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Resumo: Comunicação com resultados parciais de pesquisa cujo objetivo foi o de investigar o 
patrimônio alimentar em uma comunidade agro-pesqueira e o seu potencial como experiência 
turística no município de Bombinhas (SC). O percurso metodológico adotado foi qualitativo com uso 
do método etnográfico. A coleta de dados foi com trabalho de campo, entrevistas, observações e 
convívio com famílias que viviam da pesca artesanal e agricultura de subsistência. Ao final do estudo 
os resultados demonstram que existe um patrimônio alimentar com duas matérias primas básicas: a 
tainha e a mandioca. Nos resultados enfocamos a mandioca mostrando que este patrimônio vem 
sendo valorizado, existindo um movimento do poder público e população local de preservação e 
divulgação criando uma perspectiva de um turismo rural / cultural como contraponto ao turismo de sol 
e praia, um diferencial no município, uma experiência turística que valoriza os produtos locais e o 
saber-fazer da comunidade.  
 
Palavras-chaves: Comunidade. Desenvolvimento Local. Patrimônio Cultural. Poder Público. 
Tradições Rurais. 

 

1 Introdução 

A alimentação é considerada um tema de interesse de diversas áreas do 

conhecimento, dada a relação desta temática com distintos aspectos do viver humano, seja 

em relação aos aspectos biológicos, culturais ou na organização de nossas sociedades em 

territórios étnicos patrimoniais. No turismo, a construção das pesquisas vem ocorrendo com 

um caráter inter e transdisciplinar com investigações diversas. Com relação à alimentação 

em uma determinada destinação turística, os estudos existentes consideram aspectos 
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relacionados à sustentabilidade humana e ambiental, a segurança alimentar e nutricional e 

aspectos culturais da alimentação, do cultivo a preparação de pratos tradicionais e a 

restauração, discutindo questões sociais e alimentares dentre outros elementos (Silva, 

Azancoth & Crivellatti, 2010). 

Sobre a temática alimentação como patrimônio e o seu potencial como experiência 

turística é que esta comunicação trata descrevendo uma pesquisa realizada no município de 

Bombinhas-SC, uma região que é considerada uma importante destinação turística 

principalmente no período de verão em função de suas praias. Cabe ressaltar, contudo, que 

além das praias, existem grupos e comunidades em “Bombinhas” de pessoas nascidas ou 

moradoras por opção, que é pouco conhecida dos turistas e moradores de segunda 

residência que se deslocam para a região de novembro a fevereiro. Nestas pequenas 

comunidades tradicionais de Bombinhas é que a pesquisa ocorreu no ano de 2013, com o 

objetivo de investigar o patrimônio alimentar de uma comunidade agro-pesqueira e o seu 

potencial como experiência turística – rural /cultural no município de Bombinhas (SC). Para 

tanto se buscou descrever hábitos e práticas alimentares e modos de ser, viver, e 

principalmente de comer. O percurso metodológico adotado foi realizado através do método 

etnográfico (Minayo, 1994) com famílias que tem a agricultura de subsistência e a pesca 

artesanal como atividades que auxiliam na complementação alimentar familiar. Nesta etapa 

de trabalho de campo buscamos atender a questões metodológicas na condução do estudo 

etnográfico, a saber: definição de um problema de pesquisa, escolha do local de pesquisa, 

obtenção de acesso, organização e elaboração do projeto e do percurso metodológico 

adotado com suas especificidades – obsevar (Ver e Escutar), registro das observações 

através de diário de campo, fotos e gravação em áudio e vídeo (Silverman, 2009). 

Os critérios de seleção das famílias e informantes foram: demonstrar o interesse em 

participar da pesquisa, ser nativo ou residir de forma permanente na comunidade 

participando de atividades comuns e coletivas, ter conhecimento da história e culinária 

tradicional. Ao todo foram entrevistadas dezesseis (16) pessoas, sendo quinze (15) 

mulheres e um (01) homem. Neste universo de informantes, é importante esclarecer que 

parte da jornada etnográfica que realizamos incluiu visitas domiciliares, a participação em 
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eventos religiosos e culturais com pescadores (as) artesanais, marisqueiras, merendeiras, 

professoras, donos de restaurante familiar e donas de casa que aceitaram nos auxiliar neste 

movimento de resgate alimentar. Se pensarmos na totalidade de contatos e observações 

sem entrevistas, podemos afirmar que convivemos nos eventos e ações do Museu 

Comunitário com uma média de cem pessoas moradoras dos diversos bairros do município.  

