
 

 
 

ALOISIO JOSÉ DALRI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUTOS COLONIAIS: potencialidade para o desenvolvimento do 

turismo gastronômico em Nova Trento (SC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) 

2022 



UNIVALI 
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

Vice-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Turismo e Hotelaria - PPGTH 

Curso de Mestrado Acadêmico em Turismo e Hotelaria 

 

 

ALOISIO JOSÉ DALRI 

 

 

 

 

PRODUTOS COLONIAIS: potencialidade para o desenvolvimento do 

turismo gastronômico em Nova Trento (SC) 

 

Dissertação apresentada ao colegiado do PPGTH 
como requisito parcial à obtenção do grau de 
Mestre em Turismo e Hotelaria – área de 
concentração: Planejamento e Gestão do Turismo 
e da Hotelaria – (Linha de Pesquisa: Turismo, 
Hospitalidade e Gastronomia) 
 
Orientadora: Prof.ª Dra. Diva de Mello Rossini 

 

 

 

 

 

 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) 
2022 

  



 



  

Dedico este pequeno esforço aos meus antepassados, que não se 

furtaram em lançar-se rumo ao desconhecido em busca da felicidade. 

Não tivesse sido assim, com tamanha determinação, fé e coragem, não 

teria eu, agora, tanto para descobrir, contar e degustar. Não aqui. 



AGRADECIMENTOS 

O mestrado revelou-se uma experiência, tanto enriquecedora, quanto desafiadora 

para o almejado processo de crescimento profissional e pessoal. Etapas foram sendo 

enfrentadas e, exitosamente, superadas e, se o ganho foi pessoal, o esforço foi 

coletivo, logo, a muitos devo o meu reconhecimento e a minha gratidão. 

À minha família, porque dela vem toda a minha inspiração. Ao meu pai, Angelo (In 

memoriam) e à minha mãe Zélia, pelos valores que me passaram e que me orientam. 

À Ivete, Laura e Beatriz, porque delas vem minha motivação. 

Aos produtores de produtos coloniais, por perseverarem e preservarem o saber-fazer 

herdado, com paixão e determinação, apesar de todas as adversidades. 

Aos demais entrevistados: comerciantes, gestores e visitantes, que tanto contribuíram 

com seus depoimentos para enriquecer este relato. 

Aos autores, que com seus escritos deram embasamento e validade científica a esta 

obra, em especial à Kênia Zanella, que, sem saber, inspirou o modelo de construção 

desta dissertação com seu estudo sobre o filó, e reavivou memórias da minha infância. 

À minha Orientadora, Profª. Dra. Diva de Mello Rossini, por ter-me indicado com 

tranquila clareza e dedicação os caminhos que levam ao conhecimento. 

Aos professores todos, pelos ensinamentos. Ao Prof. Dr. Luciano T. Tricárico e Prof. 

Dr. Rodolfo W. Krause também pela preciosa lapidação dada ao projeto na etapa de 

qualificação. À Profª. Dra. Maria Henriqueta S. G. Gimenes-Minasse, pela 

disponibilidade em participar da avaliação final desta dissertação. 

Ao corpo administrativo do PPGTH, pela atenção, gentileza e presteza. 

Aos colegas: da turma 2019/20, do PPGTH e da TVA, pela paciência, disponibilidade 

e companheirismo. Aprendi demais com vocês. 

Ao Contribuinte, que através da bolsa concedida pela CAPES (Comissão de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior), viabilizou a realização deste trabalho. 

Aos meus parentes, amigos, clientes, enfim a todos aqueles que, sabendo desta 

empreitada, contribuíram pensando, torcendo, orando por mim. 

Por fim, ao CRIADOR, porque a ele nada peço, mas tudo me concede. 

  



RESUMO 

 

Bens culturais, tangíveis e intangíveis, são potenciais fatores de desenvolvimento 
local, especialmente, quando promovidos por meio da atividade turística. Nova Trento 
(SC) é um importante destino de turismo cultural, graças ao legado deixado por seus 
colonizadores, destacando-se a religiosidade, os saberes e fazeres e a paisagem 
rural. O saber-fazer da vida rural deu origem a uma gama de alimentos que simbolizam 
o lugar e gozam de grande aceitação da parte dos visitantes: os produtos coloniais. 
Analisar e compreender as potencialidades intrínsecas, que lhe atribuem tamanho 
prestígio, é o objetivo desta investigação. Trata-se de um estudo de natureza básica, 
com abordagem quali-quantitativa e de caráter exploratório, descritivo, quanto aos 
seus objetivos. Os procedimentos técnicos adotados foram: pesquisa bibliográfica, 
estudo de campo e observação direta não-participante. Na pesquisa de campo, foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas com perguntas abertas e fechadas, produção 
fotográfica e gravação de áudios. Os dados foram analisados e interpretados à luz da 
análise de conteúdo. Os resultados indicam que os produtos coloniais possuem 
grande carga simbólica, advinda da sua estreita relação com o contexto territorial e 
sociocultural pesquisados, como também atributos nutricionais e organolépticos, 
revelando a sua potencialidade para a diversificação da oferta turística com atração 
de novos públicos para o destino, contribuindo para o desenvolvimento econômico 
local e a preservação cultural. 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Produtos coloniais. Turismo gastronômico. 
Nova Trento (SC).  

