa central e oriental e pratos 

semelhantes existem na Itália como o ravióli ou tortellini.
6
  

Nos Estados Unidos há a “Pierog Fest” na cidade de Whiting, estado de Indiana
7
. No 

Canadá, onde ocorreu significativa imigração eslava, o pierogi também é conhecido e 

constitui um vestígio culinário dessa imigração na América do norte. 

Na língua polonesa o prato aparece grafado como pieróg, que é a palavra no singular. 

A forma mais usual é pierogi, no plural, por ser servido em porções com várias unidades. Em 

dicionário polonês ocorre a forma pierożek, traduzido como ravióis/raviólis ou pastel 

(DLUGOSZ, 2011, p. 193; 751).
 
 

O formato em meio círculo ou meia lua dos pierogi lembra um pastel, mas depois de 

cozidos lembram o ravióli italiano. Na língua portuguesa encontramos receitas grafadas como 

pierogi, pierogy, pierogui ou pirogue. Filipack (2002, p. 283), em seu dicionário 

sociolinguístico paranaense, define o prato como uma “espécie de pastéis da culinária 

polonesa, feitos de massa de farinha de trigo, recheados com requeijão ou com batatinha 

ralada (inglesa), podendo ser fritos no azeite ou cozido, misturados por fora com requeijão 

adocicado”.  

                                                           
5 Segundo HOUAISS, 2009: asquenaze é membro de uma das duas grandes divisões do povo judaico 

(asquenaze e sefardi), que remonta às primeiras comunidades judaicas do Noroeste europeu (Alemanha e 
Norte da França) e inclui os judeus de comunidades originárias da Europa central e oriental. 
6
 Disponível em: <www.tastingpoland.com>. Acesso em 5 de julho de 2014. Tradução livre.  

7
 Disponível em: <www.pierogifest.net> Acesso em novembro de 2013.  
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As diversas nomenclaturas do pierogi e as relações que podemos estabelecer entre ele 

com culturas e territórios, corroboram que o saber fazer esse prato atravessou fronteiras e se 

incorporou aos hábitos alimentares em vários lugares, assumindo peculiaridades em cada um 

deles, sobretudo, em termos simbólicos. 

A partir da leitura de receitas impressas, livros, jornais
8
 e a transcrição de trinta 

depoimentos de descendentes de poloneses, nos quais se questionou sobre o preparo e 

consumo do pierogi no centro-sul do Paraná, concluímos que sua preparação básica nessa 

região é composta de massa de trigo, água, gordura (banha de porco, manteiga, margarina ou 

óleo vegetal), sal, recheio e molho. Algumas versões levam ovos, leite ou batata cozida e 

amassada na massa. A massa é aberta na mesa com rolo ou garrafa, depois é cortada em 

círculos de aproximadamente 8 centímetros de diâmetro e recheada. As extremidades são 

fechadas com as mãos e ganham a forma de meia lua. Os recheios mais comuns são de 

requeijão artesanal (feito a partir de leite coalhado), ricota ou uma mistura de requeijão ou 

ricota com batata. Outros recheios são a batata amassada com repolho fermentado, batata com 

requeijão, só batata amassada ou batata com calabresa, frango ou bacon.  

Existem variações que levam recheio de feijão cozido e amassado com ou sem arroz 

ou com miúdos refogados. Os recheios são temperados com ervas secas ou frescas como 

salsinha e cebolinha, alho, cebola e especiarias como pimenta e noz moscada ou apenas sal. 

Depois de "montado", o pierogi é cozido em água, mas há receitas sugerindo o cozimento no 

leite. Algumas receitas ensinam que os "pastéis" estão no ponto certo de cozimento após 

subirem à superfície da água três vezes. Depois de cozidos uma opção é tostá-los na frigideira. 

 Os molhos variam: cebola dourada no azeite ou na manteiga, manteiga ou nata 

derramada sobre a massa quente, bacon ou linguiça fritos, molhos encorpados com carne 

moída, cogumelos ou tomates. Há versões doces com frutas, creme de leite e adaptações com 

chocolate. Além da versão cozida, mais comum, os pierogi podem ser assados ou fritos por 

imersão no óleo ou tostados na frigideira após o cozimento ou como forma de aproveitamento 

das sobras do prato cozido nas refeições subsequentes.   

Essas são as formas de preparo mais corriqueiras nas receitas publicadas por 

descendentes de poloneses no Paraná ou descritas em seus relatos orais. A elaboração é 

simples, barata e feita com ingredientes comuns disponíveis no Brasil e nos países que 

receberam a imigração eslava. Essa simplicidade talvez seja um dos fatores que contribuíram 

                                                           
8
 As receitas utilizadas nesta discussão estão citadas nas referências. 
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para a difusão do pierogi ao longo do tempo e dos territórios, além de ser um prato saboroso e 

versátil que passou por adaptações em diferentes momentos e lugares.  

O registro das receitas pelos descendentes de poloneses apresentam, portanto, 

diferenças. São variações de um mesmo prato nas quais estão presentes as imprecisões, 

adaptações, esquecimentos e simplificações. Ocorre, por vezes, que o registro das receitas 

pressupõem que o leitor já conheça o preparo do prato informando apenas os ingredientes, 

como no caso de uma receita publicada por uma cozinheira descendente num livro de 

culinária polonesa publicado no Rio Grande do Sul: “Massa para pastel cozido – Pierogy: 4 

ovos, ½ copo de água, farinha para dar o ponto, 2 colheres de nata”.
9
  

Certamente, esse livro de receitas era dirigido a leitores familiarizados com os pratos, 

senão teriam problemas sem os detalhes como temperos, quantidades, tempo de preparo, 

passos da massa ou rendimento. Isso demonstra que o registro das receitas muitas vezes 

encerram um saber implícito, relacionado à memória culinária coletiva de um determinado 

lugar ou território.  

Das receitas selecionadas para este artigo apenas uma, publicada na Folha de Irati, é 

apresentada de forma padronizada com medidas e procedimentos do preparo. Conhecida 

como Vó Tereza, a "autora" da receita publicada é uma cozinheira que fez de seu 

conhecimento culinário, acumulado desde menina na cozinha de sua mãe, uma fonte de renda 

no município de Irati. Ela confecciona e comercializa o pierogi diretamente ao consumidor ou 

em seu buffet que atende encomendas para festas. Em função do volume de massa que Tereza 

prepara foi necessário chegar a uma receita média para produzir 100 unidades de pierogi por 

vez. Segundo ela, suficiente para servir 10 pessoas em uma refeição sem outros 

acompanhamentos.  

 

PIEROGUE 

 

Massa 

1 kg de farinha de trigo [...]; 

1 colher de sopa de margarina mal cheia; 

1 colher de sopa de banha mal cheia; 

2 ovos inteiros; 

Água necessária para dar o ponto. 

 

Recheio 

1.300 gramas de batata cozida e esmagada; 

1 kg de requeijão 

2 ovos 

                                                           
9
  Receita registrada por uma descendente no município de Guarani das Missões RS, que também recebeu 

imigração polonesa.  Ver Lacerda, 2010.  
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Cheiro verde e sal a gosto 

Modo de preparo 

Fazer a massa e deixar descansar. Sovar e esticar a massa, para depois cortar 

no tamanho que quiser. Rechear e cozinhar por oito minutos. Servir com 

molho do seu gosto ou nata.
10

 

 

Na receita a cozinheira preserva o uso da banha suína e dá alguns toques como o uso 

do cheiro verde no recheio que ela caracteriza como um gosto pessoal, de acordo com a 

matéria do jornal. Ela sugere que o prato seja escoltado por vinho tinto, característico da 

cultura italiana na cidade, evidenciando interessantes relações interétnicas na culinária local. 

O que chama a atenção nessa receita é seu rendimento: cerca de 100 pierogi para servir 10 

pessoas, segundo Tereza, sugerindo momentos de sociabilidade e comensalidade em torno da 

mesa. Para apreciar basta acrescentar o molho preferido ou uma generosa colher de nata. 

A tradição do preparo e consumo do pierogi se insere num complexo sistema 

alimentar na região centro-sul do Paraná, considerando como sistema alimentar o conjunto de 

ingredientes, técnicas, hábitos e comportamentos diante dos alimentos característicos de cada 

região e que viabilizam seu preparo, difusão e comércio.  

Examinando receitas, artigos em jornais, freezers de supermercados, cardápios de 

restaurantes e conversando com descendentes de poloneses nessa região verificamos que a 

versão mais comum do pierogi é aquela recheada com requeijão (ou ricota) e batata. A 

diferença entre o requeijão produzido artesanalmente na região centro-sul e a ricota 

industrializada é o teor de gordura. Enquanto o requeijão é produzido a partir do leite integral 

a ricota é elaborada a partir do soro do leite, obtido na produção de queijos em diversos 

laticínios. Outra diferença é que o requeijão não é prensado como a ricota apresentando um 

aspecto mais úmido e levemente amarelado por seu teor de gordura. Assim, o pierogi 

recheado com ricota é menos calórico, mas apresenta uma transformação na tradição ao 

incorporar um produto industrializado, a ricota, substituindo o requeijão tradicional elaborado 

artesanalmente nas chácaras do interior.  

Essas mudanças e adaptações ocorrem não apenas pela busca de uma alimentação 

mais saudável, mas por questões econômicas. Muitos produtores conseguem melhor retorno 

financeiro vendendo o leite para os laticínios e aos poucos o requeijão vai se tornando mais 

escasso. Isso obriga as "pirogueiras" a substituí-lo pela ricota, mais abundante e barata. 

Muitos antigos produtores e consumidores do requeijão se adaptaram à ricota na alimentação 

e nas preparações culinárias que tradicionalmente eram feitas com as sobras de leite 

transformadas em requeijão nas propriedades rurais. Em termos de sabor e consistência, o 
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 Pierogue: o clássico da comida polonesa. Jornal Folha de Irati, Irati, 24 de maio de 2013, p. 9 
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requeijão artesanal, um tipo de queijo cremoso, granulado e seco, deixa o paladar mais feliz 

que a ricota, especialmente se acrescentado de nata. 

Dados da AMCESPAR
11

 informam que “o leite produzido [na região centro-sul] tem 

relevância no abastecimento das indústrias das bacias leiteiras das regiões de Castro e 

Witmarsun”.
 
Transformar o leite em requeijão é um conhecimento e um trabalho tradicional. 

Embora as industrias de laticínios absorvam a maior parte do leite na região, muitas famílias 

continuam a produzir o requeijão artesanal para o consumo próprio enquanto outras o fazem 

comercialmente para abastecer supermercados e mercearias, além de atender fregueses de 

porta em porta e encomendas, abastecendo principalmente os produtores de pierogi.  

Nos supermercados de Irati o requeijão é encontrado, comumente, em embalagens de 

um quilo. De acordo com várias receitas essa quantidade rende cerca de 70 a 100 unidades de 

pierogi, dependendo de sua utilização, com ou sem batata. Na Feira do Produtor Rural o 

requeijão é vendido diretamente ao consumidor, embalado em sacos plásticos transparentes 

com etiqueta do produtor cadastrado na Secretaria de Agricultura do Município.  

Boa parte da produção artesanal do requeijão na região centro sul do Paraná é 

transformada no mais apreciado recheio de pierogi, além de ser ingrediente básico no preparo 

da torta de requeijão, outra maravilha da culinária regional. O requeijão transforma uma 

simples panqueca, salgada ou doce, numa atraente experiência gustativa. Combinado com 

nata fresca, acompanha o pierogi com pompa e se acomoda muito bem sobre uma fatia de 

broa de centeio assada no forno a lenha, relíquia tradicional mantida por muitas famílias.  

Compreendemos que a preservação da tradição culinária do pierogi resultou na 

preservação de tradição da produção artesanal do requeijão. Esses dois modos de fazer se 

complementam entre as propriedades rurais e as cozinhas, entre maneiras de ganhar a vida e 

preservar memórias. A oferta regular do requeijão viabiliza a produção doméstica e comercial 

do pierogi pelas cozinheiras que o preparam segundo receitas de família. Outros derivados do 

leite como a nata fresca e a manteiga constituem elementos importantes no repertório das 

receitas de pierogi. Ambos são usados como molho ou constituem base para molhos 

generosamente derramados pelas mães e avós sobre os pierogi quentinhos. 

A batata é outro recheio trivial de pierogi e constitui importante produto da economia 

local, presente nas mesas, plantações e atacadistas que distribuem a produção pelo país. 

Introduzida na região no início do século XX, a batata alcançou maiores índices de 
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 Associação dos Municípios da Região Centro-Sul do Paraná. Integram a associação os seguintes municípios: 

Irati (sede), Inácio Martins, Ipiranga, Ívai, Mallet, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul e Teixeira Soares, 

Fernandes Pinheiro e Guamiranga. Disponível em <http://www.amcespar.com.br>. Acesso em março de 2014. 
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produtividade entre 1930 e 1945, período áureo das exportações do tubérculo em Irati. Esse 

boom da batata atraiu agricultores de outras regiões do Paraná, entre eles descendentes de 

imigrantes poloneses que se dedicaram ao seu cultivo. Nesse tempo a cidade foi conhecida 

como a “capital da batata”, mas produzia também muito trigo e era marcada pela exploração 

das reservas nativas de madeira e pelo movimento da estrada de ferro São Paulo – Rio Grande 

Railway, que se tornou a Rede de Viação Paraná-Santa Catarina. Pela ferrovia, Irati e cidades 

vizinhas exportavam batata, trigo, madeira e mate.  (TELEGINSKI, 2012) 

A batata, originária dos Andes, difundiu-se pela Europa, especialmente nos países de 

clima mais frio como Polônia e Ucrânia nos quais se tornou alimento comum e indispensável. 

Com o pierogi, a batata retornou à América em uma nova receita.  

 

 

PIEROGI COMO MEMÓRIA, IDENTIDADE E TRADIÇÃO  

A constante presença do pierogi nas mesas do centro-sul do Paraná e a diversidade nas 

receitas publicadas por descendentes de poloneses, facilmente encontradas em sites, blogs, 

boletins e impressos de outros países, demonstram que a seleção dos ingredientes, preparo e 

consumo do prato se relacionam com características locais e são frutos de escolhas, 

preferências e necessidades. Isso faz do pierogi um prato comum em vários territórios 

apresentando, no entanto, formas de preparo e significados que se revelam criativos e 

originais. Por isso, concordamos com Montanari (2009) quando afirma que as tradições 

culinárias não são estáticas. São frutos, sempre provisórios, de uma série de inovações e 

adaptações realizadas na sociedade que as acolheu.  

Mesmo diante das variações que o prato permite, há características comuns. Trata-se 

de um prato revestido de significados que demarcam pertencimentos. O pierogi tem a 

capacidade de “conectar-se em rede” integrando uma identidade polonesa internacional, 

aspecto ressaltado por Montanari (2009, p. 12) ao tratar da força das identidades culturais a 

partir do caso da cozinha bolonhesa. Assim, o pierogi é um alimento que excede seu caráter 

nutricional, biológico e econômico. É uma comida simples de preparar que se inseriu 

facilmente nos sistemas alimentares de várias regiões do mundo acompanhando o movimento 

migratório. Isso permite analisar seus aspectos culturais e simbólicos, enquanto prato que 

materializa sentimentos de pertencimento, memórias e tradições de um grupo que deixa sua 

terra natal e leva consigo seus saberes, gostos e parte de sua cozinha.   
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Recentemente o pierogi deixou os espaços familiares dos descendentes para fazer 

parte de iniciativas turísticas que apresentam o pierogi como um "prato típico", vinculado à 

presença europeia no Brasil e ao passado imigratório local e regional, reforçando por outra via 

a identidade étnica polonesa. 

Em 2004 a Secretaria de Estado da Cultura do Paraná organizou um caderno de 

divulgação chamado “Cadernos Paraná da Gente”, mapeando os pratos típicos do estado. 

Entre eles constava o pierogi enquanto contribuição dos imigrantes poloneses (CARNEIRO 

JR., 2004). A cidade paranaense de Guarapuava elegeu o pierogi como um dos pratos típicos 

do município ao lado da “costela de dois fogos”, do “arroz carreteiro de charque” e da polenta 

com molho de frango. Esses pratos fazem a história do município e sua relação com a 

culinária gaúcha, com o tropeirismo e com a imigração europeia.
12

 Tais discursos representam 

e valorizam, através da comida, a presença do imigrante, sua cultura e as possibilidades de 

explorar economicamente esse patrimônio.  

Verificamos que o pierogi, além de constituir um saber-fazer transmitido através das 

gerações, passou a integrar um processo no qual se busca forjar uma “culinária paranaense”, 

uma culinária regional que traz em seu cardápio um prato que também é emblema da cultura 

polonesa, positivando essa identidade.  

A antropóloga Maria Eunice Maciel (2004), ao abordar o "prato típico", discute o 

conceito de “cozinha emblemática”, ou seja, uma cozinha que representa um grupo, um 

território e uma identidade. Para ela o prato emblemático nem sempre é um prato “típico” ou 

um prato de uso cotidiano, mas um prato associado à ideia de pertencimento, empregado 

como expressão de uma identidade, que resume um sentido unificado a esta identidade. 

Maciel cita o exemplo da feijoada brasileira. Diferentemente do arroz com feijão diário, a 

feijoada, não exatamente um prato cotidiano, é apresentada aos estrangeiros como um prato 

nacional, como um elemento da identidade brasileira.  

A partir dessa ideia verificamos que o pierogi passou a ser considerado um prato típico 

no Paraná, mas é, ao mesmo tempo, um emblema da identidade étnica polonesa e uma comida 

inserida nos hábitos alimentares locais e regionais. 

A relação próxima do pierogi com a identidade étnica fica evidente num artigo de 

revista alusiva ao centenário de Irati/PR, em 2007. Intitulado “Culinária Imigrante”, seu autor, 

Júlio Marcos Bronislavski, descendente de poloneses, relata as contribuições desse grupo de 

imigrantes e seus descendentes ao município. Os imigrantes poloneses são apresentados como 
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 Disponível em <http://redeglobo.globo.com/rpctv/minhaterratem/noticia/2013/10/conheca-o-prato-mais-

votado-da-campanha-minha-terra-tem.html>. Acesso em Dezembro de 2013.  
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pequenos proprietários de terra que cultivavam batatas, feijão e hortaliças, criavam porcos, 

galinhas e vacas e que não descuidavam da religião, das festas comunitárias e dos rituais 

religiosos de Natal e Páscoa, marcados pela fartura e benção dos alimentos. Bronislavski 

conta que a culinária polonesa praticada pelos imigrantes e descendentes era composta por 

ingredientes singelos das roças e quintais. O autor apresenta uma seleção de pratos poloneses 

que evocam a sociabilidade e a comensalidade em um momento festivo coletivo como o 

aniversário da cidade. Foram lembrados o “pirogue”, a sopa de beterraba chamada “bortsch” 

(barszcz em polonês), o molho de raiz forte e os embutidos de carne de porco. Para ele a 

“melhor das tradições polonesas” é o pierogi, definido como um “pastel de massa cozida de 

farinha de trigo com dois tipos de recheio: requeijão e batata, servido com nata e o de repolho 

com carne moída ou cebola refogada”. E conclui: 

“o pierogue é um ótimo exemplo da incorporação dos hábitos alimentares 

poloneses por ser o mais difundido e consumido em nossa cidade. A família 

reunida na grande cozinha, o esticar da massa na mesa com o rolo de 

macarrão, o corte da massa em forma de pastel, o preparo dos recheios e os 

aromas do refogado são um consistente testemunho do passado e das alegrias 

do paladar.” (BRONISLAVSKI, 2007, p. 64-65)  

 

Ficam evidentes nessas considerações as representações e sensibilidades que 

percorrem o preparo e o consumo do pierogi, aproximando o passado do presente ao despertar 

a memória gustativa. A narrativa se apresenta carregada de sentimentos de pertencimento e ao 

lugar da infância que traz a tona memórias familiares. Simultaneamente, essas lembranças 

vinculam os pratos da culinária polonesa ao passado imigratório, com o pierogi simbolizando 

a memória e a identidade do autor e do território sobre o qual escreve.  

Uma descendente de poloneses chamada Rosa, 35 anos, secretária do lar, filha de 

agricultores, relatou que sua família prepara o prato há muitos anos. Lembra que sua avó 

sempre o preparou e revela que o pierogi alimenta seu sentimento de ser "polonesa". Em sua 

família a receita passou por uma profunda adaptação quanto aos ingredientes, conforme a 

disponibilidade dos produtos na propriedade rural em que viveram.  Em lugar de trigo e batata 

para a massa usava-se mandioca ralada. Em lugar do recheio de requeijão, feijão. O requeijão 

recheava o pierogi somente quando sobrava leite e nas festas. Nunca faltava no Natal. Mesmo 

adaptada a alimentos tão brasileiros, a receita do pierogi de mandioca recheado com feijão 

não perdeu sua identidade enquanto “prato polonês”.
13
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 Rosa. Entrevista concedida a Neli Maria Teleginski em 08/03/2014, Prudentópolis-PR.  
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Descendentes que viajaram à Polônia e mantém contato com o país e sua cultura 

através de familiares, amigos, associações, cursos e grupos folclóricos, reconhecem no pierogi 

um símbolo da Polônia e de polonidade. Com frequência, promovem a cultura polonesa com 

bailes, almoços e jantares comunitários nos quais a principal atração são as “comidas típicas” 

polonesas. Esses eventos angariam fundos para atividades culturais e religiosas na 

comunidade.  