O perfil dos informantes diretos via entrevistas e visitas domiciliares são de pessoas 

com faixa etária mínima de sessenta (60) anos e máxima de noventa e um anos (91), 

nascidas no local ou residente há mais de vinte (20) anos. A tradição ligada ao cultivo da 

mandioca e pesca da tainha é bastante forte, inclusive se levarmos em conta a historia de 

vida e a presença de mulheres com registro como pescadoras artesanais. No sul do Brasil a 

atividade feminina na pesca está mais relacionada ao auxílio do trabalho masculino na 

pesca, na limpeza do pescado e no preparo dos pratos típicos, embora caiba lembrar que as 

mulheres vêm se destacando neste setor produtivo incluindo as participações em 

campeonatos como a corrida de canoas a remo que acontece anualmente no aniversário do 

município. Esta pesquisa justificou-se pela escassez de pesquisas em comunidades como 

Bombinhas (SC) que vive a sua ‘juventude’ de território emancipado e que ao mesmo tempo 

vivencia transformações de hábitos e costumes tradicionais em função do crescimento 

populacional e do turismo de sol e praia. Este segmento turístico trouxe inúmeros 

benefícios, mas, também fragilidades. Entre estas podemos contemplar os impactos 

limitantes relacionados ao esquecimento gradativo da cultura gastronômica tradicional, que 

busca espaço nas políticas oficiais de turismo. Neste sentido, pensamos despertar através 

deste estudo o interesse da população local e do poder público sobre a necessidade de 

aprofundar o conhecimento em torno dos saberes e fazeres da comunidade, relacionado ao 

patrimônio alimentar, e desta forma viabilizar a criação de novos arranjos produtivos, 

direcionados a comunidade e turistas com interesse em vivenciar essa experiência turística 

cultural. 

 

2 Heranças alimentares, gastronomia e turismo 
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Em todos os lugares do globo, a transformação dos modos de viver, cultivar e 

compartilhar os alimentos continua a ocorrer, com diferenças de acordo com as raízes 

culturais de cada povo. O Brasil, uma nação criança se pensarmos em termos de Europa, 

possui uma cultura alimentar bem peculiar, não só pela diversidade regional mais 

principalmente pelas condições históricas e de apropriação do território (Fernandes, 2005). 

As reflexões de Cascudo (2004) sobre alimentação inauguram um novo campo de 

investigação no Brasil. “Sempre Vigilante na pergunta e no registro” das tradições 

alimentares do povo este autor pesquisou o cotidiano na construção da história da 

alimentação brasileira, de forma pioneira, traduzida em matéria obrigatória de interesses 

investigativos sobre a cultura alimentar. O quadro a seguir resume essa situação: 

Quadro 1 – Síntese da Herança Cultural Alimentar Brasileira 

Herança 
cultural 

 

Hábitos Alimentares 

Indígenas 

 

Viviam basicamente da caça e pesca além dos frutos que colhiam. Estes eram assados em 
fogo de chão.  Utilizavam as folhas de bananeira para enrolar os alimentos. Os recipientes 
mais simples eram feitos da casca da bananeira, esteiras, pilões de madeira e de pedra. Na 
Amazônia e nas baías da costa brasileira como as de Santa Catarina, por exemplo, 
agrupavam-se com a alimentação básica suprida pela mandioca e pelo peixe. Os diferentes 
alimentos retirados das mandiocas depois de raladas e espremidas originavam os alimentos 
básicos das primitivas populações brasileiras. Existiam outros alimentos complementares 
como o milho, as batatas doces, os carás, pimentas, os feijões e a abóbora que eram 
assados ou cozidos. As frutas eram abundantes comidas ao natural. 

Portuguesa 

Trouxeram para o Brasil modos de preparar, temperar e conservar os alimentos. Eram 
portadores de conhecimentos antigos e de praticas de cozinha enriquecidas pelos produtos 
do Atlântico e Indico. Comia-se peixes, carnes, pão, queijos, e eram conhecidos pelo azeite 
de oliva. Houve a transmissão de experiências trazidas por viajantes das índias onde era 
corrente o uso de especiarias. Apreciavam muito as chácaras (hortas) com suas alfaces, 
couves, favas, feijões, batata-doce e outros. Era destaque o papel desempenhado pelos 
conventos com suas tradições na doçaria.  

