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RESUMO 

Este artigo tem como proposta refletir sobre as mudanças socioculturais através dos saberes e 

práticas alimentares como produto do turismo rural inserido em contexto de hibridismo cultural, 

quando costumes herdados da população receptora tornam-se também produto de consumo 

para o turista. A coleta de dados deu-se através de observação participante e entrevistas em 

profundidade realizadas junto aos membros da família proprietária do empreendimento turístico 

em foco. A análise indica que, na interação com o turista, é reforçada, entre os familiares, a 

noção de comida como patrimônio familiar, ou seja, como marcador de identidade. Ao mesmo 

tempo, dá-se a incorporação de novos ingredientes e modos de preparo, associados à “comida 

da cidade”, que estão lado a lado, nas mesas, com aqueles tradicionais, as “comidas nossas”. 

 

Palavras-chave: Campo-cidade, Mudanças socioculturais, Práticas alimentares – distinção, 

Turismo rural, São José dos Ausentes, Rio Grande do Sul, Brasil. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to focus in sociocultural changes by knowledge and dietary 

practices as a product of rural tourism, understood as inserted in the context of cultural 
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hybridity, when customs inherited from the recipient population also become a consumer 

product for the tourist. Data were collected from participant observation and in-depth interviews 

conducted with members of the family that owns the resort in focus. The analysis indicates that 

the interaction with tourists, is enhanced, among family members, the notion of food as family 

assets, as a marker of identity. At the same time, there is the incorporation of new ingredients 

and modes of preparation, associated with "food in town", which are side by side tables, with 

those traditional, calls "our food." 

 

Keywords: Rural-urban, Feeding practices – distinction, Tourism. São José dos Ausentes, Rio 

Grande do Sul, Brazil 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como finalidade debater questões referentes ao processo de 

construção de identidade, entendida aqui como marca de pertencimento a identificação com 

determinado grupo. Este debate se apropria da temática dos saberes e das práticas 

alimentares familiares enquanto constituintes de patrimônio e também como produto de 

consumo no contexto de turismo rural, cujo processo pode levar à construção do que aqui se 

entende por identidade cultural. 

O turismo, enquanto fenômeno que promove interação entre diferentes grupos 

humanos, oportuniza encontros culturais que geram contato, interação e troca entre sujeitos 

que viajam e sujeitos que os recebem. Essa interação cultural pode criar novos modos de 

operar os arquétipos culturais de ambos os grupos. Este discurso nos leva a crer que o turismo 

pode se constituir numa força importante nos processos de mudanças culturais locais, 

transformando modos de viver no campo. Para compreender esses processos, cujo cerne está 

nos saberes e práticas alimentares como patrimônio familiar e produto de consumo turístico no 

campo, será utilizado o conceito de hibridismo cultural. 

Como locus desta pesquisa, foi escolhida uma propriedade rural localizada nos 

Campos de Cima da Serra, no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, denominada neste artigo 

como Pousada Fazenda do Amor (ver localização na figura 1). A família que vive nesta 

propriedade corresponde aos sujeitos da pesquisa. A escolha desta propriedade justifica-se por 

ser este também o locus da pesquisa da tese doutoral de uma das autoras3, o que possibilita 

continuidade e ampliação na capacidade de refletir acerca da temática.  

A pesquisa é etnográfica e utilizou-se observação participante, diário de campo e 

entrevistas em profundidade, realizadas em diferentes momentos do período compreendido 

entre os anos de 2010 e 2011. No que se refere à observação participante, realizou-se junto à 

3
Nesta propriedade, Ana Maria Costa Beber atualmente realiza a pesquisa de doutorado, tendo 
desenvolvido sua dissertação de Mestrado neste mesmo local. 
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família proprietária da Pousada Fazenda do Amor durante um período de 30 dias, com registro 

dos dados em diário de campo. Os interlocutores entrevistados correspondem aos membros da 

Pousada Fazenda do Amor, totalizando cinco pessoas: o casal proprietário, o casal de filhos e 

uma tia. O estudo dos dados foi via categorização construção de variáveis de análise realizada 

a partir da utilização do software QSR NVivo 9.0. 