Ocorre que alguns pratos, por vezes desconhecidos dos descendentes, são apresentados 

e recriados nessas festas como pertencendo à cultura polonesa em um processo conhecido 

como “invenção de tradições”, proposto por Hobsbawm (1997). Por mais que "novidades" 

gastronômicas polonesas sejam apresentadas e despertem a curiosidade dos convivas, o 

pierogi reina absoluto em todos os cardápios e ocasiões. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma análise preliminar do trabalho em curso na região centro-sul do Paraná permite 

considerar que a difusão, preparo e consumo do pierogi e outros pratos identificados e 

analisados na pesquisa, se mantém pela transmissão oral do "saber fazê-lo" através das 

gerações de descendentes de poloneses. Essa transmissão ocorre também por meio de receitas 

herdadas por filhas e netas e se difundem em publicações na mídia e em livros sobre a cultura 

polonesa no Brasil, mostrando em sua materialidade aspectos dos sistemas alimentares e de 

processos históricos.  

Recentemente, a comercialização do pierogi congelado nos supermercados tem 

contribuído para a difusão desse prato entre não descendentes tornando-se parte dos hábitos 

alimentares de muita gente. Através dos restaurantes, festas e iniciativas turísticas, o prato é 

apresentado também como típico do Paraná, enquanto uma contribuição dos imigrantes 

poloneses para a culinária regional. Enquanto “prato típico”, o pierogi estabelece novas 

relações entre o passado e o presente, reforçando a identidade étnica polonesa, as fronteiras 

identitárias nas relações interétnicas e a memória coletiva.  

A presença do pierogi no centro-sul do Paraná ao longo do tempo se articula à 

economia e ao sistema alimentar desse território através da produção e aquisição de 

ingredientes necessários ao seu preparo, além das adaptações e improvisações que viabilizam 

a arte de fazer ou recriar o prato, sem que ele perca seus vínculos com a tradição. Por essas 
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razões, a análise dessa comida não se limita aos seus aspectos materiais, mas sua 

materialidade é significativa para apreender transformações e permanências em suas receitas.  

A simplicidade e versatilidade de seu preparo, seu apelo enquanto alimento 

tradicional, artesanal e saudável, características alimentares positivas divulgadas 

recentemente, contribui para que o pierogi tenha longa vida no centro sul do Paraná, 

possibilitando longa vida a outros saberes tradicionais vinculados a ele.  

O pierogi está servido! É só escolher seu molho preferido e bom apetite! 
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Resumo: Este artigo objetiva analisar as repercussões territoriais do imobiliário-turístico na 

produção de derivados da mangaba no litoral sergipano - Brasil. Para tanto, foram realizados 

os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, 

observações e registros fotográficos in loco e entrevista por pauta com representantes das 

catadoras de mangaba no litoral Norte e Sul de Sergipe. O território usado para a implantação 

do imobiliário-turístico faz surgir uma nova realidade geográfica no litoral sergipano: o 

território do turismo imobiliário, que se contrapõe e complementa o território do pescador, das 

catadoras de mangaba, enfim, o território dos de “dentro” e o dos de “fora” do muro. 

Concluiu-se que a luta das catadoras de mangaba para manter seu modo de vida e garantir a 

produção da mangaba e dos derivados deve ser também uma luta de todos os sergipanos pela 

sua cultura, pela sua história, pela sua geografia, enfim, pela sua identidade. A apropriação 

simbólica e cultural dos significados da mangaba para os sergipanos alimenta a 

territorialidade litorânea ameaçada pelo imobiliário-turístico. Que a geografia das mangabas 

não morra! 

Palavras-chave: imobiliário-turístico; litoral; conflitos ambientais; catadoras de mangaba.  

 

Abstract: The purpose of this article is to analyze the spatial implications of real estate-

tourism in the production of mangaba derivatives in Sergipe coast. Therefore, the following 

methodological procedures were performed: bibliographical and documentary research, 

observations and photographic spot and interview staff with representatives of mangaba 

pickers in the North and South coast of Sergipe. The territory used for the deployment of real 

estate-tourism brings out new territory in the Sergipe coast: the territory of tourism real estate, 

which contrasts and complements the territory of the fisherman, the territory of mangaba 

pickers, finally, the territory of “indoors” and the “outdoors” of the wall. It was concluded 
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that the struggle of mangaba pickers to maintain their way of life and ensure the production of 

mangaba and derivatives should also be a struggle all the people of the Sergipe for its culture, 

its history, its geography, finally, by its identity. The symbolic and cultural appropriation of 

the meanings of mangaba for sergipeans feeds territoriality threatened by coastal real estate-

tourism. May the geography of mangabas don´t die!  

Keywords: Real estate-tourism; coast; environmental conflicts; mangaba pickers. 

Resumen: Este artículo tiene como objetivo analizar los efectos territoriales del turismo 

inmobiliario en la producción de derivados de mangaba en la costa de Sergipe (Brasil). Han 

sido llevados a cabo los siguientes procedimientos metodológicos: investigación bibliográfica 

y documental, observaciones de campo, registro fotográfico y entrevista con representantes de 

las recolectoras de mangaba en la costa norte y sur de Sergipe. El territorio utilizado para la 

implantación del turismo inmobiliario hace surgir una nueva realidad geográfica en el litoral 

sergipano: el territorio del turismo inmobiliario, que contrasta y complementa el territorio del 

pescador y de las recolectoras de mangaba; en síntesis, el territorio de los de “adentro” y de 

“afuera” de la “muralla”. Se ha concluido que la lucha de las recolectores de mangaba para 

mantener su forma de vida y asegurar la producción de mangaba y sus derivados se 

constituyen una lucha de todos los sergipanos por su cultura, su historia, su geografía, en 

definitiva, por su identidad. La apropiación simbólica y cultural de los significados de la 

mangaba para los sergipanos alimenta la territorialidad amenazada por el poder del 

inmobiliario turístico. !Qué la geografía de las mangabas no se muera!  

Palabras clave: turismo inmobiliario; espacio litoral; conflictos ambientales; recolectoras de 

mangaba. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O litoral sergipano, localizado no Nordeste do Brasil, passa por intensas mudanças na 

sua geografia com o acelerado processo de ocupação territorial voltado principalmente para a 

segunda residência, as conhecidas casas de praia. O referido litoral foi setorizado pelo 

Programa de Gerenciamento Costeiro em litoral norte, litoral sul e litoral centro (VILAR; 

ARAÚJO, 2010). Verificam-se nos ambientes litorâneos de Sergipe diferentes unidades de 

paisagem constituídas pela presença marcante da formação barreiras, de terraços marinhos, 

campos dunares e praias. Distribuídos nestes ambientes observa-se a presença de manchas de 

mata atlântica, restinga e mangue. Este espaço geográfico apresenta diversas formas de uso do 

solo, diferentes atores sociais e múltiplos interesses. 

Atualmente, a zona costeira sergipana está totalmente interligada por pontes e eixos 

viários. A facilidade de acesso às praias articulada às melhorias em infraestrutura básica atrai 

cada vez mais turistas, veranistas e investidores imobiliários do mercado regional, nacional e 

internacional. Nos últimos dez anos, a construção de casas de praia cresceu 

consideravelmente e a densidade de construções de segundas residências será ainda maior 

após a entrega de condomínios fechados de alto luxo, o denominado imobiliário-turístico. 
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Estas construções primam pela qualidade e exclusividade dos recursos territoriais e oferecem 

aos seus usuários os serviços de um equipamento turístico, ou seja, nesta nova forma de casa 

de praia os proprietários e usuários disporão dos serviços de um hotel ou resort.  

A instalação do imobiliário-turístico causa inúmeras repercussões territoriais no litoral 

sergipano, com destaque para os conflitos ambientais com as catadoras de mangaba. Neste 

sentido, algumas questões nortearam este trabalho, são elas: como surgiu a ideia de fazer 

alimentos derivados da mangaba? Como a implantação do imobiliário-turístico pode interferir 

na produção dos derivados da mangaba? E por fim, quais os conflitos ambientais e os desafios 

das catadoras de mangaba frente à construção do imobiliário-turístico? Diante destas 

indagações, o objetivo principal deste artigo é analisar as repercussões territoriais do 

imobiliário-turístico na produção de derivados da mangaba no litoral sergipano.  

Espera-se que o estudo realizado neste artigo possa contribuir para alertar os gestores 

públicos municipais, estaduais e federais quanto à necessidade de planejar o desenvolvimento 

local considerando como fatores centrais as territorialidades e as singularidades simbólico-

culturais do lugar, visto que o global e o local no litoral sergipano ora divergem, ora 

convergem, e ao mesmo tempo se complementam. Este complexo quadro territorial é formado 

por teias de relações socioespaciais que exige habilidade política tanto do poder público 

quanto dos agentes privados para que os conflitos não terminem em confrontos.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A interpretação do fenômeno da segunda residência a partir dos desdobramentos 

territoriais do imobiliário-turístico, com foco nos conflitos ambientais com as catadoras de 

mangaba, foi realizado na perspectiva da abordagem qualitativa. Os seguintes procedimentos 

metodológicos foram utilizados: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, observações e 

registros fotográficos in loco e entrevista por pauta com representantes das catadoras de 

mangaba no litoral norte e sul de Sergipe.  

A pesquisa bibliográfica foi ancorada nos seguintes temas: imobiliário-turístico; 

conflitos ambientais; litoral sergipano; e catadoras de mangaba. Para discutir o imobiliário-

turístico e suas repercussões foram estudados os seguintes autores: Silva (2010); Fonseca 

(2005); Santos e Silveira (2004); Santos et al. (2000); e Freyre (1982). No que tange o litoral 

sergipano e as catadoras de mangaba foi realizada a leitura e interpretação da obra de Vilar e 

Araújo (2010) e Mota et al. (2011) num trabalho coletivo dedicado exclusivamente às 
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catadoras de mangaba. Referências online também foram utilizadas para entender a 

construção do Movimento das Catadoras de Mangaba (MCM). 

A pesquisa documental, que nas palavras de Godoy (1995) significa o exame de 

materiais de natureza diversa em busca de novas e/ou interpretações complementares, foi 

realizada a partir de análise no Relatório Final do Programa de Desenvolvimento do Turismo 

(PRODETUR/NE) primeira fase. O referido relatório foi apresentado pelo Banco do Nordeste 

do Brasil S.A. ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e disponibilizado à 

sociedade em meio eletrônico. 

Vale ressaltar que as observações, os registros fotográficos e as entrevistas foram 

realizados tanto no litoral Norte quanto no litoral Sul de Sergipe. Tais atividades foram 

levadas a cabo durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2014, em pleno verão. 

Representantes das catadoras de mangaba foram entrevistadas. A entrevista foi 

realizada por pautas, neste tipo de entrevista “o entrevistador faz poucas perguntas diretas e 

deixa o entrevistado falar livremente à medida que se refere às pautas analisadas” (GIL, 1999, 

p. 120). Duas pautas foram lançadas: (i) a construção do Movimento das Catadoras de 

Mangaba (MCM); (ii) A visão das Catadoras de Mangaba sobre a implantação dos 

condomínios fechados de alto luxo para a segunda residência. Diante da problemática 

vivenciada pelas mulheres catadoras de mangaba, que já foram até ameaçadas de morte, 

optou-se por não identificar os municípios que pertencem as representantes. Aqui neste 

trabalho as representantes são diferenciadas simplesmente pelo setor geográfico do litoral a 

que pertencem.  

 

AS CATADORAS DE MANGABA E A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO LITORAL 

SERGIPANO 

 

De origem indígena, a palavra mangaba significa “coisa boa de comer” (FERREIRA, 

1973 apud SILVA JÚNIOR et al., 2011). Em Sergipe, a árvore que produz a mangaba, a 

mangabeira, se encontra nas áreas de restinga e tabuleiros costeiros. A mangabeira é definida 

como árvore símbolo do Estado de Sergipe pelo Decreto Nº 12.723/1992. No referido 

Decreto, são destacadas a necessidade de defesa do meio ambiente e o valor cultural e 

econômico da mangaba para a população do litoral sergipano. A Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) realizou junto com outras instituições o mapeamento 

dos remanescentes de mangabeira no Estado de Sergipe e identificou o total de 25 populações 
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de mangabeiras distribuídas nos municípios litorâneos de Japoatã, Santo Amaro das Brotas, 

Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro, Aracaju, Itaporanga D´Ajuda, Estância e 

Indiaroba (Figura 01).  

 

 
Figura 01: Localização dos remanescentes de mangabeira do Estado de Sergipe, 2003-2008. 

Fonte: EMBRAPA apud SILVA JÚNIOR et al., 2011. Elaboração: Hilton Luiz Ferraz da Silveira 

Localização da população de mangabeiras de Sergipe: 1. Pontal/Fazenda São José; 2. Pontal/ 

Fazenda São José 2; 3. Pontal / Sítio das Mangabeiras (do Alemão); 4. Pontal / Rua das Mangabeiras; 

5. Preguiça; 6. Porto do Mato 1; 7. Porto do Mato 2; 8. Porto N´Angola; 9. Rebolerinha 1; 10. 

Rebolerinha 2; 11. Rebolerinha 3; 12. Ilha Mém de Sá; 13. Assentamento Dorcelina Folador; 14. Caju; 

15 Fazenda Nossa Senhora de Lourdes/Caibros; 16. Paruí; 17. Caueira; 18. Terra Dura; 19. Iuí/Taiçoca 

de Dentro; 20. Capoã/São José do Arrebancado; 21. Angelim 1; 22. Anglim 2; 23. Papagaios 1; 24 

Papagaios 2; 25 Japoatã (SILVA JÚNIOR et al., 2011, p. 87).  

 

Suco, picolé, sorvete, pudim, mousse, bala, licor são alguns dos alimentos produzidos 

a partir da mangaba. Atualmente, consumir produtos derivados da mangaba em Sergipe 

parece estar na “moda” e atende a busca pelo diferencial proposta pelo capital flexível
1
. 

                                                           
1
 Várias expressões são utilizadas para denominar o período posterior à crise do fordismo, como por exemplo, 

acumulação/capital flexível, pós-fordismo e toyotismo. O discurso e o método do novo modelo econômico 

baseiam-se na flexibilidade da produção, da organização do trabalho, das transações, entre outros aspectos, que 

em conjunto aumentam a flexibilidade de todo o sistema de produção, circulação e consumo Neste novo 
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Segundo Silva Júnior et al. (2011, p. 80), o Estado de Sergipe “é um tradicional produtor de 

mangaba, que é uma fruta bastante associada à economia e à cultura local”.  

O consumo da mangaba em produtos sofisticados começa a fazer parte da identidade 

sergipana, principalmente, após a organização do Movimento das Catadoras de Mangaba 

(MCM). É válido destacar que o extrativismo e a venda da mangaba são atividades 

predominantemente desenvolvidas por mulheres (Figura 02), configurando uma atividade de 

gênero. 

 

Figura 02: Mangabas em baldes para a comercialização. 

Fonte: Priscila Pereira Santos, 2014.  

 

A emergência de um movimento social das mulheres que catam mangaba surge por 

um conjunto de fatores, dentre os quais se destaca a dificuldade de acesso às mangabeiras 

pelo cercamento da área, assim como o corte e a queimada destas árvores. Silva Júnior et al. 

(2011, p. 89) ressalta que “nos últimos anos, tem havido um processo rápido de valorização 

da terra para destiná-la ao cultivo de camarão, eucalipto, coco, construção de condomínios de 

segunda residência e hotéis”. Em 2007, as mulheres que catam mangaba no Estado de Sergipe 

foram convidadas por um grupo de pesquisadores da EMBRAPA que estudam o extrativismo 

para participar do I Encontro das Catadoras de Sergipe e neste evento a reunião da Comissão 

de Defesa das Catadoras e dos Remanescentes de Mangabeira de Sergipe mobilizou as 

� 
momento, a estratégia está centrada no efeito-qualidade (busca de diferenciação) (SANTOS; VILAR, 2013, p. 

4). 
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mulheres a se unirem para preservar o seu modo de vida tradicionalmente associado à cultura 

da mangaba.  

No II Encontro das Catadoras de Sergipe em 2009 foi desenvolvida a logomarca do 

Movimento das Catadoras de Mangaba. Com a criação do Movimento as catadoras tiveram 

maior visibilidade social e obtiveram apoio de instituições, como por exemplo, Ministério 

Público Federal de Sergipe (MPF-SE), Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT) e o Governo do Estado de Sergipe. Além 

disso, as reportagens dos jornais, sites, rádios e emissoras de televisão contribuíram para o 

conhecimento da sociedade sergipana e brasileira sobre as dificuldades das catadoras de 

mangaba (SCHMITZ et al., 2011). As “senhoras da mangaba”, para usar a feliz expressão de 

Mota et al. (2011), foram beneficiadas com cursos de capacitação para a produção de geleias, 

balas, bombons, bolos e licor à base de mangaba. A figura 03 ilustra derivados da mangaba 

produzidos pelas catadoras no litoral sergipano. 

 

 
Figura 03: Alimentos produzidos à base de mangaba. 

Fonte: http://www.catadorasdemangaba.com.br/ler.asp?id=4&titulo=conteudo 

 

Após a criação do MCM em 2009 foram também criadas associações em Indiaroba, 

Estância, Barra dos Coqueiros e Japoatã. A partir de 2011, as mulheres começaram a 

participar do projeto „Catadoras de Mangaba, Gerando Renda e Tecendo Vida em Sergipe‟ 

que tem como proponente a Associação das Catadoras de Mangaba de Indiaroba (ASCAMAI) 
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patrocinado pela PETROBRAS por meio do Programa Petrobras Desenvolvimento e 

Cidadania em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS).  

O projeto visa “contribuir para o fortalecimento e a sustentabilidade das comunidades 

extrativistas, e vem implantando, nas comunidades, práticas da difusão da agroecologia, da 

tecnologia social, dos princípios do associativismo e do cooperativismo”. Na primeira etapa 

(2011-2012), foram lançadas diferentes linhas de comercialização: Frutos de Quintal, Frutos 

da Restinga e Frutos Desidratados. Na segunda etapa (2013-2015), almeja-se registrar a 

Cooperativa de Comercialização das Catadoras de Mangaba do Estado de Sergipe e criar 

Identificação Geográfica para os produtos da Mangaba
2
.  

A sergipanidade parece ser fortalecida com a identificação da sociedade sergipana 

com a mangaba e com os alimentos produzidos pelas catadoras. Assim como, a 

territorialidade das mulheres catadoras de mangaba foi recriada e possibilitou a geração de 

estratégias de permanência no seu território (CASTRO, 2011). A visibilidade do Movimento 

chamou atenção dos proprietários de terra onde se realiza a coleta da mangaba, “a valorização 

da mangaba no mercado desencadeou uma onda de privatização das áreas em Sergipe pelo 

cercamento e impedimento das catadoras de praticarem o extrativismo” (MOTA; SCHMITZ, 

SILVA JÚNIOR, 2011, p. 241). 

Contraditoriamente à valorização da mangaba e ao aumento da produção de alimentos 

à base mangaba, evidencia-se na atualidade uma diminuição das mangabeiras por vários 

motivos, e aqui nos interessa mais de perto a construção do imobiliário-turístico. A 

urbanização turística nos moldes do capitalismo perverso que desterritorializa e causa a 

segregação socioespacial ameaça o modo vida das comunidades que retiram seu sustento da 

mangaba. O cenário nos municípios costeiros de Sergipe é de luta pela terra, pelo trabalho, 

enfim, pela história de um povo.  

 

O IMOBILIÁRIO-TURÍSTICO E SUAS REPERCUSSÕES TERRITORIAIS 

O litoral brasileiro, especialmente o nordestino, vivencia a expansão dos condomínios 

fechados de segunda residência. Os condoresorts ou condohotéis se apresentam como a nova 

forma da segunda residência no litoral. A “velha” casa de praia foi reconfigurada em 

condomínios de alto luxo que oferecem aos seus usuários os serviços de um resort ou de 

hotel. Sob o escudo do desenvolvimento local sustentável e da geração de emprego e renda, 

complexos residenciais turísticos são inseridos no litoral nordestino com o apoio do poder 

                                                           
2
 Informações disponíveis no site: http://www.catadorasdemangaba.com.br/ler.asp?id=5&titulo=conteudo 
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público. No entanto, em função da implantação e do uso do imobiliário-turístico ancorada na 

qualidade e na exclusividade dos recursos ambientais, são diversas as repercussões territoriais 

insustentáveis para o meio ambiente e para a comunidade local.  