Africana 

Uma referência é o azeite de dendê, óleo extraído da popa do fruto da palmeira que deu a 
cor e o gosto as comidas afro-brasileiras. Além do ingrediente eram importantes as técnicas 
do preparo, e as situações culturais. Faziam-se as misturas dos alimentos e os ensopados, 
inventando variedades de moquecas, usando o inhame, a batata cozida ou frita no azeite, os 
feijões, recriando o  caruru, o vatapá e também fazendo uso das pimentas. 

Fonte: Adaptado de Fernandes (2005). 

Vale ressaltar a diversidade alimentar e gastronômica brasileira (Ornellas, 2000; 

Fernandes, 2005). E quando estamos falando de Santa Catarina é importante destacar a 

presença de vários grupos étnicos, com a história da alimentação marcada pelo hibridismo e 

diversidade de culturas (Santa Catarina, 2013). O ‘Núcleo de Estudos Açorianos’ (NEA) 
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desde 1993 reúne pesquisadores e pessoas que lutam a frente desse processo de retomada 

cultural, e vem conseguindo mobilizar o litoral catarinense em torno de seus valores. As 

comunidades tradicionais de base açoriana mostraram a força do poder emanado da cultura 

popular através da identificação, sistematização e divulgação de seu patrimônio cultural 

gastronômico, lembrando que a gastronomia é compreendida como tradição cultural de uma 

sociedade, na qual a atividade turística seria um fator importante capaz de promover a 

valorização das tradições e costumes de um povo além de possibilitar a geração de trabalho 

e renda contribuindo para o desenvolvimento local (Muller, 2012). 

Pensando na alimentação enquanto um patrimônio, pesquisadores consideram que o 

patrimônio alimentar se refere a legados do passado, algo que se quer conservar (Canesqui 

& Garcia, 2005; Contreras & Gracia, 2011; Muller, 2012). Para Diegues e Arruda (2001:13) 

um “conhecimento tradicional é definido como o conjunto de saberes e saber-fazer, 

transmitido oralmente, de geração em geração”.  

Cabe ressaltar que a diversidade étnica em um determinado local tem um impacto 

profundo sobre os alimentos tradicionais. Essas mudanças ao longo do tempo criam uma 

contínua evolução com base em uma fusão de perspectivas e culturas. Assim, as receitas 

em um local ou região proporcionam a definição de elementos por meio da utilização de 

ingredientes dominantes, técnicas e apresentações (Harrington, 2005). 

Neste aspecto não há como negar que a cultura molda seres humanos diferenciados, 

frutos das experiências que vivem ao longo de sua existência. Como resultados dessas 

experiências que faz cada ser humano único, observamos que a cultura estabelece vínculos 

e determina qual a base de construção coletiva que torna capaz se identificar as pessoas 

em um grupo ou etnia. Nesse contexto: 

A comida é o alimento que vai ser ingerido. Só é comido aquilo que é aceito 
socialmente e culturalmente dentro de um determinado grupo de indivíduos. 
Estes elegem o que comer, quando, como, onde e com quem, dependendo 
de inúmeros fatores, como crenças, valores sociais, cultura, costumes, etc. 
(Da Matta,1987:22). 

 

Daí surge à importância de se procurar entender a gastronomia a partir da cozinha 

tradicional como patrimônio a ser identificado e valorizado. Não podemos esquecer que 
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neste cenário, as receitas culinárias constituem um bem cultural tão valioso quanto um 

monumento já que possibilita entender a história de um lugar (Schluter, 2003).  

Para compreender quando e como a alimentação passou a ter importância para o 

turismo devemos retomar momentos e fatos históricos, observando que a partir da década 

de oitenta do século XX, iniciaram-se as viagens com fins gastronômicos e como um 

produto do turismo cultural (Schluter & Ellul, 2008; Hjolager, 2004). Neste cenário as 

primeiras incursões de viagens com fins gastronômicos tinham por propósito mostrar a 

cozinha da população local ou cozinha popular ou cozinha regional. Muller (2012) afirma que 

as receitas regionais fazem parte desta cozinha popular, e em algumas comunidades em 

função de políticas públicas voltadas para a preservação destes patrimônios, são 

conhecidas e valorizadas por constituírem os hábitos alimentares nativos, sendo elaboradas 

com os ingredientes disponíveis na região e preparadas com técnicas transmitidas de 

geração a geração.  