 
  



ABSTRACT 

 

 
Cultural assets, both tangible and intangible, are potential factors for local 
development, especially when promoted through tourism. Nova Trento, in the southern 
Brazilian state of Santa Catarina (SC), is an important cultural tourism destination, 
thanks to the legacy left by its settlers, with emphasis on religiosity, knowledge and 
practices and the rural landscape. The know-how of rural life gave rise to a range of 
foods that symbolize the place, and are greatly appreciated by visitors: colonial 
products. The purpose of this study is to analyze and understand the intrinsic potential 
that gives these products such prestige. This is a study of a basic nature, with a 
qualitative-quantitative approach and an exploratory-descriptive approach in terms of 
its objectives. The technical procedures adopted were bibliographical research, field 
study and non-participant direct observation. In the field research, semi-structured 
interviews were carried out with open and closed questions, photographic production 
and audio recording. Data were analyzed and interpreted using content analysis. The 
results indicate that colonial products have a great symbolic load arising from their 
close relationship with the researched territorial and sociocultural context, as well as 
nutritional and organoleptic attributes, revealing their potential for diversifying the 
tourist offer by attracting new types of visitor to the destination, as well as contributing 
to local economic development and cultural preservation. 

Keywords: Cultural heritage. Colonial products. Gastronomic tourism. Nova Trento 
(SC). 

 

 

 

  



DEFINIÇÃO DE TERMOS 

 

Conceito de colônia utilizado neste trabalho: 

O termo “colônia”, adotado diversas vezes neste trabalho, corresponde às áreas 

interioranas, rurais, exatamente como definidas por Tomazzoni, Bock e Simon (2012) 

em seu estudo relativo ao turismo rural, realizado nas colônias italianas da serra 

gaúcha: “Por ‘colônia’ entende-se o tratamento local dado às áreas rurais ocupadas 

pelos migrantes europeus, chegados à região no século XIX” (p. 251).  

O termo “colonos”, então, é adotado em referência àqueles agricultores, imigrantes ou 

descendentes de imigrantes europeus, que ocupavam as colônias (SANTOS JUNIOR; 

MARINI; FISCHER, 2013). 

“Colonial”, por sua vez, corresponde, nesse contexto, a tudo o que é relativo a esses 

espaços rurais. No caso dos “produtos coloniais”, tema desta dissertação, o termo 

quer se referir àqueles produtos alimentares elaborados pelos colonos, na colônia 

(DORIGON; RENK, 2011). 

Conceito de território abordado neste trabalho: 

O termo “território” é adotado neste trabalho para se referir não só ao espaço 

geográfico que abriga o Município de Nova Trento (SC), mas considera também todas 

as construções nele incluídas, materiais e simbólicas, operadas historicamente pela 

etnia que o habita. Para melhor apreender sobre a sua dinâmica, apropria-se da 

definição cunhada por Dallabrida (2012), em que território corresponde a:  

 [...] uma fração do espaço historicamente construída através das inter-
relações dos atores sociais, econômicos e institucionais que atuam neste 
âmbito espacial, apropriada a partir de relações de poder sustentadas em 
motivações políticas, sociais, ambientais, econômicas, culturais ou religiosas, 
emanadas do Estado, de grupos sociais ou corporativos, instituições ou 
indivíduos (DALLABRIDA, 2012, p.110). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo está pautado na compreensão das sinergias entre o turismo 

cultural e os produtos alimentares típicos. Busca apreender as potencialidades destes 

últimos, na perspectiva do seu estímulo ao desenvolvimento local, à preservação de 

saberes e fazeres tradicionais e à sustentabilidade da atividade turística em si. 

Este primeiro capítulo é dedicado à contextualização do tema eleito e será 

seguido da proposição da pergunta da pesquisa, dos objetivos e da justificativa. 

 

1.1 Contextualização 

 

O turismo, que na sua acepção mais abrangente é entendido como o 

movimento de pessoas que se deslocam de seus lugares habituais por motivos 

variados, como lazer e negócios, tem-se revelado um importante motor de 

desenvolvimento e o setor econômico que mais tem crescido atualmente a nível 

mundial (SANTOS, 2010). 

No mundo globalizado, o comportamento do turista está em constante 

mudança, exigindo dinamismo e diferenciação na oferta de roteiros que se adaptem 

às suas preferências e necessidades (BRASIL, 2010). A partir desta percepção, a 

segmentação do turismo surgiu como estratégia de valorização dos atributos dos 

destinos, como no caso da cultura, nas suas mais variadas formas, para ser fruída 

através do turismo cultural. Para o principal órgão gestor das políticas públicas de 

turismo do Brasil: 

Existem formas de expressão da cultura que são classificadas em áreas de 
interesse específico e que geram demandas de viagem com motivação 
própria, mas se configuram dentro da dimensão e caracterização do Turismo 
Cultural, é o caso da religião, do misticismo e do esoterismo, os grupos 
étnicos, a gastronomia, a arqueologia, as paisagens cinematográficas, as 
atividades rurais, entre outros (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010, p 17-18). 