O turismo a partir de 1980 “passa a ser considerado como uma atividade que poderia 

minimizar as disparidades regionais e promover o desenvolvimento regional” do Nordeste 

brasileiro (FONSECA, 2005, p. 74). Neste contexto, merece destaque o Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR-NE) que visa, desde a sua primeira 

fase na década de 1990, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico por meio do 

desenvolvimento da atividade turística, principalmente no que diz respeito à infraestrutura 

básica e turística (BNB, 2005). As construções e melhorias no “sistema de engenharia”, 

expressão utilizada por Santos e Silveira (2004) para se referir as infraestruturas, possibilitou 

o aumento no turismo nacional e internacional. Os aeroportos foram reformados, ampliados e 

modernizados. O sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário foi melhorado. 

Rodovias e vias foram pavimentadas, construídas e recuperadas. Ademais, o PRODETUR-NE 

investiu no gerenciamento de resíduos sólidos, na recuperação e preservação ambiental, na 

recuperação do patrimônio histórico e no desenvolvimento de instituições articuladas ao 

turismo. 

Os objetos e as ações para o movimento do turismo enquanto atividade econômica no 

litoral nordestino induz ao uso deste território para o turismo direcionado a segunda 

residência. Para Santos et al. (2000, p. 3), o território usado “constitui-se como um todo 

complexo onde se tece uma trama de relações complementares e conflitantes. Daí o vigor do 

conceito, convidando a pensar processualmente as relações estabelecidas entre o lugar, a 

formação socioespacial e o mundo”. Em Sergipe, o território usado para a implantação do 

imobiliário-turístico faz surgir uma nova geografia do litoral por meio da construção do 

território do turismo imobiliário, que se contrapõe e ao mesmo tempo complementa o 

território do pescador, o território das catadoras de mangaba, o território do turista 

convencional, enfim, o território dos de “dentro” e dos de “fora” do muro. 

O imobiliário-turístico tende a ocupar principalmente a zona rural do litoral sergipano, 

entre outros motivos pelo preço da terra e pela acessibilidade. Deste modo, os espaços rurais 

ganham contornos urbanos. A urbanização dispersa provocada pelo imobiliário-turístico 

modifica alguns aspectos culturais do modo de vida da comunidade receptora, a configuração 

territorial caracterizada pela imbricação do urbano no rural, anuncia a rurbanização que nas 

palavras de Gilberto Freyre (1982, p. 57) significa “um processo de desenvolvimento 
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socioeconômico que combina como forma e conteúdos de uma só vivência regional valores e 

estilos de vida rurais e valores e estilos de vida urbanos. Daí o neologismo: rurbanos”. Mas 

adverte o eminente sociólogo pernambucano que a rurbanidade forçada, artificial e postiça se 

apresenta como uma consequência negativa da rurbanização, principalmente quando o urbano 

se intromete com o rural “em supostos aformoseamentos de praças, ruas, jardins, edifícios, 

residências, igrejas rurais, seguindo-se modelos ou cópias de adornos de cidades sofisticadas e 

sacrificando-se, a esses modelos ou a essas cópias e a essas sofisticações, autenticidades 

ecologicamente rurais” (FREYRE, 1982, p. 23). O imobiliário-turístico com os seus muros, 

sua sofisticação arquitetônica e construtiva e sua ocupação nas proximidades do mar segrega 

o espaço e pode provocar nos moradores do lugar o sentimento de não mais pertencer ao que 

lhe pertence.  

Contraditoriamente, a instalação de um condomínio fechado direcionado à segunda 

residência no litoral pode resultar também no reconhecimento do lugar e fortalecer a 

identidade territorial dos moradores. No litoral sul de Sergipe, uma das representantes do 

Movimento das Catadoras de Mangaba salienta que “em um ponto o condomínio trouxe 

coisas boas. Antes ninguém sabia onde era o nosso povoado. Agora depois do condomínio as 

pessoas estão conhecendo. Trouxe melhoria, por isso nosso povoado ficou conhecido”. Esta 

nova forma de segunda residência apesar de situar-se entre muros torna mais visível e 

desejado lugares pouco valorizados e valorados. Sobre a valoração dos terrenos no litoral sul 

de Sergipe, a presidente da associação de moradores de um dos povoados deste setor do litoral 

explica que antes da instalação do condomínio terrenos medindo 10 m²
 
x 20 m² custava cerca 

de R$ 3.000 (três mil reais), hoje não se encontra terreno com este tamanho por menos que R$ 

30.000 (trinta mil reais). Seja qual for a origem da informação, o importante é salientar a 

inegável valorização e o aumento do preço da terra no litoral, principalmente nas franjas 

costeiras. 

A implantação de condomínios fechados no litoral sergipano também gera empregos 

diretos e indiretos. No entanto, uma das representantes do Movimento das Catadoras de 

Mangaba no litoral norte de Sergipe alerta que apesar da proposta de desenvolvimento local 

“o condomínio vai trazer um monte de emprego para vocês com carteira assinada. Para passar 

pela seleção que eles querem, eles exigem um monte de coisas, inúmeras coisas. E 

mangabeira não, mangabeira não pergunta: você estudou até que série? Ah! Se você estudou 

até tal série você não pode vim catar mangaba. Não! Mangabeira não exclui ninguém. O 

mangue também não exclui”. A representante do Movimento das Catadoras de Mangaba no 
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litoral norte chama atenção para os efeitos da construção dos condomínios sobre as 

comunidades tradicionais: 

Quando terminar de construir, aquela mão de obra que eles estavam 

utilizando para construir, eles não vão quer mais. Aí as comunidades vão 

querer voltar para o mangue, para o mar, para a restinga. Aí não vai ter mais 

nem mangue, nem mar, nem restinga. E o que se vai fazer com essas 

famílias? Vão sair? Por que muitos já saíram da comunidade. E vão para 

onde? Para a cidade? Viver de que? Sem teto, sem nada, sem trabalho? . 

 

Os territórios do veraneio e do turismo neste novo formato de casa de praia são 

formados sobre os “escombros” da desterritorialização
3
 da comunidade local. É válido 

registrar que a reterritorialização desses nativos para locais litorâneos-interioranos podem 

também trazer prejuízos à preservação histórico e cultural das comunidades. 

A antiga forma de casa de praia apresenta impactos ambientais previsíveis e com 

menor intensidade, já a construção de segundas residências em condomínios fechados pode 

ocasionar com um grau ainda maior contaminação de corpos d´água por despejo inadequado 

de resíduos sólidos, afugentamento da fauna com mudanças no hábitat e no hábito dos 

animais; desmonte total ou parcial dos campos dunares, privatização dos espaços públicos, 

derrubada de espécies nativas de flora, descaracterização das paisagens naturais e aterramento 

de mangues e lagoas. Neste sentido, Silva (2010) entende que a nova dinâmica do litoral 

nordestino, sobretudo nas áreas rurais, pode prejudicar os elementos naturais que 

impulsionaram ou contribuíram para a construção do imobiliário-turístico. Com tristeza uma 

das catadoras de mangaba do litoral sul de Sergipe expressa “os condomínios quando chegam 

derrubam e destroem”.  

 

OS CONFLITOS AMBIENTAIS E OS DESAFIOS DAS CATADORAS DE 

MANGABA 

Após a construção das pontes no litoral sergipano observa-se claramente a aceleração 

do ritmo de ocupação territorial e de mudanças paisagísticas. É válido registrar que as pontes 

mencionadas são: Aracaju - Barra dos Coqueiros, no litoral norte, inaugurada em 2006; 

Aracaju-Itaporanga D´Ajuda, entregue em 2010; e Estância - Indiaroba, disponibilizada para 

uso em 2013. Estas mudanças territoriais repercutem no trabalho extrativista das catadoras de 

mangaba, uma vez que a partir da “abertura territorial”, para usar uma expressão de Fonseca, 

Vilar e Santos (2010), proporcionada pela ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros, “verifica-se a 

criação de uma nova geografia urbana na sede e de uma nova configuração territorial nos 

                                                           
3
 Ver Rogério Haesbaert. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade. 7ª ed. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.  



 

 

118 

 

 
As repercussões territoriais do imobiliário-turístico na produção de derivados da mangaba no litoral sergipano – Brasil. 

Revista Geonordeste, São Cristóvão, Ano XXV, n. 2, Edição Especial, p. 107-123, Ago/2014 

ambientes rurais que passam a se comunicar de maneira mais direta e apresentar condições de 

vida diferenciadas e inclusive mais contrapostas” (FONSECA, VILAR; SANTOS, 2010, p. 

95). O município da Barra dos Coqueiros chama atenção pelo processo ativo de implantação, 

tanto na área urbana quanto na área rural, de imobiliário-turístico de reconhecimento nacional 

e internacional no mercado imobiliário. 

As catadoras de mangaba da Barra dos Coqueiros e a organização do movimento 

entendem que o acesso às mangabeiras foi dificultado porque  

depois da ponte começaram a cercar, para dizer: essas mulheres estão 

organizadas, então vamos cercar. Foi isso que fizeram, começaram a cercar, 

começaram a colocar pessoas para ficar naquela área. E a gente foi impedida 

a acessar. Muitas vezes já aconteceu de pessoas serem ameaçadas. E até hoje 

ameaças ainda surgem de dizer assim: você faz parte da associação, então 

você não vai catar mangaba aqui (Catadora de mangaba do litoral norte).  

 

Antes da ponte, relata uma das representantes das catadoras de mangaba do litoral 

norte, as mulheres entravam nas terras para catar mangaba, “tinham os sítios e nos sítios todo 

mundo dizia ali tem dono, ali tem dono, mas ninguém nunca viu. Por que eram pessoas que 

nunca apareciam” (Catadora de Mangaba do litoral norte). A valorização das terras 

desencadeou conflitos ambientais pelo acesso ao recurso natural entre as catadoras de 

mangaba e os proprietários de terra, entre as catadoras de mangaba e os complexos 

residenciais turísticos em processo de implantação e entre as catadoras de mangaba e o poder 

público.  

“Sem mangabeira não vai ter bolinho. Sem terra, não tem mangabeira” alerta uma das 

representantes das catadoras do litoral norte sobre a ameaça de extinção da produção dos 

derivados da mangaba diante do processo de urbanização turística que se acelera. Segundo 

Castro (2011, sem página) “o que está em jogo no caso dos grupos de mulheres negras que 

exercem a atividade de catadoras de mangaba é a defesa do direito de continuar mantendo 

uma conexão vital entre a produção de suas condições de existência, e de trabalho, e o livre 

acesso aos recursos”. O problema central para as catadoras de mangaba é que a maior parte 

destas mulheres não possui terra para catar a mangaba. Por isso, na visão destas mulheres da 

Barra dos Coqueiros expressa por uma de suas representantes, parece que “houve um 

retrocesso. Antes a gente tinha livre acesso e hoje a gente não tem mais livre acesso, hoje 

você tem que pagar para catar mangaba” (Catadora de mangaba do litoral norte). Além da 

terra, outras atividades também realizadas pelas mulheres catadoras de mangaba como a pesca 

e a captura de marisco estão diretamente ameaçadas pelo novo cenário territorial do município 

da Barra dos Coqueiros, já que o acesso ao mar foi dificultado.  
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As pontes, a valorização dos terrenos, a simples existência de cercas e os condomínios 

fechados de alto luxo voltados para a segunda residência constituem um quadro complexo de 

fatores desafiadores para as catadoras de mangaba do município de Barra dos Coqueiros. 

“Você viu o muro que eles estão erguendo? Aí vai ficar meu Deus, de um lado a elite e de 

outro (silêncio)... as comunidades vão para onde?” (Catadora de Mangaba do litoral norte). As 

diferenciações espaciais entre a margem direita e esquerda da rodovia SE-100 norte 

evidenciam a “exclusão” paisagística e socioespacial vivenciada pelas comunidades locais. A 

instalação de um condoresort na área rural de Barra dos Coqueiros foi um “choque” nas 

palavras de uma das representantes das catadoras de mangaba do litoral norte: 

condomínio resort que eu nunca tinha ouvido falar, por que eu não sabia que 

existia condomínio resort. Dizer que você tem uma casa ou várias casas e 

ela(s) são meio que um resort. E tem todo o entretenimento para que as 

pessoas fiquem lá, afundadas ali dentro. Para gente é um choque! E vai de 

encontro a todo o trabalho que a gente desenvolve.  

 

As catadoras de mangaba sobrevivem do que é oferecido pela terra e criam laços 

psicossociais com o território (RAFFESTIN, 1993; HAESBART, 2012; SOUZA, 2013), estas 

características possivelmente explicam o motivo do “choque” mencionado pela catadora.  

Mas até quando as catadoras irão continuar a produzir seus apreciados alimentos à 

base de mangaba? Até quando terá mangabeiras? Para Marina Silva (2005, p. 11) “na medida 

em que se aumentam as demandas em todos os sentidos, sem se alterar o modelo e o padrão 

de produção e consumo, bem como a distribuição da renda e o acesso aos bens produzidos e 

os recursos naturais, tais disputas tendem a se tornar mais graves e insolúveis”. De acordo 

com as informações da catadora do litoral norte entrevistada, para a implantação do 

imobiliário-turístico, as árvores da mangaba, do murici, do ingá, entre outras espécies de flora 

nativa foram derrubadas. Segundo a referida catadora, no final do ano de 2013 e no início do 

ano de 2014 foi enviado à administração municipal dois ofícios para discutir estratégias para a 

continuidade do trabalho das catadoras de mangaba. No entanto, até o momento da entrevista 

fevereiro/2014 nenhum gestor público havia realizado contato com a Associação de Catadoras 

de Mangaba de Barra dos Coqueiros (ACMBC). 

As catadoras de mangaba do município de Barra dos Coqueiros se sentem à margem 

deste escudo de desenvolvimento local sustentável propagado pelos agentes particulares e 

privados para apoiar a implantação destes condomínios fechado de luxo direcionado à 

segunda residência.  

Chegaram os condomínios. Se instalaram os condomínios, condomínios 

estão se instalando e a cada dia que passa fica mais difícil. E as pessoas que 

estão colocando os condomínios mostram para as outras pessoas que nós é 
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que somos as intrusas, nós é que devemos ser expulsas, nós é que somos 

violentas, nós é que somos tudo que não presta (Catadora de Mangaba litoral 

norte).  

 

Enquanto as máquinas realizam a terraplenagem do lado de lá da margem direita da 

SE-100, do lado de cá, na margem esquerda, as catadoras de mangaba lamentam pelas casas 

populares que ainda não foram entregues: “criou-se tanto condomínio de luxo e fechado e as 

casas populares não saíram. Não saíram e a gente não sabe se vai sair”. Silva (2010, p. 188) 

alerta que o crescimento exponencial do imobiliário-turístico no Nordeste aumenta o processo 

de exclusão socioterritorial e que se o “processo de sobrevalorização dos imóveis continuar, a 

política pública de construção de moradias tornar-se-á inviável”. Esta nova realidade do litoral 

barracoqueirense demanda ações urgentes dos gestores públicos em suas diferentes esferas.  

A visão crítica da catadora de mangaba entrevistada também contesta a consulta 

popular por meio de audiências públicas realizadas pelos representantes dos imobiliários-

turísticos. Segundo a referida catadora, 

a forma que foi implantada os condomínios foi absurda, porque tinham as 

audiências, mas na audiência você não pode questionar. Por que já tinha sido 

licenciado, você vai questionar o quê? Você não pode questionar, por que 

não tem uma revisão para dizer: foi questionado isso e isso pela comunidade, 

agora vamos fazer uma revisão, vamos fazer uma avaliação para vê se a 

comunidade vai ter seus benefícios. Não! Isso não existe. E é um absurdo. 

Então, se faz audiência para quê? Para dizer que fez? 

 

Como se vê, os conflitos ambientais oriundo do processo de ocupação territorial por 

segundas residências em condomínios fechados de alto luxo e pelo acesso aos recursos 

naturais são conflitos pelo direito à sobrevivência e a preservação cultural e pelo respeito a 

um modo de vida secular. 

A safra da mangaba para estas mulheres significa o momento de fartura e liberdade. 

Neste sentido, pergunta-se: o solo da restinga é pobre sob qual ponto de vista? 

Na safra da mangaba (inicia no dezembro e permanece por seis meses com 

variações) a maioria de nós, catadoras, a gente engorda. Por que vem a 

mangaba e vem outras frutas. E com a mangaba e as outras frutas você vai lá 

e vende e compra outras coisas para dentro de casa. É nítido que as mulheres 

aumentam de peso (Catadora de mangaba do litoral norte).  

 

Para estas mulheres, é do solo arenoso da restinga que retiram o seu sustento e o 

da sua família. A “força” destas mulheres ecoa no tempo e no espaço quando a vozes dizem 

de modo limpo e em bom tom: “não vamos desistir!”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Será mesmo que os muros significam o progresso? Os conflitos ambientais pelo acesso 

a mangabeira não apontam “mocinhos” e/ou “vilões”, mas sim a necessidade de se encontrar 

um ponto de equilíbrio para que seja possível que as catadoras de mangaba continuem a 

produzir os derivados. O mercado imobiliário e turístico ancorado em uma tendência mundial 

da configuração de uma nova forma de segunda residência, o imobiliário-turístico, ao se 

estruturar no litoral sergipano, mais intensamente na Barra dos Coqueiros, encontra 

resistência pela “força” do lugar.  

A luta das catadoras de mangaba para manter seu modo de vida e garantir a produção 

da mangaba e dos derivados deve ser também uma luta de todos os sergipanos pela sua 

cultura, pela sua história, pela sua geografia, enfim, pela sua identidade. Os alimentos à base 

de mangaba expressam, pela visão, olfato, tato e paladar, a memória da sergipanidade. A 

apropriação simbólica e cultural dos significados da mangaba para os sergipanos alimenta a 

territorialidade litorânea ameaçada pelo imobiliário-turístico.  

O que se defende aqui é a necessidade de compreensão e respeito pelas singularidades 

do lugar tanto pelos agentes imobiliários quanto pelos que planejam e gerenciam o território 

do litoral de Sergipe. Os complexos residenciais turísticos são uma realidade, porém antes 

destes empreendimentos no território já havia diferentes atores, cada um com sua trajetória 

histórico-cultural e diversas geografias. Que se faça valer o discurso de desenvolvimento local 

sustentável com o reconhecimento das catadoras de mangaba através da criação de uma 

Reserva Extrativista, onde estas mulheres possam continuar a trabalhar com os produtos à 

base de mangaba que hoje encantam turistas e fortalecem a identidade territorial do sergipano.  

“Cadê as nossas mangabas? O homem cercou. E o verde do mato? O fogo queimou. 

Vendo o fogo queimado, nada podemos fazer. Vendo a fruta se perdendo, donde tira o que 

comer. Vamos catar mangaba. Vamos encapotar. No galho da mangabeira, onde eu vou me 

balançar. Olhando umas para as outras com grande aflição, vamos pedir ao Governo uma 

grande solução. Vamos catar mangaba. Vamos encapotar. No galho da mangabeira, onde eu 

vou me balançar. A mangaba é fruta boa pra gente chupar. O suco e o sorvete é um grande 

paladar (...)
4
”. Este trecho do hino das Catadoras de Mangaba se apresenta como um clamor e 

ao mesmo tempo como uma suplica para os governantes agirem diante desta situação de 

expulsão socioespacial e para que toda a sociedade sergipana reaja e se movimente pelas 

presentes e futuras gerações para que a mangaba fique no dia-a-dia e não vire só uma história 

a ser contada aos netos. Que a geografia das mangabas não morra! 

                                                           
4
 Hino das Catadoras de Mangaba disponível no site:  

http://www.catadorasdemangaba.com.br/ler.asp?id=51&titulo=novidades 
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Resumo: Esse estudo trata de alimentos considerados tradicionais na fala dos moradores do 

Município de Pedro II- Piauí, enfocando o modo como a agricultura e a extração da opala 

influencia nas escolhas alimentares e de que maneira essas dialogam com as novas gerações. 

De natureza qualitativa, a pesquisa foi realizada a partir de técnicas próprias de estudos 

etnográficos, entrevistando moradores da cidade de mais de 50 anos de idade. Constatou-se o 

saudosismo das comidas consideradas de “sustança” levando em conta, ainda, o receio de 

consumo de alimentos industrializados. 

Palavras - Chave: Alimentos Tradicionais, Memória, Saber Popular. 

Abstract: It's a study on foods considered tradicional according to the speech of inhabitants 

of the city of Pedro II - Piauí, focusing on how agriculture and the extraction of opal 

influences the choices of food and how they dialogue with new generations. Of qualitative 

nature, the proper techniques of ethnographic studies were used, interviewing citizen residents 

over 50 years-old. It was found that they felt nostalgic over foods considered of "sustenance", 

taking to account also the fear of consuming processed foods. 

Keywords: Traditional food, Memories, Popular Knowledge. 

 

Resumen: Investigación sobre los alimentos considerados tradicionales en los discursos de 

los moradores de la ciudad de Pedro II, Piauí, con énfasis nel modo como la agricultura y la 

extración deopala influencian las elecciones alimentares, así como de que manieras esas 

mismas elecciones dialogan con las geraciones más jóvenes. De naturaleza qualitativa, fueron 

utilizadas técnicas propias de los estudios etnograficos, entrevistando habitantes de la ciudad 

con más de 50 años de edad. Se ha constatado una nostalgia relacionada a los alimentos 

considerados de "sustentación", teniendo en cuenta también el temor de consumir los 

alimentos procesados. 