Nesse contexto a comida é retida na memória e revalorizada em festas onde os 

laços de parentesco são reforçados e as raízes familiares e étnicas atualizadas (Santos & 

Aragão, 2012) afirmam que as comunidades tradicionais de uma forma em geral têm 

potencial cultural que se bem delineado pode ser motivo de atração turística e de satisfação 

para as pessoas residentes e/ou turistas que estão em busca de ambientes mais simples 

(de natureza e /ou rural), assumindo e defendendo, por exemplo, movimentos em prol dos 

pequenos agricultores que atuam com produtos regionais, tornando possível e relevante à 

busca por produtos ligados a essas populações e sua história (Guzzatti; Sampaio; Coriolano 

2013).  

 
3 Saber e fazeres agroalimentares em Bombinhas 
 
3.1 Bombinhas (SC) 

O estado de Santa Catarina é dividido em oito principais regiões: Litoral, Nordeste, 

Planalto Norte, Vale do Itajaí, Planalto Serrano, Sul, Meio-Oeste e Oeste. O maior município 

do estado é Lages, que cobre uma área de 2.644,313 km², enquanto o mais populoso é 

Joinville com 492.101 habitantes. O menos populoso é Santiago do Sul com 1.450 

habitantes, enquanto o menor em área é Bombinhas que possui somente 36,6 km². O 
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município está sob a gerência da Secretaria Regional de Itajaí integrando a Associação dos 

Municípios da Foz do Rio Itajaí (AMFRI), junto com outros dez municípios que fazem parte 

da “Costa Verde Mar”. Essa integração entre os municípios (Figura 01) favorece o 

desenvolvimento e o aprimoramento da atividade turística (Santa Catarina, 2013). 

 

Figura 01: Municípios da Costa Verde Mar 

Bombinhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Costa Verde e Mar (2012) 

             Figura 02: Município de Bombinhas 
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  Fonte: Duzzioli & Cruz (2013) 

 

Bombinhas (Figura 02) até 1992 era um distrito do Município de Porto Belo. Situa-se 

no litoral norte do Estado de Santa Catarina em uma península, entre o Mar e a Mata 

Atlântica com seus limites territoriais delineados da seguinte forma: norte, sul e leste com o 

oceano atlântico e a oeste com o município de Porto Belo. Com uma população absoluta de 

14.392 habitantes, vivendo em área urbana (IBGE/2010) de grande diversidade cultural, 

onde a base populacional iniciada no século XIX era luso-açoriana (Piazza, 1994; Farias, 

1998) e no século XX amplia-se com a chegada dos alemães, italianos, poloneses e 

ucranianos (Santur, 2013). 

Segundo Piazza (1994) o povoamento da região está intimamente ligado aos ciclos 

dos descobrimentos marítimos, sendo marcada pela expedição do espanhol Sebastião 

Caboto que chegava em 1526 a ilha de Santa Catarina. No descobrimento ‘oficial’ do Brasil 

pelos portugueses era significativo o número de indígenas que habitavam Santa Catarina. 

No litoral havia grupos tupis e guaranis, que regionalmente vão ser denominados de carijós 

(natural da terra). Esses ocupantes teriam sido horticultores, complementando sua 

subsistência com pesca, caça e coleta extrativista de sementes, castanhas e ervas (Farias, 

1998). 
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O registro sobre a fixação do homem branco em Porto Belo e no atual município de 

Bombinhas data o período entre 1735 e 1756 quando foram enviadas pessoas oriundas das 

Ilhas dos Açores. A chegada do colonizador acarretou uma mudança de costumes, inclusive 

do modo de ocupação das terras em relação aos indígenas. A localização dos sítios 

arqueológicos, junto às praias, denota que os índios preferiam morar mais próximos do mar 

vivendo da mandioca e da pesca. Os colonizadores ao contrário, preferiram fixar-se nos 

morros e dedicaram-se, sobretudo, à agricultura. O comércio era feito à base de troca de 

mercadorias. Os engenhos (farinha, café, açúcar) provavelmente foram adaptados pelos 

açorianos, pois os mesmos já utilizavam em sua terra natal engenhos de farinha de trigo 

(Prefeitura Municipal de Bombinhas, 2013). 

No período de 1900 a 1960 do século XX a população residente em Porto Belo e na 

região que hoje é o município de Bombinhas caracterizava-se pela autossuficiência quase 

total, pois, plantava, pescava, fazia farinha, açúcar, café em pó e escalava o peixe para 

conservar. Produzia suas roupas, cestos, louças de barro, sabão e óleo (de peixe) para a 

iluminação. As mulheres trabalhavam com o barro para fabricar utensílios, como os fornos 

para torrar café e farinha, as panelas e louças em geral. Com o algodão faziam tecidos e 

roupas, utilizando teares e confeccionando renda e crivo. Dentre as atividades 

especificamente masculinas, destacavam-se a confecção de tipitis, balaios, samburás, 

instrumentos utilizados na pesca e nas farinhadas (Sectur, 2011). 