A Organização Mundial do Turismo corrobora e, complementando, define esse 

segmento como sendo a atividade em que a maior motivação do visitante é “aprender, 

descobrir, experimentar e consumir os atrativos ou produtos culturais, materiais e 

imateriais de um destino turístico” (UNWTO, 2019, p. 31). 
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Pelo dito, em um mercado cada vez mais competitivo, metas turísticas veem 

na cultura local um fator de atratividade e diversão para o turista (RICHARDS, 2003) 

e quando, então, o patrimônio cultural é visto como indutor de desenvolvimento, com 

frequência, os temas gastronômicos ganham projeção, não só convertendo-se em 

atrativo, mas igualmente gerando complementariedades para o destino (GIMENES, 

2006). 

Um bom exemplo de patrimônio cultural que vem recebendo atenção no intuito 

de promover o desenvolvimento territorial através do turismo são os produtos 

alimentares típicos, tornando-se 

[...] o emblema de uma renovada relação econômica, cultural e identitária 
entre território e consumo. Não por acaso, no âmbito dos recentes eventos e 
maga-eventos como a Expo de Milão de 2015, comida e produtos típicos 
assumiram uma função estratégica de primeira grandeza (RABBIOSI, 2016, 
p. 301). 

Vale lembrar que, segundo a World Food Travel Association (WOLF, 2022), 

alimentos e bebidas representam cerca de 25% do total dos gastos dos visitantes, 

podendo variar para mais, em destinos caros, ou para menos, naqueles mais 

acessíveis. Pelos últimos dados fornecidos pela Organization for Economic 

Cooperation and Development este percentual corresponde a cerca de 30% e, 

normalmente, o consumo é feito no mercado local (OECD, 2012). 

Assim, ao tratar dos usos turísticos do patrimônio alimentar, Barbosa (2015) 

nota que lugares que possuem rica paisagem cultural têm, nessa realidade, um 

cenário propício para ativar seus elementos emblemáticos e ofertá-los ao visitante. 

Nessa perspectiva, Dallabrida (2012) pontua que se torna imperativo identificar esses 

ativos com o intuito de enriquecer e diversificar a oferta turística, atribuindo, assim, ao 

território/destino o que o autor chama de “vantagem diferenciadora”. 

Sendo assim, outro segmento do turismo cultural que reflete tal aspiração de 

alavancar o desenvolvimento regional, é o turismo religioso. Este gera fluxos de 

visitantes direcionados a lugares de devoção e busca suprir outras necessidades, 

além das espirituais, conjugando, ao mesmo tempo, “exigências físicas e de bem-

estar com o equilíbrio e a serenidade do espírito” (TRONO; OLIVA, 2013, p. 9). Para 

os autores, a popularidade atual desse segmento se justifica pela possibilidade do 

encontro entre diferentes culturas gerar modalidades novas de turismo, atribuindo, 

assim, notoriedade a áreas menos favorecidas, promovendo os produtos locais e o 

desenvolvimento econômico também para novas atividades.  
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Partindo dessas premissas, Nova Trento, em Santa Catarina, possui muitos 

atrativos que podem ser explorados, conjuntamente, através do turismo cultural e 

contribuir para o seu desenvolvimento. 

A religiosidade de seus habitantes, por exemplo, é um aspecto percebido de 

forma marcante, dada a presença de grande número de elementos ligados ao culto 

da fé, como igrejas, capelas, oratórios, vias sacras, nomes de logradouros e outros. 

A dimensão dessa religiosidade é tal que o Município é o único do Brasil que 

abriga dois santuários, reconhecidos pela Igreja Católica, sendo um dedicado à Nossa 

Senhora do Bom Socorro e outro, à Santa Paulina, a primeira santa brasileira, que ali 

viveu e fundou sua obra (FACCHINI, 2019). Pelos fatores citados, é considerada a 

capital catarinense do turismo religioso1. Somente o Santuário de Santa Paulina 

recebe, mensalmente, mais de 40 mil visitantes (SANTUR, 2020). 

Além disso, sua área territorial é repleta de atrativos naturais e belas paisagens 

formadas por montanhas, vales, rios, cascatas e trilhas, cenários perfeitos para 

práticas esportivas, dentre tantas outras atividades de lazer2.  

Nesse contexto, chama atenção a sua zona rural, denominada colônia3, onde 

ainda são desenvolvidas práticas de produção agrícola e de produtos alimentares 

tradicionais fortemente ligados à cultura da principal etnia que ali vive, a dos 

trentinos/italianos, oriundos da parte mais setentrional da Península Itálica, já nos 

Alpes, próxima dos confins com a Áustria, na Europa. Esses produtos alimentares 

tradicionais, in natura ou processados, passaram a ser denominados “produtos 

coloniais”, segundo Dorigon e Renk (2011), pelo fato de serem elaborados na colônia, 

pelos colonos4. 