 
Figura 1: Mapa dos Campos de Cima da Serra. 
Fonte: Fundação de Economia e Estatística (2008) 
 

2 TRAJETÓRIA DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DA POUSADA FAZENDA DO AMOR 

A Pousada Fazenda do Amor localiza-se no interior do município de São José dos 

Ausentes. A área total da propriedade é de 470 hectares e, atualmente, as atividades principais 

são a pecuária e o turismo. A família é composta por cinco pessoas: o casal Nelci4 (46 anos) e 

Zé (47 anos), pais de Lurdes (20 anos) e Pedro (26 anos), e a tia do casal, chamada de 

Comadre Célia (53 anos). Dentre esses, participam cotidianamente da atividade turística Nelci, 

Zé e Célia. Lurdes e Pedro trabalham na Pousada apenas nos finais de semana, pois Lurdes 

estuda (nível superior) numa cidade vizinha e Pedro, já formado, trabalha em órgão público 

numa cidade da região. 

O contexto de conversão da Fazenda em Pousada Fazenda, realizada em 1997, teve 

por elemento central a crise da pecuária local. As atividades desenvolvidas na fazenda eram a 

pecuária extensiva de gado de corte e a produção artesanal de queijos. O período entre 1992 e 

1997 foi marcado pela substituição da pecuária5 como principal atividade econômica da 

propriedade pela produção de queijos. A queijaria produzia diariamente oito quilos de queijo, 

resultantes do leite fornecido por um rebanho de 40 vacas “de corte” – animais de raça não 

4
 O estabelecimento rural estudado e os interlocutores desta pesquisa recebem, neste artigo, nomes 
fictícios, de modo a preservar o anonimato dos mesmos. 
5A pecuária extensiva correspondeu à base econômica da propriedade por três gerações. 
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especializada na produção leiteira. Essa matriz produtiva não sustentava a família na 

propriedade e a complementação da renda vinha da aposentadoria dos pais de Nelci (hoje 

falecidos). A renda insuficiente, acrescida da falta de escolas no meio rural da região, fez com 

que os pais de Nelci (Maria e João) levassem os netos (Pedro tinha então dez anos, enquanto 

Lurdes tinha seis) para morar numa cidade vizinha, possibilitando o estudo das crianças, já que 

estudar se apresentava como um valor importante para a família. 

Foi então, em 1997, que os proprietários resolveram investir no turismo. O turismo, 

em poucos anos, tornou-se a principal fonte de renda do estabelecimento, oportunizando 

investimentos na infraestrutura turística e na aquisição de utensílios e equipamentos 

domésticos, bem como de novilhos, proporcionando a retomada da pecuária. Para melhor 

demonstrar os processos da Pousada Fazenda do Amor, segue uma descrição em que são 

evidenciadas as três etapas do desenvolvimento turístico do estabelecimento, sob a ótica de 

Dona Nelci.  

A primeira delas foi do período de 1997 a 2001, sendo lembrada como a “fase da 

angústia em receber”. As principais mudanças do período foram a construção de três 

banheiros, do refeitório, a obtenção de luz elétrica e telefonia, melhoria das estradas de acesso 

à Pousada Fazenda e o retorno dos familiares que estavam vivendo na cidade. Com seu 

retorno, houve uma reestruturação espacial da casa e, de certo modo, perda de espaço físico 

ocupado pela família: o uso dos quartos foi modificado, os pais de Nelci passaram a dormir 

num quarto feito na garagem, enquanto Pedro e Lurdes ficaram com quartos menores na 

mesma casa, cedendo seus leitos aos turistas. Contudo, a interlocutora salienta que a angústia 

estava no convívio com o turista, como se pode verificar em sua narrativa: 

 

“A primeira fase foi de 1997 a 2001, a fase da angústia de receber: 
[...] conviver com pessoas de hábitos diferentes, meu coração 
batia diferente, ficava nervosa. Depois de uns dois ou três anos, 
mudo, mas uns dois, três anos de pousada, nossa, no inicio 
chegava um carro a gente se preocupava [...] tu se sentia bem 
também, mas tinha aquela preocupação, será que eu vou dar 
conta? Será que está tudo certinho?” (Nelci, 2010). 
 

 A alimentação dos turistas sempre foi objeto de inquietação para Nelci e sua mãe, 

Dona Maria. Questões como o que servir e que tipos de alimentos os turistas apreciariam 

faziam parte da angústia do período.  