Por volta de 1940, a população passa a descer o morro para morar junto às praias. A 

agricultura entrou em declínio, muitos jovens membros das famílias de lavradores já não iam 

mais à roça e preparavam-se para a pesca. Dessa forma, para a comunidade tradicional, a 

terra perdeu seu valor. Não lhes interessava ter terras se não trabalhavam nelas e, assim, 

começaram a vendê-las por quantias insignificantes. Na década de 1950, a beleza e a 

abundância da pesca despertam a curiosidade de turistas, inicialmente oriundos dos 

municípios adjacentes e, posteriormente, vindos dos estados vizinhos. A população 

desocupou o morro, passando ocupar a parte plana e a ela se adicionou uma população 

flutuante, na temporada de verão. A população foi aparentemente beneficiada pela melhoria 

das estradas de rodagem, pela disponibilidade de transportes coletivos, rede de água e 
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eletricidade. A vinda dos primeiros veranistas prenunciava uma profunda transformação na 

localidade (Sectur, 2011). Este contexto faz com que Bombinhas tenha um rápido 

crescimento urbano a partir da década de 1980, estas transformações e progresso 

oportunizou a elevação de Bombinhas a condição de município, através da lei estadual 8558 

de 30 de março de 1992, publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, número 

14.414 de 01 de abril de 1992 (Prefeitura de Bombinhas, 2013). 

 

3.2 O patrimônio agroalimentar de Bombinhas (SC) 

No espaço do Museu Comunitário Engenho do Sertão (MCES), iniciamos nossa 

caminhada etnográfica num processo de construção coletiva na identificação e valorização 

do patrimônio alimentar de Bombinhas. A palestra de apresentação do projeto de pesquisa 

foi à etapa inicial durante o Seminário “Patrimônio Agroalimentar em Debate II” promoção do 

Instituto Boimamão com a Fundação Municipal de Cultura e Secretaria de Cultura e Turismo 

de Bombinhas.  

Como convidadas estavam famílias envolvidas com a pesca da tainha e o cultivo da 

mandioca e farinhadas no município. Também presentes estavam universitários, membros 

do Centro de Pesquisa Agroecológica de Santa Catarina, donos de Engenhos cadastrados 

no Ponto de Cultura (Ministério da Cultura), alunos do curso técnico de turismo da Escola 

Municipal Maria Rita Flor e jovens do grupo “Cantadores de Engenho”, oriundos da Escola 

da Terra, uma das muitas ações desenvolvidas no MCES.   

A partir deste seminário de março a dezembro de 2013 participamos de distintas 

atividades direcionadas a temática da pesquisa realizada, entretanto, foi de maio a agosto 

do mesmo ano que as visitas as residências, as entrevistas e filmagens, bem como a 

realização de oficinas culinárias tradicionais foram efetivamente realizadas. Em cada 

experiência culinária um vínculo era associado às memórias das mulheres principalmente e 

nestas memórias os patrimônios alimentares relacionados à mandioca e a tainha com o 

emprego das ervas condimentadas foram considerados os mais importantes. Como para 

este artigo não será possível apresentarmos estes dois patrimônios, definimos a mandioca 
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como tema mais importante nesta pesquisa face o envolvimento de todas as informantes 

neste processo desde a obtenção do alimento até a elaboração da comida. 

As técnicas de cultivo da mandioca, da produção artesanal da farinha, assim como a 

sua transformação em comida exige cuidados e saberes que transmitidos através de 

gerações fazem parte do patrimônio cultural das comunidades do interior e do litoral de 

Santa Catarina, assim como de todo o Brasil. Porém algumas particularidades devem ser 

apontadas, tais como alguns aspectos da tecnologia do fluxo de produção da farinha, que 

em alguns lugares permanece rudimentar e artesanal. Esta característica por muitos anos 

levou a que as pessoas não considerassem os espaços das casas de farinha bem como 

seus produtos, algo a ser ofertado a turistas e visitantes. Ou seja, a atividade e seus 

produtos foram mantidos por muitos anos como algo do âmbito doméstico. 