Palabras clave: Alimento tradicional, Memoria, Conocimiento Popular. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo expressa resultados parciais da pesquisa regional denominada ALINE
1
 

(Alimentos Tradicionais do Nordeste), que analisou os alimentos tradicionais dessa Região 

brasileira. Nesse escrito esboçam-se os resultados da pesquisa no Município de Pedro II, no 

Piauí.  

  A pesquisa ALINE teve como objetivo geral investigar a biodiversidade alimentar 

dos Estados do Ceará e Piauí, com vistas a identificar alimentos tradicionais com potencial de 

geração de segurança alimentar e nutricional. Especificamente, objetivou-se: mapear 

alimentos tradicionais no limite espacial dos Estados do Ceará e Piauí; identificar, dentre os 

alimentos mapeados, aqueles que possam ser apropriados em suas formas tradicionais, como 

instrumentos indutores de fortalecimento da agricultura familiar, que possam propiciar renda 

em virtude de sua inserção em políticas públicas de alimentação e nutrição, notadamente no 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE; desenvolver uma descrição densa de 

tais alimentos, dentre os quais os mais significativos de cada região, visando a constituir um 

registro no qual constem os saberes tradicionais que portam técnicas e artefatos utilizados na 

sua produção, seus significados sociais e culturais e valores nutricionais; e identificar as 

possibilidades, bem como os entraves burocráticos, políticos, educacionais e culturais 

relacionados à inserção de tais alimentos na sistemática de aquisição de produtos pelo PNAE. 

O marco teórico da pesquisa ALINE foi composto por conceitos de comida, alimento e 

cultura alimentar, na perspectiva histórico-antropológica; fundamentos da história oral; bases 

antropológicas de descrição densa e de observação cotidiana; substratos legais e políticos da 

política de alimentação escolar; razões de análise de valor nutricional e de aceitabilidade 

aplicados ao PNAE.      

Nesse arcabouço, compreende-se a temática da alimentação como “um gênero de 

fronteira que se verifica no cruzamento do biológico com o cultural e o histórico, do social e 

do político, da economia e das tecnologias” (SANTOS 2007, p. 15), em que somente o 

referencial teórico citado não daria conta de situar e discutir o objeto em sua complexidade, 

em suas interfaces, haja vista uma aproximação mais profícua. 

                                                           
1
 Financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, a pesquisa teve 

como objetivo principal investigar a temática da alimentação com origem no estudo de práticas e de saberes 

ligados à produção da agricultura familiar de regiões cearenses e piauienses no período de 2010 a 2013. Foi 

coordenado pelo Prof. Dr. José de Arimatea Barros Bezerra. 
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Concorda-se com a ideia de que a alimentação está no centro do desenvolvimento 

humano, da identidade e da cultura de um povo. Conhecer o alimento é adentrar a história de 

um lugar, entender seus rituais, preferências e desejos. Como assinala Freyre (1997, p. 25), “a 

verdade parece ser realmente esta: a das nossas preferências de paladar serem condicionadas, 

nas suas expressões específicas, pelas sociedades em que vivemos os anos decisivos da nossa 

existência”. 

A compreensão do alimento como prática cultural norteou o estudo da realidade 

alimentar do Município de Pedro II-Piauí, priorizando relatos de seus moradores na descrição 

de seus alimentos.  

Metodologicamente, a pesquisa é de natureza qualitativa, pois se origina em um 

mapeamento amplo de alimentos tradicionais em espaços delimitados, com vistas a constituir 

um quadro de referência sobre alimentos locais e regionais. Utilizaram-se técnicas de coletas 

de dados próprias de estudos etnográficos, como observação participante e registros orais, 

com o fim de gerar uma descrição densa (GEERTZ, 1989) de parte dos alimentos 

identificados como tradicionais e como potencial de geração de segurança alimentar e 

nutricional na região de estudo. Essa etapa teve, como finalidade identificar e registrar 

aspectos relacionados ao ritual de produção, preparação e consumo dos alimentos em estudo, 

como significados sociais, culturais e ideológicos; saberes, técnicas e artefatos envolvidos; 

valores sociais de pertencimento grupal, de solidariedade e de identidade.  

Também foram empregados princípios da história oral na condução da pesquisa de 

campo e na realização das entrevistas, pois essa técnica encaminha para a valorização dos 

discursos populares. Como argumenta Thompson (1988, p. 44) a história oral 

 

é construída em torno da pessoa. Admite heróis vindos não somente dentre 

os líderes, mas dentre a maioria desconhecida do povo. Traz a história para 

dentro da comunidade. Ajuda os menos privilegiados e, especialmente, os 

idosos, a conquistar dignidade e confiança. Em suma, contribui para formar 

seres humanos mais completos.  

 

Com efeito, este artigo enfoca o Município de Pedro II - PI, caracterizando os hábitos 

alimentares da população a partir de entrevistas com seus moradores. Foram entrevistados 

sujeitos entre 50 a 90 anos de idade, incluindo agricultores familiares, garimpeiros, donas de 

casa, professoras e proprietários de restaurantes populares de comidas típicas. Os nomes 

citados no texto são fictícios, preservando-se, pois, a identidade dos entrevistados. 
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Explorando as memórias afetivas desses moradores e descrevendo a maneira de fazer 

suas comidas, divisou-se como os pedrosegundeses concebem sua cultura e vivências 

alimentares. Partiu-se, pois, da ideia de que comer é 

 
muito mais que um fato biológico, a alimentação humana é um ato social e 

cultural. Ainda, mais que um elemento da chamada “cultura material”, a 

alimentação implica representações e imaginários, envolve escolhas, 

símbolos e classificações que organizam as diversas visões de mundo no 

tempo e no espaço. (MENASCHE; ALVAREZ; COLLAÇO, 2012, p.8). 

 

Ao rememorar suas infâncias com relação aos alimentos consumidos na época, os 

gentílicos entrevistados falam sobre suas preferências, a relação dos filhos, netos e bisnetos 

com a comida e a identidade cultural da região, considera-se que toda a expressão alimentar 

de um povo revela que 

 
O alimento escolhido, permitido e preferido é o lugar do empilhamento 

silencioso de toda uma estratificação de ordens e contra-ordens que 

dependem de uma etno-história, de uma biologia, de uma climatologia e de 

uma economia regional, de uma invenção cultural e de uma experiência 

pessoal. (GIARD, 2005, p. 251-252). 

 

 Com amparo nessas estruturas conceituais, o texto está estruturadas em quatro seções, 

incluídas introdução e considerações finais. Discutiu-se na segunda seção a região de Pedro II 

nos seus aspectos geográficos, enfocando ainda sua produção agrícola e seu comércio; na 

terceira, esboçamos os relatos sobre os hábitos alimentares dos moradores do Município, 

destacando suas comidas tradicionais; e, por fim na quarta sessão, tecemos as considerações 

finais. 

 

2 PEDRO II: A SUÍÇA PIAUIENSE 

 

Localizada a 220 km de Teresina, capital do Piauí, Pedro II atrai turistas todos os anos, 

seja por seu destacado Festival de Inverno no período de junho de cada ano, desde 2004, seja 

pela extração da opala e seus encantos naturais. 

Fundada em 11 de agosto de 1850, a “Suíça piauiense”, como é conhecido o 

Município, por suas temperaturas amenas, que variam de 20 a 30ºC, bem diferente da capital 

do Piauí, Teresina, que possui média de 38°C. Seu nome decorre de homenagem ao 

Imperador do Brasil, Dom Pedro II. Já foi chamada, porém, de Itamaraty, Vila dos Matões e 

Pequizeiro. Guarda na sua memória ligação ou participação em importantes fatos da história 

piauiense e do Brasil, como o movimento dos balaios e a passagem da Coluna Prestes. 
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 Com uma população de 37.496 habitantes em uma área de 1.518 km², o bioma do 

Município é a caatinga com influências florísticas e algumas áreas de cerrado (IBGE, 2011). 

A economia da região está pautada na agricultura familiar, no entanto se destacam, também, a 

extração da opala, importante pedra semipreciosa, e o artesanato feito com a fibra de algodão, 

que predomina na tapeçaria produzida na Cidade. 

Com relação à agricultura, com suporte nos dados do IBGE (2011), pode-se inferir 

que, na lavoura permanente da região, destacam-se banana, laranja, manga, coco-da-baía e 

castanha de caju. Na sua lavoura temporária, são produzidos os seguintes alimentos: feijão, 

arroz, mandioca, melancia, cana-de-açúcar, milho e fava. Na silvicultura, a extração do pó da 

carnaúba e a produção de carvão vegetal e a lenha são os destaques. A mandioca está 

presente, dando sustentação a remanescentes casas de farinhas na região, que ainda cultuam a 

farinhada como momento de produção de alimento e de festa. 

A produção agrícola da região é quase exclusivamente familiar, porém se destaca 

ainda um pequeno comércio. Assim como outros municípios piauienses, Pedro II enfrenta 

significativa migração da população mais jovem para a capital, Teresina, e para outras regiões 

do País. Assim, há uma crescente negação das atividades laborais do Município. 

 

3 A COMIDA PEDROSSEGUNDENSE: MEMÓRIAS DO GOSTO SERRANO 

 

A alimentação, mais do que um ritual de nutrição do corpo, é um sistema complexo de 

símbolos, imagens, identidades e valorização cultural. O entendimento da alimentação de um 

povo, em seu modo de preparo e na celebração de seus rituais, pode explicitar as 

características peculiares da identidade de uma região. Sob esse pressuposto, foram 

investigados, com suporte nas falas dos moradores de Pedro II, a alimentação, a comida e os 

gestos da sua cultura alimentar. Isto porque se entende que a comida 

 
[...] é cultura quando consumida, porque o homem, embora podendo comer 

de tudo, ou talvez justamente por isso, na verdade não come qualquer coisa, 

mas escolhe a própria comida, com critérios ligados tanto às dimensões 

econômicas e nutricionais dos gestos quanto aos valores simbólicos de que a 

própria comida se reveste. (MONTANARI, 2008, p. 16). 

 

Nesse sentido, destaca-se a compreensão do alimento como expressão cultural, 

notadamente quando se enfoca a inventividade do povo nordestino, ante as escolhas 

alimentares e a necessidade de sobrevivência. A história de escassez dos alimentos ainda 

sustém a memória desse povo, sobressaindo-se uma saudade das comidas calóricas que 
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ajudavam a promover o trabalho pesado do homem do campo. Mesmo com as facilidades da 

indústria da alimentação hoje, esses bravos camponeses sentem a falta dessa comida farta em 

energia oriunda de gordura dos animais. Nessa perspectiva, concorda-se com Mintz (p. 31 

2011) ao mencionar que “a prosperidade nos leva a esquecer o quando a fome pode ser 

impositiva, mas mesmo nesses períodos os hábitos alimentares continuam sendo veículos de 

profunda emoção”. 

O discurso biomédico vinculado através das mídias sociais, principalmente na 

televisão, influencia esses sujeitos quando falam das preferências alimentares. Foi necessário 

admitir-se o apreço pela comida de panela, para que eles se sentissem confortáveis em falar 

dos seus gostos. Havia sempre a justificativa depois de descreverem a falta que faz o tutano de 

boi ou a mão de vaca e, logo em seguida, alertavam para o fato de que há uma proibição 

médica de consumo desse alimento. Isso talvez seja uma evidência do discurso saudoso 

acerca de alimentos, apontando a dinâmica social, cultural, política e ambiental que permeia 

as escolhas alimentares de uma região. Assim, concorda-se com Santos (2007, p. 12), quando 

ele expressa que 

 
O alimento constitui uma categoria histórica, pois os padrões de 

permanência e mudança dos hábitos e práticas alimentares têm referência na 

própria dinâmica social. Os alimentos não são somente alimentos. 

Alimentar-se é um ato nutricional, comer é um ato social, pois constitui 

atitudes ligadas aos usos, costumes, protocolos, condutas e situações. 

Nenhum alimento que entra em nossas bocas é neutro. 

 

 A refeição do pedrossegundense é farta. O arroz, feijão e a farinha garantem o 

sustento da população. A produção do Município é de subsistência, e há na localidade 

diversos assentamentos e cooperativas rurais. Por causa da estiagem de 2012, a pequena 

produção foi prejudicada e o Município entrou em estado de emergência, como diversos 

outros no Brasil. O Sr. José (Entrevista concedida em 2012) agricultor da região, assim 

expressa: 

 

Agricultura tem aqui várias dificuldades como no resto do país. O Brasil 

não leva a sério a Agricultura como também a educação, saúde que é um 

caos, mas a agricultura ainda é pior os investimentos, não é dado 

prioridade para a agricultura apesar de todos esses incentivos que o 

governo cita mais mesmo assim nada. 

 

A seca é sempre mencionada nas memórias do povo pedrosegundense, seja a do 

passado, seja a estiagem de 2012/2013 que ainda assola o Município. Ao falarem da produção 
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da região e da base da alimentação do local, destacam principalmente a produção do arroz, do 

milho, do feijão e da mandioca. O arroz é praticamente todo importado da região do Goiás e 

do Mato Grosso, pois, além dos problemas da seca, a produção da região é baixa e não dá 

conta do consumo local. Dessa forma, Sr. José destacou, quando foi indagado, sobre os 

principais alimentos dos pedrosegundenses: 

 

Evidentemente o tradicional feijão, farinha de mandioca. O nosso arroz vem 

bastante importado de fora. Mato Grosso e do Goiás e de outros estados o 

nosso consumo de arroz é intenso como em todas as regiões mais a nossa 

produção é pequena, justamente por causa da estiagem.  
 

A mandioca é mencionada como a rainha da festa da farinhada, pois ainda existem na 

região casas de farinhas, que, com mão de obra familiar, produz farinha e goma. A mandioca 

conserva tradições alimentares, com destaque para os beijus e as tapiocas e, notadamente, a 

farinha que integra a alimentação cotidiana das pessoas. A goma é utilizada ainda na 

preparação do cuscuz de milho, ao qual é adicionada para dar “liga”.  

A agricultura de subsistência da região tem ainda grandes desafios para melhorar sua 

qualidade e aumentar sua produção. O Sr. José conta que há vários incentivos para romper a 

tradição das “roças de toco”, 
2
que esbarram na falta de conhecimento dos agricultores e no 

grande poder que “o fazer de antigamente” exerce sobre os moradores. Com isso, reflete que: 

 
[...] Nossa agricultura é de subsistência. Estamos agora com alguns 

incentivos para acabar com as roças de toco, as queimadas. Mas ainda é 

uma dificuldade por causa da tradição. E de dificuldades das terras que, 

apesar de serem cultivadas, mas não são “aráveis”. É terra de pedra e 

declives grandes. Então nossa cultura, nosso pessoal é acostumando com 

essa roça de toco que agente sabe que não produz, mais a gente está 

trabalhando,tentando inserir a agrofloresta, mas são medidas bem 

insignificantes, vamos dizer assim. 
 

 O Sr. José expõe ainda que a falta de estudo dos moradores é um dos agravantes das 

melhorias almejadas na agricultura. Anualmente, ele percebe seus vizinhos com problemas na 

colheita, ressaltando que; mesmo com alguns cursos ofertados pelo Governo Federal aos 

“pronafianos” (beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar- PRONAF), há uma dificuldade da linguagem técnica que não consegue agregar 

mudanças nas práticas agrícolas naturalizadas pelos agricultores. Isso dificulta notadamente a 

associação dos agricultores para poder vender seus produtos para o Programa Nacional de 

                                                           
2
 Prática que consiste em derrubar a mata nativa e colocar fogo para desenvolver o cultivo. 
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Alimentação Escolar – PNAE. E, como tem sido defendido pelo próprio Programa, construir 

uma alimentação escolar com cardápios pensados a partir com gêneros produzidos pelos 

agricultores da própria localidade pode representar um ato que garantiria sustentabilidade 

econômica e cultural para a população desses municípios. Como assevera Bezerra (2006, 

p.11) 

Delegando-se a atribuição de aquisição dos gêneros alimentícios aos estados 

e municípios e às escolas, cria-se a possibilidade de efetivamente superar: o 

clientelismo; a prática dos desvios de recursos e de alimentos; o 

descompasso entre a merenda distribuída e a cultura alimentar de seus 

usuários, que sempre caracterizaram a política de merenda escolar. A 

possibilidade de uma gestão menos vulnerável à corrupção, ao clientelismo e 

que, em sua operacionalização, fortaleçam as economias locais. 

Possibilidade de se incluir, nos cardápios escolares, alimentos significativos 

para os alunos, que façam parte de sua cultura alimentar bem como outros 

que eles desejem comer.  

 

 Sr, José relata ainda que, em decorrência dessa realidade, muitos agricultores ainda 

estão nos garimpos de opala, pois, quando os moradores não estão centrados na agricultura e 

nos problemas cotidianos relacionados a ela, a maioria se dedica à extração da opala. Esse 

extrativismo mineral é, assim, uma atividade desenvolvida concomitante à agricultura, pois, 

nos meses chuvosos da região, de janeiro a maio, o produtor está centrado na atividade da 

agricultura e esperando a colheita em junho. Esse período dificulta a extração da opala, por 

ser chuvoso e pela extração na região ainda ocorrer de forma artesanal. E no período não 

chuvoso do Município, parte dos agricultores se dedica à procura das pedras semipreciosas 

nas minas. 

Falar da extração da opala é rememorar as grandes histórias de riqueza e pobreza 

frequentes nas regiões de extração de minérios. Não são poucos os relatos de pessoas que 

ficaram ricas da noite para o dia e na mesma rapidez ficaram pobres novamente, bem como a 

esperança imperiosa de sempre encontrar outra pedra. É o que fala o Sr. Mundote (Entrevista 

concedida em 2012), proprietário de mina em Pedro II, que define bem a vida e feitos de 

quem trabalha com garimpo: 

 

Garimpeiro pega dinheiro e gasta. Garimpo é terra de gastar dinheiro. Você 

acha uma pedra hoje, com 100 gramas e vende por R$ 200.000,00. Então, 

hoje tem o dinheiro e amanhã não tem mais por que sabe que é só cavar e 

encontrar outra. Então, gasta tudinho. Garimpeiro não junta dinheiro.  
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Relembrando de tempos áureos, Sr. Mundote fala da comida de garimpo, acentuando 

que ela precisa ser forte, que dê sustança, expressões comuns para denominar as comidas à 

base de milho, gordura de porco e tutano de boi.  

 

No garimpo a comida é a melhor. Tudo é de gado, tutano de gado; pirão de 

milho; rapadura com fartura e farinha; pirão de milho feito com massa de 

milho e caldo de carne; só gordura do tutano de carne que a gente bate e 

come.  

 

As agradáveis lembranças da comida gordurosa deixam Sr. Mundote animado, 

afirmando que não mudou sua alimentação e que ainda hoje come arroz feito na gordura de 

porco, tutano de boi e rapadura, diariamente, pois, para ele, esses alimentos da terra é que 

mantêm sua saúde intacta. Orgulha-se de nunca ter necessitado consultar um médico ou 

sequer ter se sentido doente. Para ele o segredo é a alimentação livre de produtos químicos. 

 

A minha mesa é diferente do pessoal daqui de casa. Todo mundo tem um 

colesterol, essas doenças. Eu não tenho doença nenhuma. Até hoje, nunca 

tirei nem pressão eu sou “extra”! Meus filhos dizem que sou “extra”! Dez 

ou onze horas da noite eu vou comer coalhada, eu pego rapadura e coloco 

dentro, mexo e como. E eles dizem: papai, isso não é hora não. Eu digo: 

meu filho, é hora, sim, se estou comendo, é hora. A gente, no interior, pode 

durar muito. Toda comida que você come fora, toda coisa tem produto 

químico. E produto químico é para matar, minha filha, você vê, eu não tomo 

Coca-Cola por preço nenhum no mundo. Num como galeto por preço 

nenhum no mundo. Só se eu quisesse virar mulher porque só tem hormônio. 

Como eu quero ser homem ainda, não como galeto, só como galinha 

caipira. 

 

Nessa realidade, os moradores descrevem as comidas tradicionais da região, com 

destaque para o pão de milho, a galinha caipira e a leitoa assada na brasa. Na fala dos 

moradores, a recorrência foi à leitoa assada no forno de brasa, antes comida das festas mais 

importantes da cidade, hoje comida rara de fim de semana. Como acentua o agricultor  

Raimundo Nonato ( Entrevista concedida em 2012) “dia de festa era a leitoa assada, capão, 

essas coisas toda, que não se come todo dia”. A leitoa é assada em forno à brasa. Depois de 

temperada com sal e pimenta, coloca-se no forno, para assar, e demora-se muito até ficar 

pronta. Por isso, torna-se raro os moradores ainda fazerem para suas famílias esse 

representativo prato. Assim, eles pagam para assar nos fornos de algumas pessoas, levam a 

leitoa deles temperada apenas para assar. São poucos os moradores da cidade que ainda têm 

no seu quintal o forno de brasa. 
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Figura 01- Forno de brasa, Município de Pedro II, 2012. 

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora.  