“Eu acho que automaticamente sempre tem mudanças, né. A 
gente vai se aprimorando, vai percebendo o gosto do hóspede, vai 
vendo o que é que o pessoal vem buscar aqui. No início, a gente 
se preocupava muito em fazer mais comidas que não eram do dia 
a dia nosso, eu digo assim, claro que a gente se preocupava, 
ainda dentro do cardápio nosso, se tinha esse pratos, mas não 
como um prato principal. [...] então o que a gente percebeu é que 
o simples, o arroz com feijão, a salada, porque antes eu, pelo 
menos experiência minha, o que eu via, a gente se preocupava 
em querer se comparar com outros locais, e dizia assim: bah, mas 
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aqui serve isso, mas lá no tal restaurante, de tal lugar servem isso, 
isso, isso, isso e mais aquilo, é vinte, trinta pratos. Então hoje eu 
ainda me preocupo  às vezes, porque depende muito do hóspede 
que a gente tem também, mas a gente sabe que a grande maioria 
vem buscar as coisas simples do nosso dia a dia. [...] o que o 
pessoal vem buscar aqui, que é o que a gente hoje tem certeza 
disso, é a nossa culinária simples do jeito que ela é, porque na 
cidade não tem” (Nelci, 2010). 

 

A segunda fase é datada entre 2002 e 2007, considerada pelos proprietários como 

“fase da empolgação,” por ser esse o período das ampliações de infraestrutura. Um dos 

grandes pontos para a família foi à construção de novos quartos para todos os familiares em 

uma parte da casa que, agora, fica separada dos turistas. A casa ganhou nova forma: na parte 

da entrada - antes chamada “entrada das visitas” e agora “entrada dos turistas” - estão as 11 

unidades habitacionais direcionadas aos hóspedes, (5) cinco quartos sem banheiro e (6) seis 

com banheiro e, no sótão da casa, nesta mesma área, há um grande quarto para grupo, com 

capacidade de até oito pessoas. Ainda para o uso comum dos hóspedes há (3) três banheiros, 

perfazendo a capacidade para receber até 28 pessoas/dia.  

 

“[...] então pra gente era complicado receber na simplicidade que a 
gente sempre recebeu, então foram momentos que foram sendo 
superados, na medida que foi passando o tempo a gente foi vendo 
a visão do turista, que é isso que o pessoal busca, claro que 
quanto mais conforto, mais comodidade a gente for conseguindo 
passar pro turista, muito melhor né, que é esse o nosso objetivo, 
não é aumentar o número de pessoas, de número de quartos no 
caso, é aumentar o conforto pra dar pra eles, não mudando o 
nosso objetivo, que é: mostrar como funciona uma fazenda, como 
a gente vive aqui, como são os recursos, porque a nossa realidade 
é diferente da cidade” (Nelci, 2010). 

 

Na parte do meio da casa está a antiga cozinha, que agora é chamada pelos familiares 

de “cozinha do turista”, e o refeitório, que foi ampliado neste período e transformou-se também 

em área de lazer para os hóspedes. A parte nova é composta pela nova cozinha e pelos dois 

quartos dos familiares com banheiros privativos – atualmente um dos quartos é do casal Nelci 

e Zé6 e outro de Lurdes e Célia. O quarto de Pedro foi feito numa ala separada, no galpão ao 

lado da casa, pois para o rapaz era importante ter privacidade em relação aos turistas. Dona 

Nelci justifica a mudança na “casa-pousada”: 

 

6 Na época, o quarto foi construído para os pais de Nelci, João e Maria, hoje falecidos. 



714 

“Foi no final de 2004, mas ficou pronto em 2007; foi uma 
necessidade que a gente sentiu, assim como eu sinto, até agora, 
então o que eu vejo assim, o turista quer uma determinada 
privacidade, ele quer, assim como eu também quero, então, por 
exemplo, se eu tenho opção de estar num quarto com banheiro 
privativo, por que não?” (Nelci, 2011). 

 

Outro fator que motivou os proprietários a denominar esta fase como de “empolgação” 

foi a exposição da propriedade na mídia nacional, já que, no período, uma minissérie e uma 

telenovela foram filmadas na região, tendo os atores ficado hospedados no estabelecimento 7. 

Na terceira etapa, denominada “fase da família”, situada no período de 2008 a 2010, a 

mudança deu-se na reorganização do tempo e da disponibilidade dos membros da família. Os 

conceitos sobre vida, trabalho, turismo e turista ganharam outra dimensão. Para compreender 

essa mudança, temos o depoimento de Nelci: 

 