Vale atentar que os aspectos étnicos e culturais presentes em Nova Trento 

sempre foram percebidos, cultivados e cultuados por seus moradores, o que 

contribuiu para atrair visitantes por incutir, em seu imaginário, o encontro de uma 

localidade “portadora de uma autenticidade que não mais existe na alimentação 

cotidiana de muitos comensais” (GIMENES-MINASSE, 2015, p. 181), no caso, 

especificidades de uma colônia de italianos, lugar bom para se degustar produções 

                                            
1 Capital Catarinense do Turismo Religioso, Lei Estadual 15.184, de 01/01/2010 (ALESC, 2010). 
2 Portal de Turismo de Nova Trento. Disponível em: https://turismo.novatrento.sc.gov.br/sobre-a-

cidade. Acesso em: 4 set. 2020. 
3 Colônia é o termo utilizado pelos imigrantes europeus para se referirem às áreas rurais ocupadas por 

eles, no Sul do Brasil, no final do século XIX (TOMAZZONI; BOCK; SIMON, 2012). 
4 Por colonos podemos entender como aqueles agricultores, imigrantes ou descendentes de imigrantes 

europeus que ocupavam as colônias (SANTOS JUNIOR; MARINI; FISCHER, 2013). 

https://turismo.novatrento.sc.gov.br/sobre-a-cidade
https://turismo.novatrento.sc.gov.br/sobre-a-cidade
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culinárias e outros elementos da cultura alimentar local (NASCIMENTO, 2006), tanto 

que, até meados dos anos 1990, o marketing turístico da cidade focava nesses 

atributos, descrevendo-o como “um pedacinho da Itália” (SARTORI, 2019). 

É importante salientar que, embora esta investigação se concentrou 

prevalentemente na etnia trentino/italiana e seus produtos alimentares, não só dessa 

estirpe é formado o tecido social neotrentino5, como será melhor especificado no 

capítulo 4.1 deste documento. 

A importância social, cultural e econômica dos produtos coloniais se manifesta, 

seja através dos hábitos alimentares dos neotrentinos, da proposta gastronômica das 

festas típicas (Figura 1) e dos restaurantes da cidade, dos locais de produção e da 

significativa presença de atividades empresariais, que se dedicam à sua 

comercialização, as ditas casas de produtos coloniais. 

 

Figura 1 – Folder da festa típica com destaque para os produtos coloniais 

 

Fonte: Portal Eu Amo Nova Trento (2021). 

 

Esses acontecimentos são favorecidos pelo interesse dos visitantes que os 

adquirem para consumo próprio, in loco ou levando-os para fazê-los em casa, como 

lembrança da viagem ou como um artigo para presentear.  

No destino em questão, a prática do turismo cultural é relevante e autores como 

Sartori (2019); Ardigó, Caetano e Damo (2016), Nascimento (2006), dentre outros, 

corroboram essa realidade. Fartos são os indicadores que lhes dão sustentação, 

                                            

5 Gentílico relativo àquele que é de Nova Trento. Disponível em: https://www.novatrento.sc.gov.br/. 
Acesso em: 4 mar. 2020. 
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denotando até uma dimensão expressiva ao se atentar, por exemplo, ao número 

mensal de presenças verificado e à quantidade e variedade de atrativos, eventos e 

serviços ofertados (MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, 2017; SANTUÁRIO SANTA 

PAULINA, 2020; SANTUR, 2020). 

No entanto, tal desempenho está fortemente ancorado à visitação de atrativos 

de cunho religioso, mais precisamente os destinados ao culto da fé católica e 

veneração da personalidade mais ilustre do lugar, a Santa Paulina. Isso muito se deve 

ao fato de, ultimamente, a comunicação e o marketing oficial terem sido centrados 

nesses últimos, divulgando o destino como “terra de Santa Paulina”, enquanto que a 

“questão cultural e identitária ficaram em segundo plano” (SARTORI, 2019, p. 686).  

Apesar disso, persiste no referido destino uma oferta diversificada de atrativos 

locais, alguns deles, por vezes, de forma resiliente, como parece ser o caso dos 

alimentos tradicionais, os produtos coloniais. Estes são ofertados pelos seus 

produtores e prevalentemente por comerciantes, em casas especializadas, muito bem 

caracterizadas e com oferta variada. 

Então, o elemento religioso pode ser melhor promovido, quando integrado com 

o contexto territorial (NUZZO, 2008), onde existem outras tradições, saberes, fazeres 

e produtos originais, que podem representar uma oportunidade para a preservação 

desses bens culturais e para o desenvolvimento do turismo local. 

 

1.2 Questão de Pesquisa 

 

Assim sendo, os fatores supracitados instigam a realização deste estudo, 

buscando elucidar o seguinte questionamento: O produto colonial é uma 

potencialidade para o desenvolvimento do turismo cultural em Nova Tento (SC)? 