 

O Município passa, entretanto, pela influência direta da inserção de outros alimentos 

ditos “sofisticados” no seu cotidiano. Os moradores mais antigos se ressentem com o gosto 

alimentar das novas gerações, que gostam mais das comidas das churrascarias do que das de 

suas casas, e não comem com tanto gosto a galinha caipira e as comidas ditas de sustança. 

 

Meus netos só querem comer da churrascaria, essas comidas como pizza, 

filé a parmegiano. No almoço, eles comem qualquer coisa, mas o jantar é 

nas churrascarias. ( Dona. Inês; Entrevista concedida em 2012). 

Essas relações com a comida, com a sobrevivência e o gosto alimentar dos mais 

jovens, indicam configurações de grupo e relações sociais com o alimento. As comidas 

características do Município representam para os jovens uma prática alimentar que não 

querem seguir. Assim, o discurso das pessoas acima de 50 anos, sobre comida e alimento, é 

marcado pela saudade, de um lugar e de formas de comensalidade que não mais existem. 

Mesmo quando abrem a porta da sua casa para o mundo, nas festas regionais, a comida é 

baseada naquilo que se pensa sobre o outro e não na identidade do lugar. O alimento é assim 

descrito como importante fator de distinção social. 

Os moradores entrevistados, cientes dessas modificações do gosto, ressaltam que, no 

Festival de Inverno, que acontece anualmente, “comidinhas” que colocam para vender não 

são as mesmas que eles consomem no seu cotidiano. Precisa ser acrescentada a lasanha, o 

bolo de chocolate o creme de galinha para atrair a atenção dos turistas que estão na cidade por 

causa do Festival, evidenciando que o público desse festival não vai à cidade em busca da 

apreciação da gastronomia regional e local. Persiste somente a leitoa assada, com arroz e 
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creme de galinha para fazer uma versão pedrossegundense do arrumadinho, como nos relata 

Maria Serrati, proprietária de um pequeno restaurante local que vende comidas típicas. 

 

Na época do Festival todo mundo vende. Temos uma clientela boa. No 

Festival, não vendemos a mesma coisa: vendemos lasanha, torta de frango, 

bolo de chocolate, arrumadinho que acompanha farofa, Maria Isabe
3
l, 

leitoa desfiada e frango. Desfia eles e monta o pratinho que se chama 

arrumadinho.  

 

Em relação aos doces, esses são uma constante na lembrança e no dia a dia dos 

moradores. Foram muito citados nas falas dos entrevistados, em especial os doces feitos da 

casca de frutas, como a laranja- da- terra e o limão. Segundo Dona Inês, moradora e 

professora aposentada da cidade, o doce da casca da laranja da terra é feito assim: “Você pega 

a laranja rala, tira aquela capinha; corta assim; tira a casca e coloca de molho durante três 

dias; todo dia muda água. Aferventa e cozinha na água do açúcar. Fica uma maravilha!”. 

Foram citados ainda o doce de mamão com coco, goiaba, caju e banana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 - Doce da casca da laranja-da-terra. Município de Pedro II, 2012. 

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora.  

 

 Dona Inês também relatou o modo de fazer o doce de banana em massa, que é o 

mesmo utilizado para fazer o de batata.  

 

                                                           
3
 Maria Isabel é a designação de uma preparação gastronômica consumida no Piauí e no Ceará e tem como 

insumos básicos, arroz e carne de sol.  
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Para mim o doce que mais gosto é de banana em massa. Você pega a 

banana corta e coloca para cozinhar. Depois, amassa bem, coloca açúcar e 

vai mexendo. Ele fica bem coradinho. Ele corta e parece assim queijo. O 

nome do doce é banana em massa. Aquela banana casca grossa, aquela 

grande. E tem também a banana em calda: você corta as rodelinhas bota 

para cozinhar na água de açúcar até engrossar; fica coradinha, bem 

gostosa. Tem doce de caju, de batata em massa. O da batata em massa é 

feito do mesmo jeito: bota para cozinhar para engrossar junto com o 

açúcar. E tem o de batata com abacaxi. São todos doces de Pedro II.  

 

Os doces são das frutas às quais a população da região tem mais acesso: banana, 

goiaba, caju, laranja e limão.  

Assim como na relação com os doces há uma saudade, na fala dos entrevistados resta 

claro o saudosismo de Pedro II também em relação ao “de antigamente”, às comidas “fortes” 

e de sustança, que por muitas gerações alimentaram os pedrossegundense. 

Hoje esses saudosos têm que enfrentar um desafio de mudanças nas práticas 

alimentares, notadamente com as novas gerações, porque filhos e netos preferem a comida de 

“cidade grande”, como as massas, as lasanhas e o filé à parmegiana. As comidas classificadas 

por eles como originais estão sendo reinventadas, acrescentando novos cheiros e valores. 

 Para os habitantes nativos mais antigos está sendo difícil aceitar toda essa mudança. 

Até quando a leitoa assada na brasa persistirá como a comida dos fins de semanas? Ou será 

substituída por outra preparação ou será reinventada? Esses questionamentos decorrem da 

consideração de que “cada tradição é o fruto - sempre provisório - de uma série de inovações 

e das adaptações que estas provocam na cultura que as escolheu.” (MONTANARI, 2009, 

p.12). Ante esse desafio geracional, emerge a relevância de se registrar, com amparo nos 

relatos dos entrevistados, parte de sua memória alimentar e gustativa, muito bem guardada em 

suas mentes e saudosamente relatada.  

A comida é um marco que ajuda na elaboração coletiva da identidade de grupos 

sociais, de um povo, nos quais se enquadram as novas gerações. Os jovens veem a comida 

como um elemento crucial de definição das suas identidades, principalmente na adolescência, 

que marca um período de busca de aceitação, de pertença a determinados grupos 

influenciados pelos meios de comunicação, pelas modas alimentares e formas corporais. 

Formam um grupo que sonha com um tipo de vida diferente daquela de seus pais e avós. 

Sonham com a cidade grande. Esses sonhos são marcados por outras maneiras de se 

alimentar, por outras comidas.  
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Dado el significado simbólico de los alimentos es fácil, pues, identificar las 

personas segúnlo que comen; delmismo modo que las personas ellasmismas, 

se identifican o (se construyen) mediante la comida [...] mediante 

determinados usos y preferencias alimentarias, um individuo se identifica 

com um determinado grupo social, étnico o de edad [...] como se ve, 

compartir unos hábitos o unas preferencias alimentarias proporciona un certo 

sentido de pertencia y de identidad. (CONTRERAS; ARNÁIZ, 2005, p.89). 

 

Essas formas locais de conceber o alimento e a comida poderiam constituir balizas na 

indução de políticas sociais que fortaleceriam o vínculo entre história e cultura, alimento e 

saúde, práticas alimentares, produção agrícola local e segurança alimentar e nutricional. A 

evidência está na disponibilidade de alimentos durante o Festival de Inverno que acontece na 

cidade. É o evento emblemático, que provoca a vinda de muitas pessoas a Pedro II; contudo, 

não se aproxima da cultura alimentar local.  

Assim, a população pedrosegundense não tem nesse evento a valorização cultural das 

suas raízes e dos seus modos de vida, pelo menos no tocante à alimentação. Tentam, a todo 

custo, reproduzir a vida da cidade grande para que os seus turistas não se sintam fora de casa. 

Investem em comidas diferentes das que formam seu patrimônio alimentar, para mostrar seu 

potencial de agradar as pessoas de fora, demonstrar que também utilizam esses alimentos e 

que não são alheios ao seu cotidiano. Isso reflete diretamente na autoestima social dos seus 

moradores.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Compreender os hábitos alimentares da região de Pedro II e, assim, destacar os 

alimentos considerados tradicionais pela sua população, foi o principal objetivo do estudo ora 

relatado. 

Considera-se que os hábitos alimentares da região estão relacionados com a história do 

Piauí e com o Município em foco. O Piauí foi colonizado do interior para o litoral, com base 

na expansão da agropecuária. Sendo assim, a carne de boi se destacou em termos de 

classificação social dos alimentos, bem como se valorizou a figura emblemática do vaqueiro. 

Por ser uma região do semiárido, sobressaíram-se técnicas de sobrevivência e, dessa forma, de 

maneiras peculiares de preparação e de conservação dos alimentos. 

As comidas possuem estreita relação com trabalhos desenvolvidos pelos nativos e com 

a disponibilidade de gêneros alimentícios, seja de origem vegetal ou animal. Comida de 

sustança remete, na memória dos entrevistados, ao trabalho árduo na agricultura, nas roças, à 
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lida diária de campear o gado, pois o Município ainda está centrado economicamente na 

agricultura e na pecuária. Pensar comida também remeteu ao labor no garimpo de opala, onde 

ocorre trabalho árduo, intenso, que exige do garimpeiro muita energia e força, que devem ser 

garantidas por comidas fortes e calóricas, bem representadas pelo emblemático tutano de boi. 

 Os doces são como um “oásis”, para amenizar, adoçar a vida dura e trabalhadora 

destes cidadãos, que falam com orgulho das suas preparações com açúcar. 

 Com apoio nos relatos, foi possível constatar a necessidade de investimento em ações 

de valorização cultural das práticas alimentares locais, como forma de garantir minimamente 

a continuidade da tradição alimentar, que é tão valorizada e tão carinhosamente guardada na 

memória da geração de idosos. Investimento na escuta da voz dessas pessoas em busca da 

mediação dos saberes e práticas alimentares locais, considerando as mudanças recentes no 

gosto alimentar dos jovens e a possibilidade de interesse dos visitantes do Festival de Inverno; 

enfim, articular a voz e os saberes da população mais idosa com os anseios dos jovens e a 

vontade de experimentar o diferente dos turistas, tendo em vista enfrentar as mudanças 

alimentares demandadas pela contemporaneidade, sem perder o vínculo com o tradicional. O 

diálogo, às vezes conflituoso de gerações sobre as comidas tradicionais, pode favorecer ações 

de valorização da tradição. 

Uma ação de destaque para o Projeto ALINE, que poderia se buscar pôr em prática é o 

envolvimento da escola – alunos, professores, gestores, com a cultura alimentar da região, 

com suporte na inclusão dos alimentos tradicionais no programa de alimentação escolar do 

Município; seria fazer da hora da merenda uma oportunidade de valorizar a cultura e (re) 

viver as memórias alimentares de seus antepassados. Encoraja-se, assim, o desenvolvimento 

local, valorizando práticas de produção artesanal e incentivando o crescimento econômico 

regional. Desse modo, devem-se apresentar ações que possam ajudar aos jovens traçar um 

caminho próspero no seu lugar de origem. 

Constatou-se ainda, a diversidade alimentar com amparo nos relatos. O Município é 

rico em termos de variedade de alimentos, de formas de preparação específicas das suas 

comidas, bem como de histórias de carência e de abundância alimentar próprias do sertão 

nordestino.  

Por fim, espera-se que este artigo contribua para o registro e valorização de saberes 

práticos da população de Pedro II concernentes à alimentação.  
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Resumo: Este trabalho objetiva relatar a experiência pedagógica vivenciada por professores e 

coordenadores pedagógicos, no Colégio Estadual da Bahia – Central, localizado em Salvador, 

no ano de 2003, a partir das proposições da Lei 10.639/03. No ano referido foi realizado o 

Projeto Cultura Afro-Brasileira visando o resgate da auto-estima do alunado afrodescendente 

e o combate a práticas discriminatórias produzidas e reproduzidas na sociedade brasileira. A 

proposta desenvolvida apoiou-se numa metodologia participativa e culminou com a 

participação de alunos e educadores no Dia Nacional da Consciência Negra. Os principais 

resultados observados junto do alunado foram: o auto-reconhecimento, a valorização da 

pluralidade cultural e a postura cidadã contra toda forma de discriminação baseada nas 

diferenças de cultura, de etnia e/ou de posição social.    

Palavras chave: Colégio Estadual da Bahia, Cultura Afro-Brasileira, Combate à intolerância 

étnico-racial. 

 

Abstract: The idea of this paper is to describe an experience of teachers and coordinators, at 

Bahia State College - Central, located in Salvador, from the propositions of Law 10.639/03. In 

2003 didactic and pedagogical activities were held at the College using this law as a tool for 

the recovering of self-esteem of African descendant pupils and combating discriminatory 

practices produced and reproduced into the Brazilian society. The developed proposal  was 

based on a participatory methodology and culminated in the participation of students and 
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educators in the National Day of Black Consciousness. The main results, concerning to the 

student body: self-recognition, valuing cultural diversity and citizen stance against all forms 

of discrimination based on differences of culture, ethnicity and / or social position. 

Keywords: Colégio Estadual da Bahia, Afrobrazilian Culture, Combat of ethnic and racial 

intolerance. 

 

Resumé: Cet étude prétend analyser les expériences pédagogiques vécues par les professeurs 

et les coordinateurs pédagogiques du Colégio Estadual da Bahia en 2003. Ce colège se trouve 

dans la ville de Salvador. Au cours de cette année, les activités didatico-pédagogiques 

réalisées le Projet Culture Afro-Brésilienne visaient récupérer l´auto-estime des élèves 

afrobrésiliens mais aussi luttaient contre les différentes formes de discrimination raciale et de 

classe sociale faisant parties de la vie quotidienne brésilienne. Nous avions fait usage de la 

méthodologie participative profitant de la Journée Nationale de la Conscience Noire  qui a 

culminé avec une plus grande participation des élèves et des professeurs. Notre travail 

d´observation participative nous a permis d´apréhender que les voeux des élèves tournent 

autour de la lutte pour la reconnaissance, la valorisation de la diversité culturelle, la lutte 

contre les diverses formes de discrimination basées sur la différence culturelle, éthnique et/ou 

de classe sociale. 

Mots-clés: Colégio Estadual da Bahia, Culture Afro-Brésilienne, lutte contre l´intolérance 

ethnico-raciale. 
 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, a educação ainda reproduz a lógica excludente com grupos étnicos e 

segmentos populares que integram a sociedade. A presença dos filhos dos trabalhadores na 

escola pública foi obra da pressão popular a partir de 1950. Embora a diversidade cultural seja 

um traço da identidade brasileira, ela ainda não é reconhecida completamente pelas 

instituições socais, inclusive, pela escola que precisa rever suas práticas e o modo de trabalhar 

o conhecimento neste espaço social.  

A escola continua concebendo a cultura como um sistema único de crenças, valores, 

símbolos e significados. Tal perspectiva traduz, em parte, o ideário brasileiro para consolidar 

a crença conservadora na democracia racial, que alimentou o pensamento de muitas gerações. 

Esta crença reforçava a ideia da formação da sociedade nacional através do encontro pacífico 

dos povos que originaram a sua identidade. A postura pacífica, largamente difundida nos 

livros didáticos, contribuiu para o entendimento padronizado sobre cultura no interior da 

escola e serviu também para ocultar antagonismos, discriminação e preconceitos, entre outras 

formas de exclusão.  

Nesta perspectiva, são frequentes as tensões e os conflitos no interior da escola, 

geralmente interpretados como movimentos de insubordinação e desordem do alunado. Os 
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conflitos ratificam a ausência de identificação dos alunos oriundos das classes populares com 

a cultura adotada e difundida pela escola. Estes atores educativos não se sentem representados 

pelo sistema de valores culturais que, inclusive, orientam as práticas educativas. Na realidade, 

a instituição Escola reflete as contradições da sociedade, inclusive, pela transmissão 

hegemônica da cultura e dos valores produzidos pelas classes dominantes.  

A Lei 10.639/03 foi criada visando reconhecer que a presença dos povos africanos foi 

e é marcante não apenas na formação do povo brasileiro, mas particularmente importante na 

construção da economia e da identidade cultural do Brasil. Os censos demográficos do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sempre registraram um elevado 

percentual de afrodescendentes, e, o Censo de 2010 constatou o percentual de 50,7% para a 

população negra (pretos e pardos). Portanto, hoje, é maioria entre os habitantes do País 

(PORTAL BRASIL, 2012).  

Apesar desta constatação, a maior parte dos afrodescendentes vive relegada, 

cotidianamente, a uma cidadania de segunda classe, constituindo a parcela da população 

detentora dos piores índices sociais – baixa renda, elevado número de desempregados, menor 

grau de escolaridade e consequentemente pequena qualificação profissional, entre outras 

mazelas decorrentes da natureza da exploração de povos africanos e seus descendentes.  

Na atualidade, o alunado da escola pública brasileira é composto por crianças, jovens e 

adultos predominantemente afrodescendente, em particular nas regiões Norte e Nordeste. O 

estado da Bahia é detentor da população negra mais numerosa do País e a cidade de Salvador, 

é referenciada por estudiosos com o epíteto “Roma Negra” (OLIVEIRA, 2008).  Apesar desta 

realidade, a população afrodescendente não se reconhece na sociedade brasileira, as heranças 

culturais – o modo de ser, agir e pensar – além da história associada à sua ancestralidade são 

negadas nos livros didáticos e nos processos de aprendizagem nas salas de aulas.  

Assim, a Lei 10.639/03 tornou-se um instrumento que pode possibilitar novas ações 

educativas, inclusive interdisciplinares. No decorrer do tempo, poderão ocorrer mudanças de 

comportamento no contexto social brasileiro, a medida que a sociedade passe a se reconhecer 

etnicamente plural e multicultural. Em pleno século XXI, alcançar este estágio ainda se 

constitui um desafio importante e urgente, pois a discriminação étnico-racial e seus efeitos se 

manifestam em diversos espaços sociais e sob diferentes configurações, sinalizando para a 

urgência de seu enfrentamento no plano educativo e em outras esferas da nossa sociedade.  

O objetivo deste trabalho é abordar sobre a experiência didático-pedagógica pautada 

nos aspectos da cultura afro-brasileira construída no ano de 2003 – Projeto Cultura Afro-
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Brasileira – por professores e alunos do Colégio Estadual da Bahia, para favorecer o 

reconhecimento da pluralidade cultural da sociedade brasileira com vistas ao questionamento 

e, naturalmente, ao combate de qualquer forma de discriminação decorrente da intolerância a 

diferença étnico-racial e outras modalidades de exclusão social.  

Para materializar o projeto em questão, tornou-se indispensável configurar a 

problemática, implicando no aprofundamento da realidade do Colégio Estadual da Bahia e no 

domínio da temática proposta Cultura Afro-Brasileira.  

Com base no exposto, o processo que deflagrou o conjunto de ações do projeto 

didático-pedagógico referido foi fundamentado na Lei 10.639/03 e nas orientações dos 

PCN´s, especificamente, aquelas destinadas aos temas transversais, que estimulam a 

perspectiva interdisciplinar na Escola Básica. Partindo-se desta orientação, privilegiou-se o 

conceito de totalidade para apreensão da realidade social como fato complexo. Deste modo, 

preservou-se a coerência entre a linha teórica, que embasou a concepção das atividades 

desenvolvidas e a opção metodológica.  

A metodologia participativa mostrou-se, essencialmente, adequada ao trabalho em 

apreço, por possibilitar o envolvimento do indivíduo enquanto sujeito político. O diálogo 

horizontal próprio dessa metodologia favorece a efetiva participação dos atores sociais 

abarcados por processos e situações que exigem mudanças de atitude e de mentalidade.  

As características da metodologia participativa contribuem para o desenvolvimento de 

uma atitude cidadã e consciente, tanto por parte dos docentes quanto dos discentes, na defesa 

de uma escola que favoreça as relações étnico-raciais, respeite as diferenças e repudie 

qualquer forma de preconceito e discriminação. A ausência de imposição de forças 

subjugadoras na mediação entre atores sociais e educativos permite, que esse tipo de 

metodologia auxilie os indivíduos a lutarem por sua emancipação e pela revisão crítica de 

uma história.   

No processo de construção do Projeto Cultura Afro-Brasileira coordenadores 

pedagógicos, professores e alunos debateram e refletiram sobre o tema em pauta, tendo sido 

efetuadas certas constatações e problematizações. Um dos grandes desafios para que a 

sociedade brasileira se torne democrática é a eliminação da intolerância étnico-racial e de 

outras formas de discriminação. Esta situação permeia grande parte das instituições sociais, 

inclusive, a escola. A ideologia da democracia racial esconde a natureza intolerante da 

sociedade e dissimula o preconceito étnico-racial através da naturalização do racismo. Tal 

contexto inspirou as seguintes questões: Até que ponto os fundamentos da Lei 10.639/03 
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poderá contribuir para combater a intolerância racial através de atividades pedagógicas? Quais 

são as principais intervenções pedagógicas que os educadores poderão fazer em sala de aula 

para provocar alguma mudança nesse quadro? Em que medida, o diálogo interdisciplinar 

poderá favorecer o questionamento sobre as formas de discriminação étnico-racial e contribuir 

para aumentar a qualidade da autopercepção do aluno afrodescendente?   

 

2 A LEI 10.639/03 NO CONTEXTO DOS MARCOS CURRICULARES NACIONAIS 

 

Com a reconstrução da sociedade democrática, a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 foi 

formulada para defender princípios e fundamentos para uma formação comum no Ensino 

Básico brasileiro. Por sua vez, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s (BRASIL, 

1997) surgiram como referência para a melhoria da qualidade do ensino, reconhecendo o 

protagonismo da escola e de seus atores na preparação, renovação e implementação das 

propostas curriculares.  