“[...] estamos nessa fase da família, de ver, acompanhar um pouco 
mais meus filhos, porque eu perdi muita fase deles em função do 
turismo. Eu não sei se é uma estabilidade melhor que tu tem, se é 
a questão financeira que conta ou se é a própria, como é que eu 
vou dizer assim, aquela coisa que tu sabe que está correndo, cada 
ano que passa é um ano a menos, cada ano que passa tu não 
sabe se eu vou ou não vou estar aqui. Então tu começa a pensar 
diferente, por exemplo, de 2 anos pra cá, eu comecei a ver que o 
turismo é maravilhoso, é importante, eu não vivo sem estar 
trabalhando, sem estar com a casa cheia, não vivo, mas eu 
também tenho agora, por exemplo, não que seja prioridade, mas 
eu estou conseguindo separar, que antes eu não conseguia, é que 
nem dizia a Lurdes: ‘Mãe tudo é pro turista, tudo’. Hoje não: hoje 
eu estou conseguindo separar a minha vida pessoal, dizer sim, 
não, isso é importante’. [...] Não sei até quando vai ser assim, mas 
vou vivendo agora desta forma, desde que eu perdi a mãe e o pai, 
faz raciocinar que a vida da gente é tão passageira, que tu 
começa a mudar a tua expectativa de vida” (Nelci, 2011). 

 

 Quanto à alimentação, grande parte é produzida localmente8 e todas as refeições são 

preparadas por Nelci e Célia, no fogão a lenha. A diária contempla todas as refeições: café da 

manhã, almoço e jantar9. O café da manhã é constituído basicamente por pães (de milho, 

batido, integral), bolos e bolachas diversos, bolo de coalhada, rosca de polvilho, bijajica 

7 A minissérie e a telenovela foram apresentadas pela Rede Globo de Televisão, respectivamente nos 
anos de 2006 e 2005. 
8 As carnes, o leite, os pães e bolos são produzidos na Pousada Fazenda; as bolachas, queijos, salames 
e batatas são produzidos por parentes próximos, que detêm as mesmas práticas de produção da família 
da Pousada; as hortaliças orgânicas são compradas de uma produtora que mora em vila próxima. Os 
vinhos, refrigerantes, cervejas e outros insumos (como açúcar, farinha, óleo etc.) são comprados em 
redes de mercado em cidades vizinhas. 
9 O almoço e jantar são servidos no fogão a lenha, na chamada “cozinha dos turistas”.  
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(rosquinha de polvilho frita) – todos feitos na pousada –, queijos, salames, chimias – 

produzidas localmente –, café, leite, achocolatado e algum tipo de fruta, geralmente mamão. 

No almoço e jantar são comumente servidos dois tipos de carnes, cinco tipos de saladas, 

legumes refogados, massa ou batata e, sempre, arroz e feijão. São considerados pratos de 

destaque a truta e a paçoca de pinhão (ver figuras 3 e 4). As refeições são realizadas no 

refeitório, também chamado de “espaço de convivência”, sendo servidas no fogão a lenha (ver 

figura 5). Pela tarde, são servidos aos hóspedes bolachas, bolos e frutas e, muitas vezes, 

também roscas fritas, entre outras iguarias feitas na hora, colocadas na mesa do refeitório.  

       
Figura 3: Truta                           Figura 4: Paçoca de pinhão     Figura 5: Comida servida 
Fonte: Acervo pessoal               Fonte: Acervo pessoal            Fonte: Acervo pessoal 
 

3 A CULTURA DO ENCONTRO EM CONTEXTO DE HIBRIDISMO: A COMIDA COMO 

EXPRESSÃO DE IDENTIDADE E COMO PATRIMÔNIO CULTURAL 

O resgate da trajetória da Pousada Fazenda tem como intuito subsidiar a apreensão 

dos processos envolvidos no desenvolvimento turístico da propriedade. Estes processos estão 

relacionados às mudanças nos saberes e práticas alimentares, que passam a ter 

características de produto de consumo turístico em contexto de hibridismo cultural, por sua 

resultante dos encontros entre sujeitos autóctones e sujeitos turistas, entre suas culturas. 

Esses encontros marcam o híbrido, que se materializa nas práticas alimentares. Para tanto, o 

debate centra-se na questão da cultura do encontro como uma das promotoras do híbrido e 

como meio que permite que a comida passe a ser compreendida pelos familiares da Pousada 

Fazenda como expressão de patrimônio familiar. Neste sentido, temos em Millán, (2002:277) 

que: 

“Na alimentação humana se materializa a estrutura da sociedade, 
se atualiza a interação social e sócio-ambiental, as representações 
sócio-culturais (crenças, normas, valores) que dão significado à 
ação social dos que têm em comum uma mesma cultura. A 
abstração conceitual da cultura se concretiza no prato” (MILLÁN, 
2002:277). 