 

1.3 Objetivos 

 

A fim de alcançar as pretendidas respostas para este questionamento, alguns 

objetivos foram estabelecidos, como segue: 
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1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar potencialidades dos produtos coloniais, enquanto fator para o 

desenvolvimento do turismo cultural em Nova Trento (SC). 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1) Contextualizar os aspectos geográficos, históricos e sociais do Município de 

Nova Trento (SC);  

2) Mapear os produtos coloniais de Nova Trento (SC), seus atores e espaços 

de produção, comercialização e consumo; 

3) Conhecer as origens dos produtos coloniais e a sua relação com o turismo 

em Nova Trento (SC); 

4) Identificar potencialidades dos produtos coloniais de Nova Trento (SC). 

 

1.4 Justificativa 

 

Constata-se que a produção local de alimentos contribui para o 

desenvolvimento regional e deve ser vista como estratégica para tal fim (CVIJANOVIĆ 

et al., 2020). Isso se verifica, tanto em evidências do setor ligado à sua produção, 

neste caso, a agricultura, quanto de outros, como o turismo, e a busca por uma maior 

sustentabilidade desses setores, que, por sua vez, tem sido associada “a um 

entusiasmo renovado por produtos alimentícios que são percebidos como tradicionais 

e locais” (SIMS, 2009, p. 321). 

Dessa forma, este estudo almeja se constituir em um instrumento capaz de 

reconhecer – nos produtos coloniais – os atributos que lhe conferem a qualidade de 

atrativo, contribuindo, sobremaneira, para a diversificação e desenvolvimento da 

atividade turística de Nova Trento (SC), como também apreender que a associação 

“produtos coloniais e turismo” possibilita promover e salvaguardar o patrimônio 

alimentar do imigrante camponês, que tanto contribuiu para a diversidade do tecido 

social catarinense, hoje um dos maiores ativos turísticos do Estado. 
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A promoção dos produtos locais permite, além do mais, lograr plenamente 

alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do planeta (ODS), 

estabelecidos na agenda 20/30 da ONU, tais como: assegurar a produção de 

alimentos com práticas agrícolas sustentáveis (objetivo 2.4)6, promover o turismo para 

o gozo de seus benefícios (objetivo 8.9)7, apoiar sinergias entre o mundo urbano e o 

rural (objetivo 11.a)8 e otimizar o uso dos recursos naturais (objetivo 12.2)9 (NAÇÕES 

UNIDAS BRASIL, 2021), só para citar alguns dos mais pertinentes com este trabalho.  

Conta, outrossim, o fato de este autor ter nascido e vivido nesta colônia de 

imigrantes italianos, no seio de uma família que processava produtos coloniais, mais 

especificamente artigos de açougue, como linguiças, charque, torresmo e banha. 

Posteriormente, mas ainda na juventude, com a possibilidade de estudar como 

bolsista em um importante colégio agrícola na Província Autônoma de Trento, nos 

Alpes italianos, terra de meus antepassados, e imergir na história e nas tradições para 

mim familiares, foi possível dar continuidade ao legado familiar e eleger, como objetivo 

de estudos e como profissão, o mundo da agricultura, mormente o setor zootécnico, 

com foco na produção de outros tantos derivados, de carne e de leite, como itens 

curados, defumados e embutidos e variados tipos de queijos, verdadeiros emblemas 

da tradição alimentar da colônia. 

Tal vivência permitiu, enquanto ator econômico local, atravessar as décadas de 

1990 e 2000 percebendo não só as grandes mudanças socioeconômicas regionais e 

os hábitos alimentares das pessoas, mas também, e principalmente, no que se refere 

às motivações dos turistas, a busca por novas experiências sensoriais, tendo como 

foco o produto típico do lugar.  

Posteriormente, graduado em gastronomia pela Universidade do Vale do Itajaí 

(Univali), cresceu a percepção, além da inata paixão, de que um olhar mais técnico e 

científico de um chef de cozinha sobre esses produtos e seus processos poderia 

resultar em uma descrição e apresentação ainda mais rica e detalhada, contribuindo 

para a produção acadêmica, com desejáveis reflexos positivos em toda a cadeia 

                                            
6 Garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas 

resilientes. 
7 Elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e 

promove a cultura e os produtos locais. 
8 Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e 

rurais. 
9 Alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais.  
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econômica, da produção ao consumo através da atividade turística, assim como para 

a preservação da cultura herdada. 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

 

Para melhor compreensão do tema abordado, após essa primeira etapa de 

apresentação, constante da introdução, contextualização, da proposição do problema, 

do objetivo geral, dos objetivos específicos e a justificativa, seguem outras cinco 

seções, sendo: 

A segunda seção corresponde à fundamentação teórica, em que estão 

explanados os principais conceitos relativos ao tema, obtidos, prevalentemente, via 

pesquisa bibliográfica. 

A terceira seção consiste da apresentação das características da pesquisa e 

dos métodos adotados. Esta se apresenta de natureza básica, com abordagem quali-

quantitativa; exploratória-descritiva quanto aos seus objetivos, tendo feito uso de 

entrevistas semiestruturadas e observação não participante, registros fotográficos e 

sonoros para obtenção dos dados necessários. 