Estas iniciativas representaram o esforço da sociedade e dos estudiosos visando a 

democratização através da escola. Apesar disso, ainda hoje, a fragilidade do sistema 

educacional brasileiro se manifesta nas elevadas taxas de evasão e de repetência – problemas 

que afetam a escola pública, frequentada pelos filhos da classe trabalhadora e de baixa renda, 

afro-descendentes em sua maioria, especialmente, em espaços geográficos marcados pela 

escravização de povos africanos. A reprodução do modelo escolar que desconsidera a cultura 

na educação é um elemento importante para justificar a exclusão dos atores educativos na 

escola e pela escola.  

O reconhecimento do papel social da educação é um imperativo das sociedades 

democráticas, que tradicionalmente costumam dialogar e negociar com a sociedade civil e 

gestores públicos as modificações curriculares e a formulação de outras propostas educativas, 

em lugar de impor reformas através de decretos. Embora seja dever do poder público criar as 

condições materiais para efetividade do ensino, as mudanças curriculares não podem ser 

viabilizadas de forma autocrática. Tal postura desrespeita e desfavorece o ensino na 

perspectiva da diversidade cultural. Consequentemente, ignora a realidade dos Municípios e 

dos Estados e, portanto, das escolas, inclusive, a cultura. Democratizar a educação requer 

flexibilidade em lugar da obrigatoriedade no cumprimento das propostas curriculares do 

governo.  
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Vale ressaltar que nesse contexto, a autonomia e a qualificação do docente são 

fundamentais para questionar e revisar práticas pedagógicas cristalizadas no âmbito do espaço 

escolar e incorporar metodologias que permitam ao alunado apropriar-se conscientemente de 

conteúdos, para sua participação na vida social e comunitária. Logo, não é extemporâneo 

refletir sobre o papel da formação docente inicial e continuada para a construção da escola 

democrática e que contemple também princípios e diretrizes para uma educação popular. 

Neste sentido, particularmente, as disciplinas vinculadas às Ciências Humanas – 

Sociologia, Filosofia, Geografia e História – podem fornecer instrumentos teóricos e 

metodológicos para o reconhecimento e valorização da pluralidade étnica e sociocultural do 

País, conforme prevê os objetivos desenhados pelo Ministério da Educação. Independente da 

natureza do segmento de ensino, estas disciplinas não devem ser trabalhadas no espaço 

escolar como ciências isoladas, em especial, porque muitas de suas categorias lhes são 

comuns, contudo, o tratamento conferido a tais categorias respeita a singularidade de cada 

uma dessas ciências.  

A Lei 10.639 sancionada em 09 de janeiro de 2003 alterou a Lei n
o
 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no 

currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-

Brasileira" (BRASIL, 2003). Esta Lei representa o esforço oficial com a finalidade de 

reparação, a fim de que a sociedade reconheça no contexto histórico da formação do povo 

brasileiro, a participação de outras culturas, além da européia. Assim, torna o Currículo 

Nacional instância importante para lidar com temas críticos e imperativos da sociedade 

brasileira, quase sempre geradores de conflito social, como: discriminação étnico-racial, 

intolerância com as religiões de matrizes africanas, entre outros. 

O parágrafo 2
o
 da Lei 10.639/03 faz referência às áreas de Educação Artística, 

Literatura e História Brasileiras como sendo as principais responsáveis pelo desenvolvimento 

da temática acima referida. Não obstante a indicação destas áreas, a História e Cultura Afro-

Brasileiras podem ser trabalhadas também pelas demais disciplinas, com a mesma finalidade: 

promover uma educação democrática, anti-racista e multicultural. Os PCN’s abordam dentre 

os temas transversais a pluralidade cultural, portanto, contempla naturalmente a proposta da 

Lei em questão. Por outro lado, esse documento deixa evidente a liberdade do professor e das 

escolas na eleição de outras temáticas adequadas à necessidade e realidade da comunidade 

escolar na qual esta instituição está inserida.  
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Dentro desta lógica, os temas transversais cumprem o papel de desmistificar questões 

consideradas como proibidas e tornam-se instrumento colaborador para a construção de uma 

sociedade mais democrática através da educação. Logo, o espaço escolar por meio de práticas 

educativas emancipatórias pode e deve estimular o convívio solidário entre os atores 

educativos valorizando e respeitando a diversidade humana e cultural.  

Na perspectiva dos PCN´s, os temas transversais são fundamentais para a inclusão da 

interdisciplinaridade na Educação Básica, em particular, porque atravessam todas as 

disciplinas curriculares permitindo ao educando o desenvolvimento de uma visão integrada e 

complexa da realidade histórica, social e geográfica. Apesar dos avanços na educação 

brasileira com as contribuições teóricas, metodológicas e as reformas curriculares, a exemplo 

dos PCN’s, a implementação dos temas transversais na realidade escolar ainda constitui um 

desafio no trabalho docente, em virtude da herança cartesiana na formação do professor e das 

características do processo de educação deste profissional.   

Cabe ao poder público criar as condições materiais para efetividade do ensino. Cabe 

aos profissionais responsáveis pela promoção da educação conquistar a autonomia para adotar 

novas práticas de ensino que permitam ao alunado construir o conhecimento no qual esse ator 

educativo se auto-reconheça.    

 

3 BREVES NOTAS HISTÓRICAS E AÇÕES EDUCATIVAS E CULTURAIS NO 

COLÉGIO ESTADUAL DA BAHIA 

 

O Colégio Estadual da Bahia referido pela população baiana como Colégio Central é 

uma instituição de ensino, referência no estado da Bahia. Criado como Lyceu Provincial da 

Bahia através da Lei 33 em 09 de março de 1836, sua instalação efetiva se verificou em 07 de 

setembro de 1837, no Convento dos Frades Agostinianos, no Largo da Palma. Inicialmente, o 

Lyceu tinha aproximadamente 300 alunos matriculados, em 18 disciplinas obrigatórias, cujas 

aulas abrangiam desde eloquência, poesia à aritmética (CORREIO DA BAHIA, 2002).  

O Colégio Estadual da Bahia inaugurou o ensino secundário no estado da Bahia e 

sempre foi palco de resistência na luta pelos direitos à cidadania, pelo reconhecimento dos 

direitos humanos, a exemplo do constitucional direito à educação de qualidade. Nesse Colégio 

estudaram personalidades conhecidas nacionalmente, pela sua atuação na política, artes e 

saúde, como Antonio Carlos Magalhães, Waldir Pires, Glauber Rocha, Calazans Neto e 

Elcimar Coutinho, entre outros.  
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Em 2003 este Colégio possuía aproximadamente 4000 alunos matriculados nos três 

turnos – matutino, vespertino e noturno. A maior parte desses alunos era constituída por afro-

descendentes, residentes em bairros periféricos e muitos trabalhavam em atividades 

comerciais, no centro da cidade de Salvador.  

A localização estratégica do Colégio Estadual da Bahia, na Praça Carneiro Ribeiro, 

com acesso pela Avenida Joana Angélica e Estação da Lapa (terminal de transbordo de ônibus 

dos bairros de Salvador para o centro da cidade), sempre foi determinante para que o aluno 

optasse por realizar o antigo Ensino Médio nesse estabelecimento. O advento da Lei 

10.639/03 inspirou e renovou o fazer pedagógico nessa Instituição de ensino com práticas 

curriculares e extra-curriculares. 

 

3.1 A CONCEPÇÃO DO PROJETO CULTURA AFRO-BRASILEIRA   

A elaboração do Projeto Cultura Afro-Brasileira foi inspirada na Lei 10.639/03, nos 

princípios da metodologia participativa e da perspectiva interdisciplinar por proporcionar o 

diálogo entre as disciplinas participantes, revelando o compromisso de professores e alunos 

do Colégio Estadual da Bahia com o desenvolvimento de ações educativas em favor de uma 

sociedade que reconheça a pluralidade cultural. Assim, foi necessário desenhar procedimentos 

metodológicos para o planejamento e execução do conjunto das atividades.   

Durante as reuniões de Atividade Complementar (AC), os professores começaram as 

primeiras discussões sobre possíveis formas para implementar a proposta da Lei 10.639/03 

efetivamente – uma educação étnico-racial, na qual o reconhecimento multicultural e o 

respeito às diferenças estivessem permeando todo o processo do trabalho pedagógico.  

Inicialmente, alguns coordenadores e professores das disciplinas de História, Geografia, 

Língua Portuguesa e Artes identificaram a pedagogia de projetos como uma boa alternativa 

para propiciar ações educativas inspiradas na Lei 10.639/03 e a interdisciplinaridade, como 

perspectiva apropriada para integrar conteúdos das diferentes áreas de conhecimento.  

Considerando esta abordagem, o Projeto Cultura Afro-Brasileira foi elaborado tendo 

como eixo temático a proposta contemplada pela Lei 10.639/03. O projeto seria realizado no 

decorrer da terceira unidade do ano letivo de 2003 e sua culminância se daria na semana 

comemorativa do Dia Nacional da Consciência Negra, quando as Instituições do Movimento 

Negro se mobilizam para discutir sobre as questões raciais e repudiar todo tipo de preconceito 

e discriminação, ainda presentes na nossa sociedade.   
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Na sua primeira edição, em 2003, o Projeto Cultura Afro-Brasileira adquiriu formato 

de Feira do Conhecimento dos Países Africanos. Os professores apresentaram e discutiram 

com suas turmas a ideia inicial. De modo geral, era apresentada uma lista dos países da 

diáspora do continente africano para que a classe escolhesse um deles. A partir desse 

momento, a turma passava a desenvolver pesquisas sobre os conteúdos mais diversos daquele 

país – artes, economia, história, tradições, música, modo de vida, etnias, línguas faladas, entre 

outros. No contexto desta ampla investigação, se identificava e se estudava a relação do país 

africano com o Brasil – formação do povo brasileiro, as heranças culturais (religiosidade, 

vocabulário, hábito alimentar, etc.), as relações comerciais e diplomáticas.  

A Feira do Conhecimento dos Países Africanos era realizada nos três turnos do 

Colégio Estadual da Bahia. No dia da exposição das informações pesquisadas, a visitação às 

salas de aula era franqueada aos familiares dos alunos, bem como a todos os professores, 

funcionários e dirigentes da unidade escolar. De modo geral, a sala estava ornamentada com a 

bandeira do país africano representado pela turma. Além disso, alunos se adornavam com 

vestimentas típicas do país homenageado, preparavam pratos simbólicos, e às vezes, 

apresentavam alguma manifestação cultural, a exemplo de danças e de músicas tradicionais.  

Para concretizar a Feira do Conhecimento, as pesquisas eram desenvolvidas 

concomitantemente com os conteúdos previstos para a unidade e ministrados pelos 

professores das disciplinas específicas. Entretanto, era reservado um tempo ao final das aulas 

para que a turma pudesse informar sobre o estágio em que se encontrava a pesquisa e receber 

as orientações necessárias.  

Os coordenadores pedagógicos que apoiavam essa iniciativa se encarregavam de 

visitar frequentemente as turmas para dirimir qualquer dúvida e chamar a atenção do alunado 

para o cumprimento dos prazos das atividades. Além disso, reuniam-se com as lideranças do 

Grêmio e solicitavam a sua colaboração. A participação dos gremistas era muito importante, 

pois havia um sistema radiofônico instalado no Colégio Estadual da Bahia e durante os 

intervalos os alunos responsáveis pela Rádio Central divulgavam informes, estimulando a 

participação dos colegas e costumavam sugerir a busca de algum patrocínio junto aos 

sindicatos, políticos e comerciantes da área, para a compra de materiais, a exemplo de 

confecção de objetos e camisas, entre outros 

Normalmente, os alunos das turmas se organizavam em grupos e cada um ficava 

responsável pela pesquisa e apresentação de conteúdos específicos – alimentos, dança, 

religião, economia e outros. Os professores que visitavam as turmas faziam perguntas sobre 
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os temas expostos e, ao final, atribuíam um conceito. Assim, segundo os critérios 

estabelecidos durante as reuniões de Atividades Complementares (AC), pontuavam-se – 

criatividade, segurança na abordagem dos conteúdos, participação e integração dos membros 

da turma. Portanto, a atividade era uma avaliação parcial da terceira unidade, para todas as 

disciplinas. Situação que demonstra o esforço dos professores em trabalhar de forma 

interdisciplinar. 

Em 2003, o Projeto Cultura Afro-Brasileira seria encerrado com a Feira do 

Conhecimento dos Países Africanos. Entretanto, a proposta pedagógica extrapolou para além 

dos muros do Colégio Estadual da Bahia, passando a ser compartilhada com toda a sociedade 

soteropolitana. Esta ideia surgiu durante uma reunião de AC, quando os professores de 

História e Geografia sugeriram a participação dos alunos do Colégio Central na Caminhada 

do Dia da Consciência Negra. A passeata tem início no Campo Grande, em frente ao Teatro 

Castro Alves e ocorre ao final da tarde de 20 de novembro, finalizando na Praça da Sé.  

Deste evento participam entidades representativas do Movimento Negro, que se 

mobilizam no sentido de chamar a atenção da população soteropolitana para os problemas 

enfrentados pela população afrodescendente, como preconceitos e discriminação racial. 

Juntam-se também nessa caminhada outros movimentos sociais populares e centrais sindicais. 

É um momento no qual as lideranças através de seus discursos fazem denúncias e manifestam 

sua indignação contra: o extermínio da juventude negra nos bairros periféricos, os baixos 

salários pagos à grande massa de trabalhadores no país, as precárias condições da escola e da 

universidade públicas, a homofobia, enfim, é um momento propício para que a população 

reflita sobre a sociedade em que vive.  

 A ideia da participação dos alunos do Colégio Estadual da Bahia na atividade referida 

foi encampada pela maior parte dos professores, coordenadores pedagógicos e dirigentes. 

Assim, a partir de 2003 e por mais três edições, os alunos participaram da Caminhada do Dia 

da Consciência Negra.  

Enquanto os estudantes permaneciam concentrados no Campo Grande, aguardando a 

saída da citada caminhada em direção à Praça da Sé, distribuíram panfletos cujo conteúdo 

provocava a reflexão sobre a temática da discriminação étnico-racial, interagiram com os 

transeuntes e pessoas que aguardavam nos pontos de ônibus. Eles aproveitaram a 

oportunidade para falar de democracia, de igualdade de direitos, respeito às diferenças, fim da 

discriminação e do preconceito (Figura 01). Esta atitude demonstrava que o alunado 

reconhecia a sua cidadania, integrando-se também a entidades representativas de movimentos 
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populares. Um momento em que o segmento estudantil se mostrava para a sociedade como 

grupo capaz de promover reflexões para a construção de nova consciência cidadã. 

Vale à pena abrir parênteses para esclarecer que o Dia Nacional da Consciência Negra, 

20 de novembro, foi instituído pela Lei 12.519/2011 como o Dia Nacional de Zumbi e da 

Consciência Negra (BRASIL, 2011). Esta data é referência à morte de Zumbi, líder do 

Quilombo dos Palmares, reconhecido como herói da resistência do povo negro contra a 

escravidão no Brasil (PORTAL BRASIL, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Alunado do Colégio Estadual da Bahia distribuindo panfletos 

durante a Caminhada do Dia da Consciência Negra, 2003 – Salvador/Bahia. 

Fonte: ALVES, N. M. S. (2003) 

 

Desta forma, 20 de novembro é um dia dedicado a ampliar os espaços de debate sobre 

as questões raciais no País. Neste contexto, a participação de alunos e professores do Colégio 

Estadual da Bahia na caminhada referida, marca a participação desses atores educativos no 

combate às formas de intolerância étnico-racial, exclusão, desrespeito aos direitos civis e 

sociais e outras questões urgentes da sociedade brasileira e da comunidade baiana.  

 

3.2 OUTRA DIMENSÃO DO PROJETO CULTURA AFRO-BRASILEIRA 

 

Durante o processo de execução do projeto pedagógico referido, as turmas do Colégio 

Estadual da Bahia foram incentivadas a participar de um concurso criativo, que deveria 

homenagear a pluralidade étnico-racial e cultural, que reflete a condição do povo brasileiro. 

Com tal finalidade, os alunos deveriam criar slogans e desenhos que demonstrassem uma 

Panfleto 
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postura de repúdio contra toda e qualquer forma de preconceito ou discriminação, e em favor 

de uma educação voltada para relações étnico-raciais, igualdade e respeito às diferenças. 

Para isso, foi estabelecido um cronograma de trabalho. Na primeira fase, a própria 

turma discutia e escolhia por votação a mensagem e o desenho que o grupo considerasse mais 

significativos e/ou apropriados. Num segundo momento, todas as mensagens e desenhos eram 

expostos no hall do Pavilhão Conceição Menezes, para serem apreciados por professores, 

funcionários e dirigentes do Colégio. Ao final do processo, os professores de Língua 

Portuguesa e Artes assumiam a responsabilidade pela discussão dos conteúdos das 

manifestações artísticas e a escolha da mensagem e do desenho que seriam estampados nas 

camisetas de todos os alunos. As turmas providenciavam a confecção e a impressão das 

camisas.  

De modo geral, a preferência pelas cores das camisetas recaía sobre aquelas que são 

representativas do pan-africanismo – vermelha, preta e verde – além da amarela e branca. 

Vestidos com estas camisetas, os estudantes apresentavam, na sala de aula, para toda a 

comunidade escolar as informações sobre o país africano pesquisado pela turma. Com a 

mesma vestimenta, eles compareceram ao Colégio Estadual da Bahia no Dia Nacional da 

Consciência Negra, em 20 de novembro de 2003, para participarem da caminhada 

comemorativa (Figura 02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Alunado do Colégio Estadual da Bahia com camisetas 

do Projeto Cultura Afro-Brasileira, na Caminhada do Dia da 

Consciência Negra, 2003 – Salvador/Bahia. 

Fonte: ALVES, N. M. S. (2003) 

 

Para este evento, cada turma confeccionou uma faixa na qual estava estampada a 

mensagens específica da sua turma, sempre se referindo à igualdade e ao respeito às 

diferenças (Figura 03). Assim, era possível identificar as turmas e valorizar a criatividade de 
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seus integrantes. Foi incentivada a confecção de cartazes com alusão à temática da Lei 

10.639/03, a História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Vestidos com as camisetas e 

potando cartazes, alunos, professores e coordenadores pedagógicos partiram em caminhada 

do Colégio Central em direção ao Campo Grande. Durante o trajeto, os alunos distribuíam 

panfletos cujo conteúdo provocava a reflexão sobre a pluralidade étnica e cultural da 

população brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03 – Alunado do Colégio Estadual da Bahia portando faixas 

com mensagens, na Caminhada do Dia da Consciência Negra, 2003 – 

Salvador/Bahia. 

Fonte: ALVES, N. M. S. (2003) 

 

3.3 PONDERAÇÕES METODOLÓGICAS E ADVERTÊNCIAS NECESSÁRIAS  

 

 O desenvolvimento de projetos pedagógicos que contemplam a interdisciplinaridade 

não é tarefa fácil, em particular, pela natureza fragmentada da formação docente inicial, 

tradicionalmente, concebida a partir da doação do saber, fundamentada na ideologia da 

opressão, segundo entendimento de Freire (1987) em sua reflexão sobre a educação bancária. 

Além disso, a precarização do trabalho docente representada nos baixos salários e no 

estabelecimento de simultâneos vínculos empregatícios aumenta, absurdamente, a carga de 

trabalho do professor e este fenômeno tem impacto na qualidade do ensino e na vida deste 

profissional. Tais condições refletem o desprestígio social dessa categoria no Brasil e, 

naturalmente, repercute na adoção da perspectiva interdisciplinar na escola pública. 

Por sua vez, quando uma proposta de projeto interdisciplinar é apresentada ao alunado, 

de imediato há certa rejeição, pois a maior parte dos discentes não se reconhece como capaz 

de realizar certas tarefas, principalmente no que se refere à pesquisa. Isso se verifica, 

particularmente, nas turmas do ensino noturno, pois são constituídas por alunos que 

costumam desenvolver atividades laborais e o tempo que lhes resta para as atividades 

didáticas se resume aos finais de semana. Diante desse fato, é preciso que o professor faça um 
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trabalho de conscientização, que resgate a autoestima do aluno, a fim de que ele reconheça o 

seu potencial intelectual e se torne sujeito atuante no desenvolvimento do projeto pedagógico.  

Mais uma vez estão em jogo os reflexos de uma educação bancária segundo a 

concepção de Freire (1987), ao criticar a posição de objeto do alunado no processo ensino- 

aprendizagem. O desenvolvimento da autonomia e da emancipação dos atores educativos para 

apreender o conhecimento e produzi-lo através dos procedimentos da ciência não costuma 

fazer parte do repertório desse tipo de educação. Assim sendo, os estudantes têm sido 

mantidos distante de um processo de formação que os instrumentalize para a pesquisa. 

Consequentemente seria insensato não compreender suas dificuldades neste contexto. 