A visitação aos quintais de cultivo de mandioca e engenhos de farinha em 

Bombinhas foi uma experiência iniciada com uma mulher nativa, viúva de 72 anos.  Esta 

informante em particular para este artigo, em face de sua liderança na comunidade tem 

discursos que para nós representam os discursos de todas as famílias / mulheres 

entrevistadas. Sua fala aqui registrada é o discurso coletivo de todas as mulheres que 

abriram suas portas para nos receber. A escolha dessa informante foi motivada pela sua 

história familiar sempre dedicada ao cultivo da mandioca e produção da farinha, pela sua 

contribuição nas palestras e reuniões de grupos de estudantes no museu comunitário e pela 

dedicação e paciência ao explicar todo o processo que envolve a farinhada, seu produto 

principal a farinha acrescida de outros subprodutos utilizados em pratos / receitas doces e 

salgadas. Neste trecho a lembrança da infância se mescla a realidade do trabalho no 

engenho nas palavras da informante que aos setenta e dois anos tem ricas e minuciosas 

lembranças dos tempos vividos na roça ela nos conta suas experiências com a construção 

do engenho com o marido em 1959, aspectos relacionados à produção e ao uso da farinha 

de mandioca.  

“[...] nós fazia nossa farinha todo ano, mas tive pouca sorte com dez anos 
meu pai faleceu, mas eu fiquei na roça com a minha mãe e meus irmão 
trabalhando sempre [...] Depois que me parei moça inventei de me casar 
com um viúvo com três filho e que tinha engenho de farinha [...] Naquela 
época a praia não tinha valor porque a praia não tinha água pra bebe tinha 
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que busca longe quem morava na beira da praia, não criava nada [...] ele 
pegou e vendeu a terra e passou o engenho pra cá e nos viemo [...] e ai ele 
começou a construí o engenho. Era nessa época, época de tainha ele tava 
fazendo o engenho com meu irmão. Ai fez um engenho, uma varanda e nós 
se mudemo. Eu morei treze ano no engenho ai continuou a luta da 
mandioca, teve um ano lá que nos fizemo sessenta saco de farinha foi uma 
luta, nós fizemo a farinhada do seu C. também [...] nós mulheres chegava a 
inchar os pulso de tanto raspa mandioca depois ainda ia lava roupa, arruma 
as coisa e ainda tinha que busca água no poço, não é B. porque não tinha 
água encanada. Não tinha luz também era tudo com luz de querosena, e as 
veze ainda faltava a querosena”. 
 

Este relato mostra a importância da farinha na vida da comunidade. Santos e Lino 

(2013) afirmam que é de extrema importância à farinha de mandioca na vida de quem viveu 

na roça. O agricultor que ficasse sem mandioca para fazer a farinha era considerado pobre 

e sem recursos para sua alimentação e tinha que ter ajuda dos vizinhos. Percebe-se que a 

farinha era mais que um alimento, servia como um demarcador de condição social, um 

símbolo do sustento. As dificuldades eram muitas, mas em uma breve reflexão da história 

podemos dizer que os engenhos de farinha de mandioca incrementaram as atividades 

econômicas desenvolvidas em Santa Catarina (e em outros lugares do Brasil) constituindo-

se também como um patrimônio cultural, embora muito destes engenhos estejam na 

atualidade desativados e depredados.  A farinhada processo de produção de farinha de 

mandioca nos engenhos artesanais do ponto de vista simbólico e cultural é desenvolvida 

através de vários rituais comunitários no qual foi possível constatar a simplicidade, 

afetividade e a solidariedade entre os compadres, amigos, vizinhos, filhos que se orgulham 

de recordar a sua história de vida. A animação durante a raspagem da mandioca é referida 

como um momento de ‘namoros’ / ‘paqueras’ com cantorias, ainda que com muito trabalho, 

visto que as etapas da farinhada requer uma atividade incansável: 

“É uma modinha, antigamente eles cantavam pro modo de faze farinha, né: 
“Abobra milho verde cambuquira do banhado menina por tua causa eu vivo 
apaixonado [...] o engenho da farinha precisa três cantado um pro forno 
outro pra prensa o melho pro sevado”  

 

“Esse processo da mandioca, o que as meninas fizeram hoje foi o inicio de 
tudo né, começa assim: Nós já raspamo, agora tão cevando depois dali vai 
pra prensa pra tira água e depois vai fornea pra fazer a farinha e da massa 
fazemo o beiju”. 
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A simplicidade das palavras esconde um misto de sabedoria e prática na realização 

dos procedimentos e etapas do desenrolar da farinhada, uma verdadeira experiência de 

quem sempre viveu da terra (roça). O estudo realizado permitiu compreender a farinhada 

como uma atividade de manutenção da tradição familiar nos engenhos onde o ralar 

transforma as raízes da mandioca em massa, a prensagem reduz a umidade eliminando o 

resíduo tóxico, a torrefação seca a farinha conferindo-lhe sabor e cor característicos. Deste 

produto e outros que se derivam da mandioca nascem os pratos e receitas. 