A quarta seção é toda destinada à apresentação dos resultados obtidos através 

da pesquisa e a sua discussão, em base às técnicas de análise aplicadas.  

Na quinta seção, são apresentadas as considerações e, sinteticamente, se 

expõe o que foi discutido e os resultados obtidos. Constam também, nesse capítulo, 

da investigação às limitações percebidas no estudo e eventuais sugestões para novas 

abordagens sobre o tema, por considerar que o conhecimento é infinito, logo, a 

pesquisa nunca se esgota. 

Por fim, na última seção, apresenta-se o elenco dos autores, sob o título de 

referências que, com seus estudos, contribuíram no embasamento teórico deste 

trabalho.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Neste capítulo, será exposto o resultado da revisão teórica que trata da relação 

entre patrimônio cultural, turismo e alimentos típicos, o que nos permitirá, juntamente 

com demais procedimentos, alcançar os objetivos estabelecidos. 

 

2.1 Patrimônio Cultural 

 

Na sua origem, o termo patrimônio está ligado ao contexto familiar, de cunho 

prevalentemente econômico e jurídico, aquilo que era transmitido de pai para filho, 

enquanto que patrimônio histórico nos remete a algo cujo desfrute se coletivizou, pelas 

suas características, e se incorporou, pela convivência (CHOAY, 2011).  

Caracterizado principalmente por bens materiais, como edificações, sítios e 

obras de arte, foi por perceber nestes um valor de comunicação, de que eram 

portadores de saberes e fazeres dos antepassados, que se criou na França, durante 

o período da revolução do final do século XVIII, a noção de patrimônio cultural 

(FONSECA, 2009). 

Percebendo, nessas manifestações, uma certa vulnerabilidade, instituições e 

instrumentos foram criados, não só para definir e distinguir, mas também, e 

principalmente, estabelecer políticas de identificação e tutela. No Brasil, tal função foi 

atribuída ao IPHAN10, criado em 1937. Embora nas primeiras décadas “este centrou-

se nos monumentos de pedra e cal do Brasil Colônia” (KÖHLER, 2019, p. 142), sua 

atuação tem evoluído, sempre acompanhando os marcos legais, como a constituição 

de 1988, que, em seus artigos, reconhece a existência de bens culturais de natureza 

material e imaterial (IPHAN, 2021).  

Paiva (2015) percebe o patrimônio de maneira multifacetada, relativizado ao 

seu contexto histórico, passível, portanto, de variadas formas de apreensão e com 

seus significados ampliados, fruto da incorporação de práticas de resgate e 

preservação de heranças do passado. Assim, o conceito de patrimônio se estendeu 

                                            

10 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criado pela Lei n. 378, de 13 de janeiro de 1937  
(IPHAN, 2021). 
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para a dimensão menos palpável, a do imaterial, como delineado pelo braço das 

Nações Unidas responsável por temas relativos à educação, ciência e cultura: 

O Patrimônio Cultural Imaterial ou Intangível compreende as expressões de 
vida e tradições que comunidades, grupos e indivíduos em todas as partes 
do mundo recebem de seus ancestrais e passam seus conhecimentos a seus 
descendentes. O Patrimônio Cultural Imaterial não se constitui apenas de 
aspectos físicos da cultura. Há muito mais, contido nas tradições, no folclore, 
nos saberes, nas línguas, nas festas e em diversos outros aspectos e 
manifestações, transmitidos oral ou gestualmente, recriados coletivamente e 
modificados ao longo do tempo (UNESCO, 2021, grifo do autor). 

O decreto que rege a criação do IPHAN se mantém, ainda hoje, como peça 

legal, base para as políticas de salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro 

(KÖHLER, 2019), mas está em constante mutação, porque também constante é a 

multiplicação de seus promotores, o que torna esses patrimônios particularmente 

vulneráveis (UNESCO, 2021).  

Para Fonseca (2009), as abordagens voltadas à valorização de patrimônios 

culturais que não se “cristalizam em objetos”, encontram dificuldades nos padrões pré-

estabelecidos, como o tombamento, não conseguindo  

[...] incorporar ao universo dos patrimônios culturais também processos, e 
não apenas produtos. É o caso, por exemplo, de festas, ritos e celebrações; 
de danças, cantos e falas; de ofícios, técnicas e práticas culinárias e 
terapêuticas; de conhecimentos, mitos, línguas, lendas, enfim, de 
construções simbólicas que às vezes só são transmitidas oralmente 
(FONSECA, 2009, p. 24).  

Essa realidade tem evoluído, encontrando como marco a criação do Programa 

Nacional do Patrimônio Imaterial, no ano de 2000, que intendendo como boa prática 

identificar, reconhecer e promover, instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza 

Imaterial e consolidou o Inventário Nacional de Referências Culturais (SANTILLI, 

2015).  