De modo geral, o alunado das escolas públicas tende a consumir o produto da ciência, 

em lugar de experimentar suas fases de trabalho e de produção. A resistência à pesquisa é 

decorrente do tipo de escolarização que lhes é destinada e só poderá ser diluída ao longo do 

tempo. A perspectiva defendida nos princípios da metodologia participativa entende a 

participação dos sujeitos como condição fundamental para estabelecimento de uma proposta 

de transformação de atitude de negação, como obra de longa duração.  

Para tanto, os sujeitos precisam instituir compromisso de anuência com os resultados e 

privilegiar a construção dialógica e solidária entre si.  Em palavras de Gomes e Borba (2004), 

a participação social não deve ser confundida com a crença moral de tutela e benevolência. 

Desse modo, a sociedade e atores educativos precisam pensar e lutar por uma educação como 

direito social e por um trabalho docente comprometido com a emancipação dos atores 

educativos.  

 

3.4 ADESÕES E DESDOBRAMENTOS DO PROJETO CULTURA AFRO-BRASILEIRA 

  

No decorrer do processo de execução da proposta, os professores da área de Ciências 

Exatas, principalmente, os de Biologia e Química também passaram a participar efetivamente 

do projeto didático-pedagógico Cultura Afro-Brasileira, orientando a pesquisa de certos 

conteúdos.  

No âmbito da Biologia, os professores atuavam no sentido de explicar para os alunos 

as propriedades nutricionais e os benefícios de certos alimentos típicos do hábito alimentar 

dos povos africanos, que foram herdados pelo povo brasileiro. Além disso, quando possível, 

associavam esses hábitos alimentares à condição de saúde; discutiam sobre doenças como a 

anemia falciforme, doença genética que acomete a população afrodescendente, entre outros. 
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No contexto da Química, eram tratados os conteúdos referentes aos elementos químicos a 

partir dos ingredientes utilizados na confecção de pratos típicos e as reações associadas aos 

processos de cocção e fermentação dos alimentos, por exemplo.  

A participação dos alunos do Colégio Estadual da Bahia na Caminhada do Dia da 

Consciência Negra estimulou a adesão de estudantes de outras escolas públicas próximas, a 

exemplo do alunado do Colégio Estadual Teixeira de Freitas. Os próprios alunos do Colégio  

se encarregavam de divulgar sobre sua participação no evento e faziam o convite aos colegas 

de outras escolas da rede pública, esta iniciativa aumentou a participação do segmento 

estudantil na marcha. Em síntese, tal atitude marcou o poder do processo educativo voltado 

para o desenvolvimento de uma cultura democrática, preocupada com a construção da 

autonomia e da consciência da identidade formada pela pluralidade étnico-racial e cultural, 

onde o próprio grupo reconhece a necessidade de lutar por mudanças em uma sociedade que 

conserva traços e as sequelas de um passado excludente e perverso. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A construção e execução de uma proposta pedagógica multicultural que reconheça e 

valorize as contribuições de todos os povos que formaram o povo brasileiro, constitui uma 

tarefa desafiadora tanto para os gestores públicos quanto para os educadores. Isso se justifica 

em razão do Brasil ter construído e defendido por séculos o Mito da Democracia Racial.  

Este mito, ainda permanece no inconsciente coletivo de milhões de brasileiros e 

dificulta ou não estimula o desenvolvimento de projetos didático-pedagógicos que 

possibilitem a ruptura do sistema educacional, historicamente, desigual desde sua implantação 

no País. Desigual também no que se refere aos parcos recursos destinados à educação pública 

com graves reflexos na qualidade do ensino. O orçamento financeiro destinado à educação 

compromete a qualificação dos educadores (coordenadores pedagógicos), entre outros 

profissionais da educação.  

Vale ressaltar que o reconhecimento da participação dos povos africanos na 

construção da riqueza e da cultura nacional, bem como o resgate da identidade de seus 

descendentes, com plenos direitos à cidadania, jamais se realizará apenas através de 

legislação. 

Apesar das dificuldades e dos entraves, a experiência relatada revela que é possível 

realizar uma proposta pedagógica emancipatória nas escolas da rede pública. Revela ainda 
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que com persistência e compromisso político, o esforço de uma equipe – alunos, professores, 

coordenadores pedagógicos e dirigentes – pode alcançar resultados importantes, a exemplo da 

mobilização de 300 estudantes do Colégio Estadual da Bahia na primeira edição do Projeto 

Cultura Afrobrasileira baseado na Lei 10.639/03. 
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Resumo: Esta pesquisa-ação
1
 em geografia agrária teve interface com diálogo de agricultores 

e doação de sementes, bem como plantio em canteiros com túneis de sombrites. Foi 

desenvolvida de 2011 a 2013 em territórios de comunidades tradicionais quilombolas no Alto 

Jequitinhonha, Minas Gerais. Trata-se de local com secas prolongadas e clima semiárido. 

Objetivou a reintrodução de cultivos agroecológicos de legumes e verduras com a finalidade 

da melhoria de alimentação da população. Assim, buscou-se a manutenção de alimentos 

tradicionais nas comunidades, bem como a introdução de legumes e verduras do urbano – 

itens que a população tomou conhecimento pelo processo de migração para São Paulo. A 

linha teórica desta pesquisa-ação se baseia no desenvolvimento rural local sustentável e em 

práticas de manejos agroecológicos. A metodologia de organização do projeto se pautou em 

metodologias qualitativas e reuniões com membros da comunidade.  

Palavras chave: agroecologia, alimentos, Vale do Jequitinhonha, extensão. 

                                                           
1
 Agências financiadoras: 

FAPEMIG: Ações de capacitação para promover cidadania aos agricultores (as) familiares das comunidades 

tradicionais quilombolas e de Moça Santa e Misericórdia em Chapada do Norte – MG e artesãs de Minas Novas 

no Vale do Jequitinhonha. 

PROEXT-MEC: Programa - Ações de capacitação para promover cidadania, armazenamento de água e 

ampliação da produção de alimentos para agricultores (as) familiares no Vale do Jequitinhonha - Quilombolas e 

artesãs(ãos). 
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Abstract: This research on agrarian geography interfaces with actions of various practice 

training of farmers and seed donation and planting in beds with tunnels of shadows. It 

developed from 2011 to 2013 in consecutive years in areas of traditional maroon communities 

in the Upper Jequitinhonha, Minas Gerais. It is a place with prolonged droughts characterized 

by semi-arid climate. She aimed the reintroduction of agroecological crops and vegetables for 

the purpose of improving power of the population, especially children. The specific objective 

was to introduce agroecology managements, these crops through a dialogue with the past 

practices of those communities. Thus, we sought to maintain traditional foods in communities 

focus of the action, as well as the introduction of new vegetables came to the urban way of 

life - items that people became aware of the migration process to Sao Paulo. The theoretical 

framework of this action research is based on local sustainable rural development and agro-

ecological practices managements. The methodology of the project organization was based on 

qualitative methodologies and meetings with community members. 

Keywords: agroecology, food, Jequitinhonha Valley, extension. 

 

Resumen: Esta investigación en la geografía agraria tuvo interfaz con los agricultores y la 

donación de semillas y la siembra en camas con túneles sombrites. Ha sido desarrollado desde 

2011 hasta 2013 en las zonas de las comunidades cimarronas tradicionales en el Alto 

Jequitinhonha, Minas Gerais. Es local con clima seca prolongada y semi-áridas. El objetivo de 

la reintroducción de cultivos y hortalizas agroecológicas para el propósito de mejorar la 

alimentación de la población. Por lo tanto, hemos tratado de mantener los alimentos 

tradicionales en las comunidades, así como la introducción de los vehículos en las zonas 

urbanas - elementos que la gente se dio cuenta del proceso de migración a Sao Paulo. El 

marco teórico de esta investigación-acción se basa en el desarrollo rural sostenible local y 

prácticas gestiones agroecológicas. La metodología de la organización del proyecto se basó en 

metodologías cualitativas y reuniones con miembros de la comunidad. 

Palabras clave: agroecología, comida, extensión rural, Valle de Jequitinhonha. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Vale do Jequitinhonha é uma mesorregião demarcada pelos limites interfluviais da 

bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha, drenando porções do nordeste do Estado de Minas 

Gerais e sul do Estado da Bahia no Brasil. A mesorregião, e especificamente uma parcela 

dela, o Alto do Jequitinhonha, apresenta peculiaridades específicas no âmbito socioambiental, 

socioeconômico, cultural e paisagístico. Contudo, a combinação desses fatores dificulta a 

reprodução da exploração da agricultura camponesa, não oferecendo a estabilidade e recursos 

naturais – principalmente a água – necessários para essa atividade nas comunidades estudadas 

no Alto Jequitinhonha. Desta forma, os índices sociais e econômicos dessas comunidades 

apresentam características típicas de um baixo dinamismo econômico. 

A manutenção e a reprodução da atividade camponesa são importantes para o 

equilíbrio e desenvolvimento regional, pois as atividades rurais ali realizadas, muitas vezes, se 
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revelam como as mais sustentáveis diante da configuração da geomorfologia local somadas às 

peculiaridades das comunidades. Além disso, reproduzem modos e saberes locais seculares, 

que resultam no legado de um capital social único e nas características que são somente 

encontradas nas comunidades do vale, e, em especial, nas comunidades estudadas nesse 

projeto-ação. Contraditoriamente e ao mesmo tempo apresenta estreita relação com a 

agricultura capitalista, por meio da migração. Essa relação cria a desterritorialização dos 

camponeses (HAESBAERT, 2004), pois a vinculação com o sistema patronal, mesmo 

trabalhando sazonalmente, produz nos camponeses uma analogia simples - o balanço entre 

viver numa situação de deficiências em sua própria terra (produtiva e de consumo) e o do 

assalariamento, que muitas vezes é interpretado como benesses. Estar no urbano também cria 

possibilidades de trabalhos não ligados ao rural, como domésticas, faxineiras-horistas, 

pedreiros, vendedores, etc. Esses fatores acabam por atrair os camponeses para outros estados 

e a se desvincularem do rural sem possibilidades de fixação. 

 

 
Figura 1 e 2: Eucalipto nas bordas da chapada visto das grotas e das varandas das casas dos 

camponeses.  

Fonte: COSTA, P. C. 2011. 

 

Vários traços deste fenômeno que desterritorializa o camponês podem ser 

identificados nessas comunidades rurais, porém, a forma mais visível, e talvez, a mais 

impactante exercida sobre a sobrevivência-reprodução da vida camponesa no Alto 

Jequitinhonha, seja realmente as migrações. Apesar desse fenômeno fazer parte do cotidiano 

dos lavradores por pelo menos cem anos (Ricardo, 1996 citado por Galizoni, 2000), 

acontecimentos do passado recente do Vale tem agravado esta situação.  A começar pelo 
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ambicioso projeto do Governo militar na década de 1970 - a crescente indústria siderúrgica 

exigiu do Estado estratégias para a criação de distritos florestais para a produção de carvão 

(FIG. 1 e 2).  

O Vale do Jequitinhonha se tornou vítima desde projeto quando o Instituto Estadual de 

Florestas (IEF) mapeou as regiões com maior aptidão para exercer esta função de fornecedora 

de matérias-primas (IEF, 1975 citado por CALIXTO & RIBEIRO, 2007). As pesquisas pelas 

regiões mais aptas não buscavam apenas melhores condições agrônomas, como clima e solo, 

mas áreas que pudessem ser ocupadas e exploradas por empresas através de concessões dadas 

pelo governo sem grandes custos para ambas as partes. 

Como já citado, o Alto do Jequitinhonha possuí características próprias, uma delas é o 

fenômeno do complexo grota-chapada, descritos por Graziano e Graziano Neto (1983), que 

se baseia numa forte interligação entre homem e natureza. Os fortes contrastes paisagísticos, 

que vão das íngremes grotas até as planas chapadas, citados por Calixto e Ribeiro (2007), 

eram explorados pelos camponeses de forma a respeitar a sustentabilidade geomorfológica e 

hídrica, preservando os recursos naturais. Se, por entre as grotas – áreas rebaixadas com 

vertentes íngremes que formam vales encaixados – os agricultores mantinham a vida 

doméstica, próximos de fontes hídricas, onde plantavam pequenas lavouras de cereais e 

produziam alimentos em hortas; nas chapadas – vastas áreas elevadas e planas com bordas em 

formato tabular – reproduziam a atividade extrativista, de frutos nativos e ervas medicinais, 

retiravam madeira e o mais importante, privilegiavam a coletividades destas terras para a 

atividade pecuária em suas pastagens naturais, respeitando acima de tudo, os mananciais 

d’água. 

Se para os camponeses, os topos de chapadas eram de apropriação coletiva, ou no 

dizer local: seria “a própria natureza, não é de ninguém” (GRAZIANO E GRAZIANO 

NETO, 1983), para o Governo, a ausência demarcações informais e tão pouco formais de 

propriedade, foi a lógica para considerá-la como terras devolutas. Assim, logo as terras que 

eram concedidas às empresas de reflorestamento, transformavam a paisagem pela retirada da 

vegetação e introdução de espécies não nativas para atender as siderurgias e as empresas de 

celulose.  

Pela argumentação do governo, para justificar essa produção de madeira para as 

grandes empresas, informavam que haveria assim o incremento da renda e do emprego, 

através do incentivo, da coordenação e do planejamento para melhor aproveitamento da área 

(IEF, 1975 citado por CALIXTO & RIBEIRO, 2007). Neste mesmo estudo, após ouvir e 
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analisar as diversas opiniões sobre líderes comunitários; representante das empresas de 

reflorestamento; e políticos locais, os autores concluíram que a geração de empregos não pode 

ser negada, entretanto, os números [de empregos gerados] mostram ser bem tímidos se 

comparado à agricultura familiar e também são em maior número no início da derrubada das 

espécies nativas e declina no momento da manutenção da plantação e aumenta no corte, 

geralmente com trabalhadores temporários.  

Todos esses estudos e análises sobre a região estudada possibilitam o exercício de uma 

análise geográfica pelo profissional da geografia e, nesse projeto em especial, em agrária. 

Dessa forma, as habilidades exercidas por esse profissional são imprescindíveis para 

compreender a dinâmica das transformações na paisagem, procurar e realizar propostas e 

soluções e mitigar problemas. A análise da ação do governo, 40 anos depois de sua 

implantação, subsidia o profissional na avaliação dos variados aspectos e revela que os 

impactos gerados superam qualquer benefício à região. 

Os impactos gerados pela invasão e reprodução das monoculturas de eucalipto afetam 

principalmente a dinâmica socioambiental, desequilibrando o sistema secular, e agravando os 

obstáculos para o desenvolvimento regional sustentável. As comunidades camponesas, que 

antes apresentavam resiliência às oscilações climáticas – entre outros fenômenos que 

poderiam comprometer a safra anual dos grupos domésticos – agora passaram a enfrentar 

maiores transformações socioambientais que colocam em risco a reprodução destas 

atividades. Como já dito, os principais efeitos conferidos por estes impactos é o aumento do 

fluxo migratório, que por vezes, são definitivos para estados vizinhos. E como resultado os 

que ficam nas comunidades em sua maioria são mulheres, muitas idosas e ou grávidas, que 

culturalmente proliferam a cultura e a produção agrícola na época dessa migração.  

Atentos a preocupante situação, equipe de pesquisadores, dentre eles professores e 

estudantes do curso de Geografia do IGC-UFMG, se dedicam aos estudos dessas 

comunidades tradicionais rurais do Alto do Jequitinhonha (COSTA et al. 2012) e à realização 

de ações para auxiliar agricultores a promover o desenvolvimento rural sustentável como 

forma de resistência aos impactos gerados pela invasão da silvicultura e das condições 

geográficas da região que se agravam, principalmente a escassez d’água. 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho foi, por parte da pesquisa, o de, através dos conhecimentos e 

das habilidades de análise geográfica, compreender as transformações das dinâmicas 
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socioambiental e econômica no Alto Jequitinhonha. De pose dessas análises, propor e realizar 

ações de extensão para o desenvolvimento rural nas Comunidades Quilombolas de Moça 

Santa e Misericórdia, município de Chapada do Norte e a Comunidade Artesã de Coqueiro 

Campo, município de Minas Novas, estado de Minas Gerais. Para isto, foi necessário 

promover e incentivar a reintrodução de cultivos agroecológicos de legumes e verduras com a 

finalidade de melhoria de alimentação da população. 

 

METODOLOGIA 

 

O Alto Jequitinhonha é marcado por contrastes e complexa dinâmica cultural e 

agrícola. Para a compreensão dos fenômenos decorrentes de eventos históricos se fez 

essencial a revisão bibliográfica sobre os fatores mais recentes. Não se poderia optar por 

somente trabalhos de caráter geográficos, uma vez que a complexidade da região demanda 

estudos de diferentes áreas científicas. 

Na prática, para o estudo do recorte territorial desta pesquisa-ação, a opção 

metodológica adequada para alcançar os objetivos propostos foi a do Diagnóstico Rural 

Participativo – DRP (CARVALHO & SOUZA, 2009). Intrínseco à pesquisa participativa, o 

DRP permite diálogo entre o pesquisador e o pesquisado, de modo que ambos participem da 

criação de propostas e de soluções (VERDEJO, 2006; RAMIRES & PESSÔA, 2009). No 

contexto do recorte territorial, dialogar com os moradores permitiu o entendimento das 

transformações da paisagem e facilitou a elaboração de diversas possibilidades, entre elas, a 

de incrementar as ações de extensão a partir das interferências positivas dos agentes sociais 

nas comunidades locais. 

O embasamento teórico para as técnicas agroecológicas se dividiu entre as leituras de 

Altieri (1989) e de outros autores relacionados na bibliografia e relatos dos agricultores locais.  

O levantamento de dados dos agricultores em escala de amostragem por agricultor 

participante na pesquisa-ação, conforme o tamanho do grupo de interesse, foi promovido pela 

aplicação de questionários com as entrevistas semi-estruturadas.  Foram aplicados no início 

do projeto 42 questionários e nas avaliações 39, todos em 2011 e 2012. Os questionários 

possuíam características de levantamento de dados quantitativos e cadastramento dos 

entrevistados. As entrevistas semi-estruturadas, por sua vez, buscaram informações 

relacionadas às condições socioambientais, aos manejos e as principais dificuldades na 

produção de alimentos nos agroecossistemas locais, entre outras questões que auxiliaram o 
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entendimento dos fatores limitantes ao desenvolvimento e reprodução da agricultura familiar 

e camponesa, tais como os relatos históricos.  

Os dados coletados em campo de uma amostra de 39 pessoas (62,5% de Moça Santa, 

25% de Coqueiro Campo e 12,5% de Misericórdia) e tabulados deram base para elaboração 

do perfil das comunidades inseridas no recorte territorial de estudo. A metodologia da 

pesquisa participante juntamente com as habilidades da imaginação sociológica, propostas 

pelo sociólogo Wright Mills
2
, permitiram a compreensão da realidade das comunidades rurais 

em sua dinâmica de atividades cotidianas e sazonais e os desafios corriqueiros dos 

agricultores para produção de alimentos e reprodução socioeconômica, como também 

auxiliaram no acompanhamento do comportamento dos agricultores durante o 

desenvolvimento das atividades propostas na etapa de ação.  

Em cinco trabalhos de campo em intervalos mensais, puderam-se analisar os 

contrastes paisagísticos da região; reconhecer as comunidades estudadas, bem como as 

culturas plantadas, principalmente as hortaliças; reunir com os integrantes interessados das 

comunidades; propor soluções específicas para problemas corriqueiros no âmbito de manejos 

agrícolas e implantar canteiros agroecológicos. Foram registrados os resultados obtidos em 

momentos-chave por meio de entrevistas semi-estruturadas, questionários e fotografias. Por 

fim, efetuaram-se as análises dos questionários das famílias que permaneceram no projeto. 

 

A AÇÃO 

 

Fomentando a metodologia participativa, após o período de pesquisa, os pesquisadores 

programaram realizar diálogos entre os grupos de interesse nas comunidades, para assim 

iniciar o que Verdejo (2006) vem chamar de segunda fase de diagnóstico, o que seria a etapa 

indicada para “aprofundar as limitações identificadas e procurar soluções” (VERDEJO, 

2006). 

Desta forma, foram organizadas reuniões em pontos centrais nas comunidades de 

estudo para um contato mais próximo entre o pesquisador e os agricultores. Nestas reuniões, é 

incentivado, pela parte dos pesquisadores, o debate entre todos os presentes a respeito das 

práticas agrícolas em todo o processo de produção. É uma oportunidade para os agricultores 

relatarem quais são as culturas cultivadas, as dificuldades de manutenção dos plantios, as 

formas de combate às pragas, o gerenciamento do uso da água, a preparação do solo, a 

                                                           
2
 Para melhor discussão sobre a habilidade da Imaginação Sociológica ver: MILLS, C. Wright. A promessa. In: 

A Imaginação Sociológica. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1965. 
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destinação da produção, entre outros. Neste momento, os pesquisadores prestam o auxílio de 

moderar e organizar o diálogo, para que seja possível a troca de informações entre os 

agricultores de modo eficaz. Para os pesquisadores é o momento para registrar estas 

informações e analisar o funcionamento do sistema produtivo da comunidade. Após um 

estudo mais aprofundado de todos os registros coletados no levantamento de dados e nos 

diálogos incentivados nas reuniões, é possível esboçar o nível em que estes agricultores, de 

modo hipotético, se encontram no desenvolvimento e utilização de manejos agroecológicos. 