 

Tomaremos emprestado o conceito de Barretto (1996, 2007) para turismo. Essa 

autora o caracteriza como movimento de pessoas que viajam em seu tempo livre e que 

usufruem de equipamentos e serviços turísticos. O turismo, para ela, proporciona interação 

entre turistas, o núcleo receptor e todas as atividades que decorrem desta interação. Barretto 
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frisa o aspecto de que o fenômeno turístico não é composto apenas pelos que viajam e pelos 

equipamentos e serviços que lhe são ofertados, mas pelo contato com os protagonistas da 

atividade, gerando situações de caráter econômico, sociológico e político. Parte-se, então, da 

ideia dessa autora, de que o turismo é uma atividade que promove encontros entre diferentes 

grupos de pessoas, cujas estruturas culturais podem ser diferentes. É o contato entre essas 

culturas que promove aquilo que ela aponta como influências ou efeitos nas culturas 

receptoras. 

A partir disso, temos que o turismo gera encontros entre sujeitos turistas e sujeitos 

das comunidades receptoras, provocando mudanças nessas comunidades. Barretto (2007) 

afirma que esses efeitos ou influências não podem ser compreendidos como sendo apenas em 

função do turismo e que outras variáveis estão presentes no processo, como mídia e 

tecnologias de produção, entre outras. Também Santana (2009) reporta-se a esses encontros, 

denominando-os como cultura de encontro ou cultura de contato. 

 

[...] resultante das formas adaptadas de visitantes e residentes, 
que as fazem diferentes de suas culturas matrizes e onde cada 
uma delas “empresta” parte de seus conceitos, valores e atitudes 
de forma assimétrica, constituindo em si mesma uma combinação 
cultural única (SANTANA, 2009:156). 

 

Para esse autor, os fatores que determinam a forma de interação do encontro são 

compostos pelas predefinições dos papéis do turista e de seus anfitriões, de suas culturas e 

expectativas sociais. A variação cultural do encontro ou de alguns de seus elementos pode ser 

incorporada e até substituir a forma original cotidiana do anfitrião, podendo inclusive, em alguns 

casos, homogeneizar-se com relação a outros destinos. Em contrapartida, o autor aponta que, 

mesmo os efeitos do encontro e seus impactos no desenvolvimento turístico sendo 

significativos para as comunidades locais, estudos de caso mostram que, em geral, as 

populações exprimem atitudes positivas em relação e ele, mantendo-se dispostas a suportar 

aquilo que os analistas consideram como efeitos negativos.  

Para compreender a cultura do encontro, como proposta por Barretto (2007) e 

Santana (2009), torna-se importante entender a abordagem de fronteiras culturais e hibridismo. 

Entre outros autores, Canclini (2008) e Burke (2006) identificam o período contemporâneo 

como pós-modernidade, sendo que para o primeiro sua caracterização é dada pela co-

presença tumultuada de todos os estilos10, enquanto para o segundo por encontros culturais 

cada vez mais intensos e frequentes, cujas formas híbridas seriam o resultado de encontros 

múltiplos e sucessivos capazes de adicionar novos elementos à mistura que reforça antigos 

elementos.  

10 A pós-modernidade, para Canclini (2008: 345), é o lugar em que todos os capítulos da história da arte e 
do folclore cruzam entre si e com as novas tecnologias culturais. 
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Para Canclini (2008), as hibridações nos levam à compreensão de que atualmente 

todas as culturas são de fronteira e que essas são móveis, que perdem a relação exclusiva 

com o território, mas ganham em comunicação e conhecimento. Já para Burke (2006), não 

existe fronteira cultural nítida entre os grupos, mas sim, um continuum cultural, sendo que 

todas as culturas11 são híbridas. Essas abordagens são interessantes, pois enfatizam o tempo 

presente como uma época de intensos encontros e mudanças culturais decorrentes desses 

encontros, contexto em que o turismo, segundo Canclini (2008), apresenta-se como atividade 

que expressa transações indispensáveis em que ocorrem intercâmbios culturais. Para Burke 

(2006), exemplos de hibridismo podem ser encontrados em várias expressões da cultura, 

sendo que a culinária apresenta-se como uma delas e está contemplada no grupo das práticas 

híbridas.  

Para refletir sobre as práticas alimentares, buscamos em Menasche (2011) a 

expressão de que a comida é constitutiva de relações sociais. Nesse trabalho, a autora aponta 

que receitas herdadas, pratos tradicionais, produtos e ingredientes locais, práticas alimentares 

cotidianas ou de festa compõem a cultura material relacionada à produção e consumo de 

alimentos. Para Schlüter (2003), a alimentação é um fator de diferenciação cultural, pois ao 

comer incorporam-se características físicas dos alimentos, mas também seus valores 

simbólicos e imaginários, que de forma semelhante às qualidades nutritivas passam a fazer 

parte do próprio ser.  