Compartilhando do mesmo entendimento, a UNESCO (2021) preconiza que, 

do ponto de vista da tutela e preservação do patrimônio imaterial, uma das formas 

mais eficazes para alcançá-las, além de seu registro em meios físicos, é garantir que 

seus promotores possam continuar a produzi-lo e transmiti-lo. Nesse sentido, Zanella 

e Rossini (2017) observam que, atualmente, é grande a busca pela cultura de um 

povo, expressada pelos seus saberes e fazeres, passados de geração em geração, o 

que faz do turismo um real instrumento de reconhecimento e preservação. 

Para Vogt (2008), não é mais possível pensar em preservação de um 

patrimônio sem associá-lo ao seu uso social. Ao mesmo tempo, a sociedade moderna, 
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aturdida pelo frenético ritmo da vida que lhe foi imposto, decorrente da revolução 

tecnológica, da globalização, da eficiência dos meios de comunicação e tantos outros 

aceleradores do tempo, buscou uma compensação no passado que resultou na 

criação de um autêntico mercado da memória (VOGT, 2008, grifo meu), 

afortunadamente diga-se, dado que o próprio autor não vislumbra fora do mercado 

algum espaço para a cultura, por mais desejável que isto seja.  

É possível supor, então, que esse mercado da memória se vale do patrimônio 

cultural como matéria-prima para promover o turismo cultural. Para Barroco e Barroco 

(2008), o potencial de atração do patrimônio é determinante para o sucesso da 

atividade turística de determinados destinos e a gastronomia, nesse contexto, se vale, 

também, do fato de ser a alimentação imprescindível para o viajante, por não poder 

este abster-se dela. 

Nesse mercado, no entanto, e especialmente no que tange o comércio de 

alimentos processados a partir de técnicas e práticas tradicionais, tem-se verificado 

“conflitos entre tradição e legislação” (SANTOS; CRUZ; MENASCHE, 2012, p. 14). Os 

detentores desse saber-fazer tradicional convivem com o dever adequar-se à toda 

sorte de regramento, pensado e aplicado para regular uma produção de alimentos de 

escala industrial: as normas sanitárias, por exemplo, concorrem a padronizar 

excessivamente os produtos, “em detrimento de sua identidade e tipicidade” 

(SANTILLI, 2015, p. 603). Tal condição demanda outros olhares e abordagens visando 

a viabilizar a preservação do patrimônio em causa, através do seu uso social.  

 

2.2 Turismo Cultural 

 

As Nações Unidas e seus parceiros veem no turismo um fenômeno 

sociocultural e econômico que abrange o movimento de pessoas. Para essas 

entidades, as viagens, por si só, não configuram atividade turística, porque os 

praticantes se deslocam entre lugares por qualquer motivo e duração, sendo, então, 

definidos como viajantes. O turismo só se verifica quando alguém viaja “para um local 

diferente do seu ambiente habitual, por uma duração inferior a um ano, para qualquer 

propósito principal que não o de ser empregado por uma entidade residente no local 

visitado”: nesse entendimento, esta pessoa passa a ser considerada um visitante 

(NACIONES UNIDAS et al., 2008, p. 11). 
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O turismo acontece porque a ele está associada a ideia de fuga do cotidiano, 

de prazer e de ócio. Ele é um fenômeno social, amplo, atual, com forte impacto 

econômico, pois se parte do pressuposto que o turista tem dinheiro e irá gastar parte 

dele no lugar visitado (PANOSSO NETTO, 2017). Seu dinamismo foi fortemente 

potencializado pela abertura das fronteiras através da globalização, segundo o autor, 

assim como pela evolução tecnológica, que facilitou a locomoção, a informação, as 

compras e os meios de pagamento, dentre outros. O turismo pode carregar consigo 

problemas, ocasionar impactos no destino, nem sempre ser pródigo e quanto menos 

universalizado, pode revelar surpresas, boas ou não, e, nem por isso, deixará de ser 

fascinante. 

A prescindir do motivo da viagem, a experiência turística é construída quase 

sempre a partir da curiosidade do turista pela cultura dos outros, “portanto, todo 

turismo é cultural”, pontua Marujo (2014, p. 10), porque toda viagem a um lugar 

diferente do próprio propicia o contato com outras realidades e experiências culturais. 

Destarte, um melhor olhar tem sido dirigido ao patrimônio cultural nas últimas 

décadas, tanto no que tange às possibilidades de contribuir com o desenvolvimento, 

quanto na valorização de espaços e no fomento à atividade turística (KÖHLER, 2019). 

Com esta última estabeleceu uma relação simbiótica. Zanella (2017) corrobora 

quando afirma que: 

A atividade turística apropria-se das manifestações culturais, à medida em 
que percebe o interesse de determinada demanda em conhecer e interagir 
com as tradições de um determinado destino. Assim, a cultura também pode 
ser beneficiada, pois favorece o resgate e a manutenção dessas expressões 
peculiares de uma comunidade (ZANELLA, 2017, p. 26). 

Nesse sentido, o Ministério do Turismo propõe que planos de desenvolvimento 

de roteiros e destinos sejam desenvolvidos a partir do foco na segmentação.  