Esta prática corrobora com os fundamentos da pesquisa participativa e os princípios da 

Agroecologia (COSTA & GIANASI, 2011) quando há a integração do conhecimento 

acadêmico e do conhecimento local (BUAINAIN, 2006). 

Após esta primeira etapa da segunda fase de diagnóstico, os pesquisadores, através de 

várias análises dos dados registrados e realização de visitas às unidades de produção presentes 

nos agroecossistemas das comunidades, propuseram atividades estratégicas para: minimizar 

os efeitos da escassez d’água como limitante da produção de hortaliças; fortalecer o plantio 

com a produção e uso de adubo orgânico para melhor nutrição; realizar semeaduras em 

bandejas para controle e proteção das mudas em desenvolvimento; instalar túneis estruturados 

em bambu taquara – da espécie disponível no local, para evitar o ataque de passados e, 

também, sugerir modelos de agroecossistemas biodinâmicos, acrescidos pela sinergia gerada 

na consorciação de culturas. 

Conferido o desperdício de estrume de gado e de biomassa gerada em capinas na 

propriedade, foram realizadas oficinas de compostagem, apresentado aos agricultores o 

processo que transforma o esterco e folhas verdes em adubo orgânico indicado para o plantio 

de hortaliças em todas as comunidades. Devido ao seu ciclo relativamente curto, as hortaliças 

necessitam de maior disponibilidade de nutrientes por hectare se comparada com outros tipos 

de cultura. Na mesma oportunidade da oficina, foram distribuídas
3
 bandejas próprias para 

produção de mudas. 

Para melhor controle e desenvolvimento de mudas de hortaliças, os agricultores 

disponibilizam de bandejas onde podem plantar verduras – o tipo mais adequado – entre 

outras hortaliças que necessitem de maiores cuidados enquanto fase de muda. Desde modo, a 

relação de plantio e perda se torna mais viável e produtivo. 

Conferidas a distribuição e disponibilidade nos agroecossistemas das comunidades, 

outra oficina objetivou construir túneis de sombrite estruturado em varas de taquara, apoiados 

                                                           
3
 O Projeto de pesquisa pelo qual este trabalho foi viabilizado dispunha de verbas para compra e doação de 

bandejas de semeadura, material para construção do túnel e também para sementes diversas.  
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e amarrados em arame liso, fixados em esteios. Por fim, o resultado é uma estrutura de 7x1 

metros, semelhante a estufas, porém sustentada principalmente por matérias de baixo custo – 

alguns provindos do próprio agroecossistema local. 

 

 
Figura 3: Esboço da estrutura do túnel (sem sombrite) construído nas oficinas ministradas pela 

professora Doutora Maria Aparecida dos Santos Tubaldini. 

FONTE: COSTA, P. C, 2012. 
 

Estes túneis (FIG. 3) trazem diversas vantagens para a produção de hortaliças. A 

radiação solar é reduzida pelo sombrite, reduzindo o intenso grau de evapotranspiração. Além 

disto, a parte da umidade permanece no interior da estrutura, originando, mesmo que em 

quantidade mínima, a reciclagem da irrigação. Visto como obstáculo para produção de 

verduras, o sombrite também evita a ação dos pássaros e parasitas, que se alimentam das 

mudas em desenvolvimento. Salienta-se que os agricultores mais atentos já modificaram esse 

sistema inicialmente imaginado para a área para um que melhor atendesse as necessidades 

deles. Assim, corrigiram a altura do sombrite, para poderem melhor se deslocar dentro dele, 

os tipos de materiais que formam o sombrite, bem como criaram outros a partir dessas ideias. 

Assim percebemos que há uma transformação necessária que nos mostra a interação deles 

com o que foi proposto, ou seja, os produtos são repensados para o local, para a lógica de 

trabalho e a produção desses agricultores. 

Em busca de enriquecer a biodinâmica dos agroecossistemas, foi sugerido também o 

plantio consorciado de hortaliças nos novos canteiros implantados. A inserção de plantas 

aromáticas e flores nos arredores do canteiro foram incentivadas através da distribuição de 
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sementes. Entre estas, foram também distribuídas sementes de diferentes qualidades de 

verduras, legumes e temperos contribuindo para o aumento da agrobiodiversidade
4

. 

Todas estas ações foram executadas nas três comunidades em etapas distribuídas 

mensalmente. Na perspectiva da análise, de cada uma das comunidades, é possível perceber o 

comprometimento dos agricultores em relação às atividades propostas através do 

acompanhamento por entrevistas semi-estruturadas realizadas em momentos-chave. 

 

CULTURA E GÊNERO: A MULHER COMO MANTEDORA DA UNIDADE SOCIAL 

RURAL E DAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS 

 

Na maioria das comunidades remanescentes de quilombos, a estrutura estabelecida nas 

unidades familiares é uma sociedade patriarcal, onde o trabalho é hierarquizado e os papeis 

empregados pelos homens, pelas mulheres, crianças e velhos são bem diferenciados e 

definidos, tanto dentro do lar, quanto em comunidade. Os comportamentos dos homens e das 

mulheres são diferenciados graças à visão da cultura dominante local de determinação de 

papeis, os quais são vistos nas representações e comportamentos de homens e mulheres 

(SANTOS, 2002, citado em SILVA & SCHNEIDER, 2010). Essas diferenças são construídas 

pela “noção de gênero” de cada cultura, sendo formada e reformada pela sociedade em que 

está inserida. 

Assim no meio rural, a agricultura é vista como mantedora da união social do grupo e 

da família, sendo a principal base econômica da comunidade camponesa, normalmente 

cabendo ao homem a sua manutenção e liderança. 

Em sociedades patriarcais, a distribuição social do trabalho normalmente está engajada 

na força física, assim o homem assume o papel de provedor do lar, devendo ser o produtor de 

bens, devendo lavrar, cortar lenha, derrubar árvores, fazer cerca, entre outras atividades. 

Sendo assim, ser homem é passar a ser sinônimo de força, poder, autoridade, segurança e 

inteligência racional.  

Enquanto a mulher, que é normalmente ligada às características biológicas e sexuais, é 

vista como um ser reprodutor, no qual o espaço domiciliar é o seu ambiente, assim deve 

trabalhar na casa e nas atividades rotineiras agrícolas próximas a casa. Sendo identificada 

pelas suas relações de parentesco como: filha, irmã, esposa, mãe e viúva. Cabe a mulher os 

adjetivos de bondosa, cuidadosa, calma, calada, servil e emocional. Mesmo o seu trabalho na 

                                                           
4
 Para melhor discussão sobre o conceito e complexidade de agrobiodiversidade, ver: SANTILLI, Juliana. 

Agrobiodiversidade e direitos dos agricultores. – São Paulo: Petrópolis, 2009. 
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lavoura é reconhecido como “leve”, muitas vezes visto como complementar ao do homem, 

que é considerado “pesado”, caracterizado como “ajuda”, de forma que perde valor em 

relação ao trabalho masculino.  

Na realidade, o pensamento dominante afirma que nas atividades em que se 

envolvem todos os membros da família, como o trabalho na roça e o 

cuidado dos animais, a participação das mulheres e das crianças figura 

como uma ajuda, e por isso não precisam ser remuneradas (DANTAS & 

MONTEIRO, 2003, p. 26). 
 

Portanto, é a posição que o trabalho ocupa dentro da hierarquia familiar que determina 

se ele é “leve” ou “pesado”, os trabalhos que não são renumerados dentro da família, 

normalmente são considerados “leves”. Devo destacar que o caráter “pesado” ou “leve” é 

culturalmente determinado por cada comunidade. 

Por muito tempo a visão do trabalho feminino como complementar ao do masculino 

era inclusive encontrada em lei, que impunha ao homem como provedor e responsável pela 

família, sendo indicado como o proprietário das terras, e o único que poderia obter a 

previdência social. Assim, são negados os direitos previdenciários femininos, abdicando-as da 

sua identidade de trabalhadora, social e/ou legalmente constituída. Em casos extremos, 

quando a mulher se casa, passa a fazer parte da família do marido, assim ela perde o direito de 

receber a herança de sua família original.  

A hierarquia encontrada no campo nas relações de gênero provém da falta de 

reconhecimento do trabalho feminino, já que o trabalho das mulheres na maioria das vezes 

não é remunerado. A falta da renumeração deixa “invisível” a importância do trabalho 

feminino. Os trabalhos femininos além de serem diversificados durante o dia possuem 

jornadas longas e com tempos de realização diferenciados (BRUMER, 2001/2004; SILVA, 

1987; DARON, 2003). Se levarmos em consideração somente o tempo gasto por elas nas suas 

atividades domésticas, tempo dedicado aos filhos e filhas, com a casa, com a alimentação de 

toda a família, em média são gastos 14 horas diárias (DANTAS & MONTEIRO, 2003).  

A mulher ficou limitada ao circulo familiar, onde, culturalmente, o seu espaço é o 

privado, enquanto o homem é visto no espaço público. Isso se justifica já que na maioria das 

comunidades tradicionais uma grande parte da vida adulta feminina se centra na geração e 

criação dos filhos, socialmente a mulher é ligada ao lar (SILVA & SCHNEIDER, 2010). 

Assim cabe a mulher, a manutenção dos hábitos da comunidade, ensinar as crianças os 

primeiros costumes sociais e as tradições, a reconhecer o que são, quais são as diferenças 

entre homens e mulheres.  
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Em algumas sociedades rurais cabe à mulher manter a unidade da comunidade, como 

as de estudo, em detrimento do hábito cultural da migração sazonal por grande parte dos 

homens, que migram para outras regiões agrícolas para vender a sua força de trabalho com o 

objetivo de complementar a renda familiar anual. Vale ressaltar que nessas comunidades elas 

também migram, mas em sua maioria são as jovens que o fazem. O trabalho obtido com a 

migração sazonal é a principal fonte financeira da maioria das famílias rurais, a regularidade 

desse trabalho evita a necessidade de uma migração definitiva para novas áreas agrícolas ou 

para centros urbanos. Habitualmente esses trabalhadores se deslocam em direção às safras 

agrícolas e são obrigados a passar vários meses longe das famílias, onde o trabalho é realizado 

em condições extremamente precárias, mas já temos notícias de empresas que satisfazem as 

leis do trabalho e as adéquam às exigências necessárias para receber esse público migrante. 

Entretanto, o trabalho feminino sempre teve múltiplas ocupações, não se restringindo a 

criação dos filhos dentro do lar. A mulher além de cuidar dos filhos, dos cultivos e das 

criações, sempre foi pluriativa dentro do próprio lar, produzindo quitandas e trabalhando com 

artesanato (de barro, de palha, de madeira, entre outros materiais). 

É no esforço de construir possibilidades para a autonomia social, econômica e política, 

que as mulheres exercem papel fundamental no contexto da produção familiar, elas assumem 

o papel de pluriativa, estendendo a sua jornada de trabalho, a fim de incrementar nos 

rendimentos familiares, através de trabalho em atividades industriais ou agregando valor aos 

produtos agrícolas, a partir da elaboração de doces caseiros, artesanatos, etc. Ainda, pode-se 

mencionar o artesanato doméstico e a dedicação ao pequeno comércio que se localiza junto à 

unidade produtiva. Nesse contexto, as atividades de horta agroecológica nessas comunidades 

aliou o poder da pluriatividade da mulher com a vontade de, a partir dessa horta, criar 

oportunidades comerciais, por exemplo. Algumas mulheres, inclusive, por iniciativa própria, e 

antes da inserção dessa etapa que é parte de um novo projeto de 2014, já fazem parte do 

programa de compra direta do governo como os de inclusão produtiva econômica com base 

em sistemas sustentáveis e em mercados institucionais (Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

Nas ultimas décadas, a pluriatividade feminina tem se ampliado no campo, como foi 

enfatizado por Silva & Schneider (2010, p. 187-188) demonstrando que “a partir de 1970, na 

América Latina, a diversificação de estratégias de sustento tem sido uma das tendências 

dominantes no meio rural, aumentando a participação econômica das mulheres e sua inserção 

em atividades não-agrícolas”.  
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Com a pluriatividade, a mulher deixa aos poucos o espaço privado, doméstico - sem 

abandoná-lo completamente – avançando gradativamente para o espaço público, antes 

designado para o homem, a fim de ampliar seu papel social na comunidade. Um processo de 

mudança que pode inclusive alterar a “noção de gênero” de sua sociedade. A pluriatividade 

para as mulheres é uma forma de se afirmarem como trabalhadoras, de se valorizarem, até 

mesmo podendo possibilitar a sua independência. A mulher passa a ser vista como 

trabalhadora e todo seu trabalho é valorizado, inclusive suas atividades domésticas passam a 

ser vistas como trabalho. 

Um elemento importante nessa tomada de consciência é o acesso a 

documentos pessoais indispensáveis ao contrato de trabalho formal. A posse 

desses documentos coloca a mulher no nível de exigência da cidadania e da 

igualdade, fazendo-a perceber o seu pertencimento à sociedade dos direitos e 

deveres, que a condição de dona de casa sempre lhe omitiu. Com seus 

documentos pessoais, a mulher pode se desvencilhar de sua posição de 

complemento do homem ou de representada por ele, aprender a se comportar 

como ser humano possuidor de identidade própria e se libertar da sombra 

masculina. (FISCHER, 2002a, p. 2) 

 

O novo papel que a mulher assume pode ser visto como uma desvantagem, já que na 

interseção entre o público e o privado no qual a mulher está inserida, nenhum dos lados é 

abandonado, os homens continuam ausentes na divisão das tarefas domésticas. A igualdade 

conseguida pela mulher na maioria das vezes não adentra a esfera privada, a mulher mesmo 

agindo no espaço público, continua a realizar suas tarefas no espaço privado, nas atividades 

da casa, no preparo do alimento, no cuidado dos filhos e sua educação informal, no cuidado 

dos velhos da família, da saúde dos familiares, entre outras atividades. A mulher aumenta as 

suas múltiplas jornadas de trabalho, só que agora nos dois ambientes, o privado e o público. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Além da maior quantidade de alimentos percebemos maior agrobiodiversidade nas 

hortas implantadas. Certas culturas antes dadas como impossíveis para região, efetivamente 

foram cultivadas, o que possibilitou a alimentação com produtos diversificados. Tais como 

rúcula, brócolis, variedades de tomates e de abóboras, almeirão, e outras. Algumas se 

destacam por serem novidades para estes produtores. Portanto, registrou-se mudança na 

alimentação para mais de 80% dos agricultores do projeto.  
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Em Misericórdia resolveram implantar mais canteiros e atender a toda a comunidade 

em conjunto, ou seja, vários canteiros para todas as famílias (FIG. 4). Diferente do que ocorre 

nas outras duas comunidades, onde as hortas estão nos quintais particulares de cada família. 

 

 
Figura 4: Produção de hortaliças comunitária em 

Misericórdia.  

Fonte: COSTA, P. C. 2011. 

 

Como forma de enriquecer a biodinâmica dos agroecossistemas, foi sugerido também 

o plantio consorciado de hortaliças nos novos canteiros implantados. A inserção de plantas 

aromáticas e flores nos arredores do canteiro foram incentivadas através da distribuição de 

sementes. Entre estas, foram também distribuídas sementes de diferentes qualidades de 

verduras, legumes e temperos contribuindo para o aumento da agrobiodiversidade. 

Na maioria dos túneis implantados (FIG. 5 e 6) ocorreu algum tipo de invasão de 

insetos indesejados (FIG. 7 e 8). Entretanto, a quantidade de agricultores que utilizou 

defensivo natural é igual. O uso de defensivos naturais é um princípio importante da 

agroecologia por dois motivos: o primeiro é o combate de doenças e pragas sem a utilização 

de insumos químicos nos cultivos; o segundo é a estimulação do conhecimento local e da 

criação de novas receitas. 

. 
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Figura 5 e 6: Produção de hortaliças facilitada pelo túnel.  

Fonte: COSTA, P. C. 2011. 

 

 

 
Figura 7 e 8: Pragas na couve e no quiabo.  

Fonte: COSTA, P. C. 2011. 

  

Mesmo em condições de estiagem prolongada e da baixa produtividade nos canteiros, 

quase 70% dos agricultores estão produzindo adubo orgânico e mais de 80% considera o 

produto final do processo de compostagem eficaz. Estes mesmo agricultores que perceberam 

as vantagens do uso deste substrato na produção de alimentos afirmam que farão 

compostagem futuramente. Consideramos este cenário como a aprovação dos agricultores 

pelas atividades propostas. 

Apenas a semeadura em bandejas não obteve bons resultados no início de sua 

implantação junto aos agricultores. O substrato adotado para esta atividade não favoreceu a 

germinação das sementes. Entendemos que a quantidade de terra local, areia, munha (carvão 

triturado) e adubo orgânico não estavam em proporção adequada para a germinação. Para isto, 

na mesma oportunidade da aplicação dos questionários, orientamos os participantes a retirar a 
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areia do substrato e aumentar a proporção de adubo orgânico. No entanto, ainda não temos 

resultados desta sugestão, a qual será avaliada em nova visita de monitoramento de resultados. 

 

CONCLUSÕES 

 

A contribuição da geografia agrária em projetos que envolvem tanto pesquisa teórica e 

empírica quanto ação é ainda um desafio aos pesquisadores. Principalmente quando o 

território da pesquisa é distante da cidade da universidade e o objetivo da ação é plantio em 

comunidades rurais e capacitação de agricultores. Pois, há dependência do clima (chuva e 

seca) e de fatores independentes do controle do projeto pelo pesquisador, como a migração. 

Outras questões como o acúmulo de atividades tanto acadêmicas quanto de cunho pessoal em 

alguns momentos inviabilizam certas ações em partes do ano criando a necessidade de 

estratégias novas para cobrir todo o projeto. Gerenciar atividades de campo, com aulas e 

alunos bolsistas (horário, data de campo e atividades em campo que economizem tempo e 

dinheiro) e, por vezes, financeiras ainda são tarefas árduas para professores pesquisadores que 

precisam conciliar o tempo da universidade com o tempo dos projetos. 

No entanto, do ponto de vista da formação pedagógica e humana em geografia agrária 

não há melhor laboratório. Esses projetos propiciam capacitação para nossos alunos e 

bolsistas, além de voluntários de outras universidades. Ao participar ativamente das pesquisas 

e ações, aprendem como se organiza um campo, como se preparam suas atividades e como 

efetivamente lidam com as expectativas das comunidades e com as ações que lá se 

ampararam. 

Sobre a produção de alimentos agroecológicos em comunidades camponesas, e, em 

especial ao incremento da alimentação na comunidade, é fato que a segurança alimentar, vista 

pela via da agroecologia, é uma possibilidade eficiente, barata e que necessita de maior 

articulação entre saberes das comunidades e órgãos de ação locais em consonância com a 

universidade. 

Metodologias com base em oficinas conduziram o entendimento do teórico/prático dos 

princípios da agroecologia (COSTA; GIANASI, 2011), da fertilização e do uso de 

biodefensivo. A organização da base de fertilização com “compostagens”, a construção dos 

canteiros com sombrites, a formação de mudas de legumes e folhas e o plantio delas consistiu 

na segunda parte da metodologia. Princípios agroecológicos de diversidade, de uso de plantas 

amigas e controle de pragas foram sendo adotadas na sequência do projeto. O número de 

famílias que entraram no projeto ampliou no momento das chuvas de 19 para 36 e a adaptação 
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do paladar das crianças e dos adultos aos novos alimentos, em um ano de projeto, permitiu 

definir novas escolhas e/ou manutenção das sementes. Os resultados evidenciados em 3 anos 

levaram a equipe de pesquisa-ação, em interação com a comunidade, a almejar novos 

desafios: pleitear a construção de caixas de 52.000 litros de água de chuva para alguns 

agricultores que mantiveram o cultivo durante 3 anos e que, sobretudo, tiveram excedente 

pequeno já colocado no mercado local. Novas expectativas estão sendo colocadas e almejadas 

pelos atores da pesquisa-ação e oficinas de biodefensivos novos foram ministradas, bem como 

avaliação da qualidade do projeto. 

Homens e mulheres foram importantes para o andamento da pesquisa, mas a 

pluriatividade da mulher e a garra em manter as hortas para alimentar bem as famílias, 

possibilitou, em alguns casos entrarem em programas de compra direta do governo. Graças a 

muitas mulheres por permanecerem mais na comunidade e não migrarem, efetivamente 

possibilitaram a manutenção do projeto e das ações implantadas, alavancando o projeto a 

resultados importantes. Muitas vezes os homens começam e as mulheres mantêm o 

desempenho das hortas, mesmo com as adversidades do clima semiárido. Elas muitas vezes 

criam novidades e resolvem problemas com soluções de adaptação dos sombrites à sua 

realidade. São inventivas e querem seu espaço econômico, além é claro de manter a cultura, 

através da música, dos ensinamentos e dos cuidados com os filhos.  
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