Fernandes (2005) recorda que os diferentes produtos retirados da mandioca depois 

de ralada e espremidos, originavam os alimentos básicos das primitivas populações 

brasileiras: do líquido venenoso resultante da prensagem no tipiti, fermentado ao sol e 

fervido longamente obtinha-se o tucupi. Da massa prensada: faziam-se os beijus.  Do amido 

puro decantado no tipiti fazia-se o polvilho. Da massa torrada as farinhas.  Essa é a matéria-

prima que origina as saborosas farofas, os pirões enfim essa é uma herança cultural 

alimentar das mais brasileiras, visto que a mandioca é a única raiz plantada no Brasil 

cultivada em todas as regiões do país. 

Existe uma concordância nos depoimentos das informantes em relação às mudanças 

sentidas do século XX ao século atual (XXI) – ou seja, do período da juventude ao momento 

em que vivem suas velhices em um novo século. Porém elas sentem que alguns costumes e 

tradições não se perderam no tempo porque em suas famílias elas tentaram manter as 

mesmas comidas à base da mandioca, o café torrado e as hortas no quintal de casa. Para 

elas o crescimento local em função de turistas e veranistas possibilitou melhoria nas 

condições de vida da população gerando oportunidades de trabalho e renda, e em alguns 

casos, quando há a hospedagem familiar, esta é associada à alimentação da tradição se 

existe interesse dos turistas em conhecer e degustar os sabores culinários locais. 

As lembranças do passado transmitidas oralmente mostram uma cozinha rústica sem 

os equipamentos modernos existentes na atualidade com os utensílios feitos na comunidade 

de Zimbros (hoje um bairro de Bombinhas) de forma artesanal. Nas visitas constatamos uma 

relação pacífica entre presente e passado ao observar que nas casas visitadas as mulheres 
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mantém o seu fogão a lenha na cozinha “de fora”, ou seja, numa área externa a casa onde 

preparam as iguarias para toda a família e amigos nos finais de semana e dias 

comemorativos. É um verdadeiro espaço de sociabilidades.  

Contudo é importante ter claro que para a comunidade a sociabilidade não se revela 

apenas no “comer” biju, cuscuz, rosca de polvilho e o pirão d’água ou de feijão com peixe. A 

sociabilidade também se refere às técnicas de produção, a organização grupal/comunitária e 

a história que se estabelece em torno desse saber-fazer. São comportamentos aceitos e 

reconhecidos por todos o que nos leva a considerá-lo um ritual de comensalidade e de 

partilha.  

Esta partilha, este sentido de comunidade nem sempre é perceptível a um visitante / 

turista, daí porque muitos deles têm desinteresse por estes alimentos e seu valor histórico e 

cultural. Pensando no potencial e na perspectiva de um turismo gastronômico ou deste 

patrimônio cultural alimentar se tornar um atrativo turístico, as expressões das informantes 

mais marcantes foram:  

“Sim. Porque os outros lugares não são feitos como aqui que ainda tem 
fogão a lenha e a gente busca faze isso tudo pra não se perde” (R.S. 72 
anos); 
 

“A família de turistas argentinos que recebo em minha casa há doze anos é 
a mesma e eles pedem pra eu cozinhar pra eles” (D.O. 68 anos); 

 

Estas passagens marcam algumas experiências com os visitantes da região. Outras 

falas não apresentadas descrevem como alguns turistas procuram experiências culturais 

alimentares, pedindo a algumas famílias pratos específicos que alguém citou em conversas 

na praça, na praia ou em restaurantes locais. Em Bombinhas este tipo de experiência com a 

comida pode ser sentida e vivida com as famílias que hospedam turistas, e também nas 

atividades culturais com refeições que ocorrem no Museu Comunitário Engenho do Sertão 

(MCES) um local que nas tardes mensais do beiju assado no forno a lenha servido em meio 

a cantorias se escutavam depoimentos similares ao citado abaixo: 