Para Alfonso (2005), a comida se vincula ao lugar, aos alimentos que este lugar 

produz e ao modo como são combinados para serem preparados. A forma como o alimento é 

produzido, elaborado e consumido traduz a maneira com que os indivíduos de diferentes 

sociedades projetam suas identidades. Maciel (2005) acrescenta que os hábitos e 

comportamentos alimentares podem expressar o estilo de vida de um determinado grupo, 

assim, a comida sinaliza um pertencimento, servindo como um código de reconhecimento 

social. 

 É neste contexto, em que comida expressa modos de vida e visões específicas de 

mundo, que Menasche (2011) indica que a partir da relação estreita entre comida e cultura, 

saberes e práticas da alimentação podem ser tomados como patrimônio cultural. 

 Patrimônio assume aqui a concepção proposta por Santana e Prats (2005), de 

construção social que existe apenas no plano abstrato, como virtualidade, até que seja 

valorado e ativado a partir de um dado discurso. É o discurso, afirmam esses autores, que lhe 

confere significado, mediante processo de seleção, ordenação e interpretação. Nesta mesma 

perspectiva, Gonçalves (2005) interpreta o discurso de patrimônio a partir de seu caráter 

“construído” ou “inventado”, na medida em que cada nação, grupo ou família constituem no 

presente seu patrimônio, objetivando articular e expressar sua identidade e memória. É a 

partir dessas abordagens que interpretamos o caso estudado. 

11 Para Burke (2006), a cultura no sentido amplo inclui atitudes, mentalidades, valores, expressões, 
concretizações ou simbolizações em artefatos, práticas e representações. 
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3.1 Comida nossa e comida da cidade: o sorvetão, a feijoada e o matambre ao leite 

Neste artigo, cabe refletir sobre os efeitos do encontro nos saberes e práticas 

alimentares, verificando se e em que medida passam a constituir-se como patrimônio e 

marcador de identidade da família da Pousada Fazenda do Amor. Para tanto, é importante 

visualizar como se realiza o encontro entre residentes e turistas. 

 O encontro turístico na Pousada Fazenda do Amor pode ser narrado de várias formas. 

Descreveremos aqui um recorte parcial dos processos, relacionando-os, principalmente, com 

as práticas alimentares. 

 A Pousada é a casa dos proprietários, ou seja, o encontro se dá entre o turista que se 

hospeda na residência de uma família rural e os componentes dessa família. Os anfitriões 

normalmente são Nelci, Zé e Célia. Nos finais de semana, também se integram Pedro e 

Lurdes, muitas vezes acompanhados dos respectivos namorados. Os turistas são geralmente 

recebidos por Nelci, que os apresenta à propriedade e a seus familiares, fala sobre os horários 

das refeições, os atrativos da pousada e da fazenda e os encaminha para as unidades 

habitacionais que lhes são destinadas, seus quartos. Os turistas podem circular em todas as 

peças da casa, sendo que a cozinha exerce uma grande atração. Ao redor do fogão a lenha, 

alguns encontros ocorrem de forma gradual e intensa. Podemos observar o relato de Dona 

Nelci quanto a seus sentimentos em relação à cozinha como espaço de encontros com turistas. 

 

“[...] porque eu sempre gostei de estar com a cozinha cheia, 
sempre gostei que o pessoal viesse pra cozinha porque eu não 
tenho tempo pra conversar na sala, termina o café da manhã, 
começa o almoço, termina o almoço, começa o café da tarde, o 
bolo pro café da manhã, depois já vem a janta, então eu gosto de 
receber o pessoal aqui na cozinha, e aqui a gente conversa de 
tanta coisa... recebia até carta com receita de torta, agora a gente 
troca mail, se felicita, semana que vem está vindo uma família que 
está com a gente desde que abriu a Pousada, desde 97, e sempre 
na cozinha... [risos]” (Nelci, 2010). 
 

  As conversas envolvem, geralmente, os modos de cozinhar, as receitas. Com isso, as 

histórias de vida são narradas à medida que os alimentos são preparados. A interação entre 

sujeitos rurais e urbanos, anfitriões e turistas, toma dimensões que poderiam ser descritas, 

como Burke (2006) propõe, num continuum cultural, em que as fronteiras se tornam móveis e 

proporcionam a troca de conhecimento entre diferentes formas de cozinhar e de viver.  