 “Tinha muita farinhada, a mandioca era raspada, colocava uma carroça, 
duas no engenho né, daí nós ia pra lá, raspava, depois colocava no cocho, 
lavava bem lavadinha, as raspas era pro gado comer, daí nos lavava a mão 
e ia comer, quem tinha serviço ia trabalhar, quem não tinha ia descansar, ai 
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eles cevavam pra lá, depois da massa feita eles colocavam num saquinho, 
depois de colocada eles espremia, deixava bem sequinho, quando tava 
seca , depois de dois três dia, nós ia fornear no forno de barro, tinha de 
cobre e de barro. Daí depois de assar, eles iam colocando pra cima, mais 
pra cima, pegava um tacho, pra colocar o fogo. O pessoal rachava um 
pedacinho de pau, era grande, mas a gente fazia em quatro pedacinho, pra 
fazer o fogo, esquentar o forno pra  poder fornear, ai botava a massa dentro 
e ia secando, pra fazer o  biju e a coruja, fazia o cuscuz, fazia a tipioca, 
fazia isso tudo. Era biju de açúcar, biju de sal, biju de farinha de milho (I.O., 
91 anos)”.  

 

4 Considerações finais 
 

O estudo teve como objetivo investigar o patrimônio alimentar e o seu potencial como 

experiência turístico-cultural em Bombinhas (SC) e desta forma sensibilizar instâncias locais 

para a importância do patrimônio cultural imaterial, refletidos no trabalho de campo pelos 

saberes e fazeres alimentares da comunidade. Trata-se de um magnífico patrimônio cultural 

representado pela cultura da roça de mandioca nascida nos quintais das famílias junto com 

o plantio de café, verduras, frutas, ervas e condimentos ainda utilizados em preparos 

culinários nas cozinhas externas as casas onde não se dispensam o fogão à lenha.  

As oportunidades geradas pelo estudo revelaram que a gastronomia tradicional como 

elemento de experiência turística cultural é um potencial atrativo que precisa ser trabalhado 

através da sensibilização dos setores públicos, privados, organizações não governamentais 

e comunidade local inserido em seu contexto histórico-cultural. Através do saber-fazer as 

pessoas da comunidade, por um determinado período de tempo, produziam conhecimento 

pela necessidade de se alimentarem, ou seja, era uma questão de sobrevivência, com o 

passar dos anos essas atividades foram mantidas com o intuito de preservar a tradição e 

pela sensação de prazer que proporcionam. Porém, a transmissão desse conhecimento vem 

diminuindo por vários motivos que apontam para o desaparecimento dos engenhos de 

farinha, criação de novas tecnologias, facilidade de alimentação fora do lar, vida profissional 

acelerada, falta de tempo para os preparos culinários na comunidade dentre outros fatores. 

Considerando os discursos das informantes a questão a ser enfrentada é estudar 

formas adequadas de inclusão dos patrimônios alimentares da comunidade e seus valores 

culturais nos espaços em que o turismo já existe, mas, também nos espaços de apropriação 
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da própria comunidade, suas casas e o Museu Comunitário e outros espaços criados para 

esta finalidade. Neste sentido, ações planejadas podem unir vários arranjos a este de 

divulgação da alimentação tradicional local, entre estes o artesanato, os folguedos e festas 

com música e danças.  Estes são os atrativos mais significativos que vem justificando 

demandas de viajantes para diferentes lugares em diferentes épocas do ano, favorecendo o 

intercâmbio cultural.  

Na própria comunidade, entre as famílias, uma proposta seria viabilizar o resgate 

alimentar incentivando a realização de grupos de estudo, eventos e festivais gastronômicos 

que valorizem a cultura local, em ambientes de restauração ou nos períodos das farinhadas 

e da pesca da tainha. Um exemplo interessante seria promover a ‘festa da farinha’ fazendo 

as adequações legais dos engenhos ainda em funcionamento, reunindo na “rota do 

engenho” mestres, aprendizes e visitantes. Estas rotas poderiam abarcar inclusive 

apresentações musicais além da degustação dos preparos culinários. Neste sentido 

recomenda-se uma proposta de capacitação aos que têm interesse em participar destas 

rotas, que priorize e estimule, com base na legislação vigente, a forma de adquirir, preparar, 

servir e comercializar os produtos alimentares tradicionais. 

As propostas de turismo podem fazer emergir experiências que realcem o local, o 

conhecimento, as organizações comunitárias, valorizando as pessoas, as culturas com 

compromisso e postura ética. Há um longo caminho nos processos de valorização do 

patrimônio alimentar e da cultural local, a identificação dos saberes e fazeres alimentares da 

comunidade de Bombinhas foi apenas o começo, enquanto um diferencial no município, que 

após o período do turismo de sol e praia precisa gerar trabalho e renda principalmente para 

os jovens, evitando desta forma o êxodo dos mesmos para outras regiões do estado ou do 

país.  
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