 O que vem de ser dito pode ser evidenciado a partir da mudança ocorrida na receita de 

sorvetão assado, que a família costumava fazer e que se comia somente em finais de semana 

ou festas. A receita vinha da mãe de Nelci, que usava ingredientes existentes na fazenda: leite, 

doce de leite, gemas e claras em neve. A primeira mudança ocorreu pelo acesso ao leite 
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condensado12 que substituiu o doce de leite caseiro. A segunda foi decorrente da interação 

com uma turista, que ensinou uma nova forma de fazer o mesmo doce. Com isso, como 

homenagem, o sorvetão leva o nome dessa turista, Sorvetão da Celita13. Agora já não é 

assado, mas sim congelado. E a sobremesa passou a ser classificada como “comida da 

cidade”. Seu Zé considera que essa foi uma perda, já que para ele o outro doce era melhor. 

Em suas palavras: 

 

“[...] ficava aquele caramelo e às vezes se botava uma banana, 
isso que era bom, mas a Nelcinha de vez em quando faz só para 
mim, como era antes, como eu gosto” (Zé, 2011). 
 

Nelci comenta que uma as razões para a mudança é a possibilidade de 

armazenamento. Dona Nelci ressalta: 

 

“[...] hoje em dia a gente tem freezer, que naquele tempo tinha que 
fazer no forno porque não tinha luz para ter freezer e assim é bem 
mais prático (Nelci, 2011)”.  

 

 Esta afirmação de Nelci evidencia que o turismo é apenas um dos vetores de mudança, 

sendo que a possibilidade de acesso à luz elétrica aparece como fator determinante nas 

alterações dos hábitos cotidianos. Neste sentido, a interação com turistas possibilita a 

continuação das mudanças culturais através do contato, ou, como propõe Santana (2009), 

através da cultura do encontro. 

  Os doces que são considerados como “comida nossa” por Seu Zé são aqueles 

tradicionais da fazenda, como o figo em compota, o doce de figo cristalizado, o doce de 

pêssego, o doce de gila14, o doce de leite sequinho, a maçazada, o doce de abóbora, entre 

outros. Esses doces são ofertados aos turistas, com exceção do doce de figo cristalizado (ver 

figura 6), que é feito apenas para a família, em suas datas especiais e sempre na época da 

fruta, em fevereiro. Lurdes acrescenta que esse doce é importante para o dia da feijoada, 

“comida nossa”: 

 

12 Nelci diz que depois que surgiu o leite condensado em lata, ela sempre tem “uma latinha que fosse” na 
dispensa. Ainda, a interlocutora relaciona a utilização de leite condensado e de creme de leite com a 
obtenção de eletricidade por turbina na propriedade, que ocorreu em 1984 e possibilitou ter geladeira e 
freezer em casa. 
13 Sorvetão da Celita: “600 ml de leite, um pacote de creme de baunilha e faz um creme com isso, reserva 
e espera esfriar, bate no liquidificador creme de leite com leite condensado e mistura no creme e gela”. 
Nelci comenta que a troca foi feita por esta versão ser mais leve. 
14 Gila é uma fruta local, um tipo de abóbora, bastante fibrosa, o formato lembra melancia. 
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“[...] já é data marcada, em fevereiro, numa noite que não tenha 
turista, nós marcamos aqui em casa ou na tia Lucinha, ou na tia 
Josefa, não importa, mas nós marcamos de fazer a feijoada, que 
vai de tudo, bem nossa daqui... até se carneia para este dia e se 
separa tudo que tem de bom, e daí se pode conversar, só com 
nossa família, daí convidamos mais o tio Chiquinho, com a mulher 
e os filhos e o tio Marquinho, que nunca ficam fora, né, daí nos 
aproveitamos para ficar na nossa família, como era sempre antes 
do turismo, comer doce de figo e ficar só nós, é uma data que 
começou porque eu queria juntar toda família num dia nas minhas 
férias, mas agora já é sagrado, todo verão, uma vez por ano tem a 
nossa feijoada com nossos doces. Eu ainda lembro como era bom 
quando o vô e a vó estavam aqui e a vó preparava tudo enquanto 
o vô contava dos bailes que ele tocava e das conversas. É uma 
forma de lembrar e de viver” (Lurdes, 2011). 

 

A feijoada e o doce de figo cristalizado, neste contexto, representam o traço de 

distinção entre o turista e a família, marcando os laços de uma sociabilidade rural, cuja partilha 

da alimentação reflete a história e o modo de interpretar, conviver e compartilhar a vida. A 

feijoada deixa de ser apenas um prato que é feito com feijão e pedaços de carne de porco, 

passando a constituir-se no alimento que permite compartilhar rituais que constroem a 

identidade do grupo em um contexto familiar. 

Há outra categoria de comida que cabe comentar. É aquela que, marcando a 

identidade familiar, é compartilhada com o turista, a exemplo do matambre ao leite (ver figura 

7). O matambre é um pedaço de carne bovina muito apreciado pela família. Com ele prepara-

se um prato que pertence ao cotidiano familiar, feito com leite, sal e pimenta, ingredientes 

básicos e disponíveis em abundância. A receita do matambre remonta à avó de Nelci. O 

matambre é temperado com sal e pimenta, colocado em uma forma com leite, até que a carne 

seja coberta, e posto a assar em fogo baixo. Em determinadas ocasiões, ainda é feito no forno 

do fogão a lenha, hábito vem sendo preterido pela rapidez que o forno elétrico proporciona no 

cozimento. Contudo, quando a família não está recebendo turistas, o prato é assado no forno a 

lenha.  

Esse prato é com frequência servida ao turista, fazendo parte do cardápio da 

Pousada. Sempre que o turista demonstra interesse pelo modo de fazer o prato, a família 

explica que faz parte da vida deles, que sempre se comia e que continua a fazer parte da 

alimentação básica. Atualmente, o prato é compartilhado com o turista e também afirmado 

como marcador de identidade, como herança e legado cultural, constituindo-se, assim, em 

patrimônio familiar que se apresenta como produto turístico. 
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Figura 6: Figo cristalizado                                   Figura 7: Matambre ao leite                 
Fonte: Acervo pessoal                                                  Fonte: Acervo pessoal          
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As práticas alimentares, aqui entendidas como código de reconhecimento social, 

exprimem modificações nos modos de vida dos familiares da Pousada Fazenda do Amor. 

A partir deste estudo, pudemos classificar três formas pelas quais os locais 

expressam variações culturais decorrentes do encontro com turistas – mas também com a 

tecnologia (principalmente energia elétrica) e outros agentes (particularmente a mídia). Uma 

das formas é a mudança nos ingredientes e nos modos de preparo, observada no caso do 

Sorvetão da Celita. Aí um elemento externo ao turismo, a energia elétrica, marca a primeira 

mudança na receita, sendo que com o turismo, outro encontro é produzido, agora com o sujeito 

turista, que proporciona a mudança tanto na receita como no uso do alimento e no valor 

simbólico a ele associado. Com a mudança, o prato passou a ser classificado pelos familiares 

como “comida da cidade”, constituindo-se em prato pertencente ao cardápio turístico. 

Uma segunda forma pode ser visualizada através do matambre ao leite. O prato é 

classificado pelos familiares como “comida nossa”, não sofrendo modificação na forma de 

preparo, mas deixando de ser servido apenas para a família, passando a constituir-se em prato 

que representa a categoria “comida nossa” para o turista, ou seja, nele é contido o significado 

do pertencimento, da herança e do legado cultural que permite dar ao matambre o código de 

prato representante da identidade da família, ao mesmo tempo em que é oferecido ao consumo 

externo, como produto turístico. Neste uso do alimento, a comida torna-se elo de passagem de 

significados da vida rural para transformar-se em produto turístico marcador de identidade e, 

assim, “típico”. 

Temos ainda a feijoada, prato que se constitui em “comida nossa”. Mas agora à 

“comida nossa” não é permitido ser compartilhada com o turista. O prato representa, assim, a 

nostalgia da vida antes do turismo, quando as visitas e os encontros com os familiares eram 

intensos e, mais ainda, a feijoada concretiza uma maneira de lembrar entes queridos que, 

antes protagonistas dessa sociabilidade, hoje não estão mais presentes, mas que podem ser 

reincorporados pelo encontro da família com comidas e doces que fazem parte das receitas 

compartilhadas em outras épocas. 
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Com isso, percebemos que a comida, no contexto do turismo rural na Pousada 

Fazenda do Amor, é repleta de características do modo de vida rural do período anterior ao 

turismo, bem como de todas as hibridizações que a vida e as formas de promoção de 

encontros desta família com a sociedade permitiu. O turismo, neste caso, oportuniza a cultura 

de encontro de forma intensa, mas não é determinante nas formas de se viver. Através dele 

podemos verificar traços da cultura familiar rural, classificados em “comida nossa” e “comida da 

cidade” e indicativos que, na interação com o turista, é reforçada, entre os familiares, a noção 

de comida como patrimônio familiar, como marcador de identidade. Contudo, ao mesmo tempo, 

dá-se a incorporação de novos ingredientes e modos de preparo, associados à “comida da 

cidade”, que estão lado a lado, nas mesas, com aqueles tradicionais, as chamadas “comidas 

nossas”. 
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