Assim, para que a segmentação do turismo seja efetiva, é necessário 
conhecer profundamente as características do destino: a oferta (atrativos, 
infraestrutura, serviços e produtos turísticos) e a demanda (as especificidades 
dos grupos de turistas que já o visitam ou que virão a visitá-lo) (BRASIL, 
2010).  

Ou seja, aqueles lugares que conseguem identificar e articular as suas 

potencialidades, tangíveis e intangíveis, e ofertá-las de forma harmônica, logram gerar 

“economias locais que encontram a sua vantagem competitiva na interdependência, 

na complementariedade e na não replicabilidade” do seu modelo (MAIZZA, 2013, p. 

11).  
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Ao tratar de comida como cultura, o historiador italiano Massimo Montanari nos 

sugere que esta é vista mais como algo natural (grifo do autor) pelo fato de ser 

essencial para a vida. Todavia, ela passa por processos culturais, de domesticação, 

transformação e reinterpretação, ao longo de todo o seu trajeto, até a nossa boca 

(MONTANARI; LIMA, 2009). De forma similar, percebe Woortmann (2013), quando 

distingue alimento de comida, vendo no primeiro um estado natural que se transforma 

na outra através da culinária, evoluindo, dessa forma, do plano da natureza para o da 

cultura fazendo com que seu consumo se encha de significados e simbologias; e 

Santos (2005), que reforça: alimentar-se consiste de um ato nutricional, enquanto que 

comer, de um ato social. 

Para Garibaldi (2017a), profundas mudanças se verificaram nas expectativas e 

motivações do consumidor, que não em seu estilo de vida, visto que o produto 

alimentar se tornou “um ponto de encontro entre a autenticidade de um território e o 

turista desejoso por propostas genuínas, participativas e estritamente relacionadas às 

especificidades do lugar que visita e da sua cultura” (GARIBALDI, 2017a, p. 7). 

 

2.2.1 Comida e turismo 

 

Ultimamente, os turistas tem dedicado maior atenção às experiências 

alimentares, ao ponto de, por vezes, serem elas equiparadas ao consumo de um 

patrimônio, como quando se visita um sítio histórico ou um museu (HJALAGER; 

RICHARDS, 2003). Nesses termos,  

A gastronomia tem um papel particularmente importante a desempenhar 
nisso, não apenas porque a comida é central para a experiência do turista, 
mas também porque a gastronomia se tornou uma fonte significativa de 
formação de identidade nas sociedades pós-modernas (RICHARDS, 2003, p. 
3) 

No turismo rural, por exemplo, Bessiere (1998) constata que a gastronomia 

representa a cultura local, promove os produtos agrícolas, atendendo, nesse aspecto, 

tanto as necessidades dos consumidores, quanto dos produtores e promotores dessa 

modalidade. 

Nessa perspectiva das necessidades dos consumidores, Cruz e Menasche 

(2011, p. 93) percebem uma certa ansiedade urbana em relação à comida, gerando 

“uma intensa mobilidade material e simbólica entre campo e cidade”, operada, 
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especialmente, pela idealização do rural, associado ao natural e simbolizado, 

sobretudo, pelos produtos locais. Para Bessière (1998), o crescente interesse por 

experiências autênticas relativas à comida, tem levado o patrimônio a ser atualizado, 

adaptado e reinterpretado, dessa forma, “Promover uma produção gastronômica sob 

a forma de conhecimento e conservação de saberes leva não só à reprodução de uma 

história e de um uso, mas também à criação, inovação e aceitação da mudança” 

(BESSIÈRE, 2013).  

Viagens motivadas por experiências ligadas a alimentos e bebidas estão 

ganhando sempre mais adeptos e isto não mais se limita apenas à apaixonados e 

especialistas (GARIBALDI, 2017a), embora estes demonstram ser mais envolvidos na 

escolha de locais e cozinhas e mais exigentes quanto à originalidade e satisfação do 

que os habituais visitantes de lazer, conforme constatam Kivela e Crotts (2005). 

Mesmo assim, Björk e Kauppinen-räisänen (2013, p. 1) supõem que “cada viajante 

provavelmente está exposto à influência da comida e das experiências alimentares”, 

mesmo os que não estão buscando especificamente este tipo de experiência.  

Assim sendo, saberes, práticas e produções culinárias são capazes de 

diferenciar um lugar do outro (BESSIÈRE, 2013; GARIBALDI, 2017a; GIMENES-

MINASSE, 2015). Por representar e transmitir a cultura local, esses elementos fazem 

com que o visitante se lembre das experiências vividas e use os produtos locais 

também para presentear, divulgando o destino (PAULA, 2016). 

Para vários autores, alimentos e bebidas de um determinado lugar se prestam 

muito bem como lembrança, sendo definido, então, como suvenir gastronômico, já 

que é “capaz tanto de materializar a experiência da visitação e prolongar as sensações 

vividas pelas pessoas após o retorno de suas viagens turísticas, quanto permite 

compartilhar lembranças com outras pessoas e motivar novas viagens” (HORODYSKI 

et al., 2014, p. 3). 

Muitos fatores aqui abordados fizeram com que destinos apostassem na 

associação das comidas e bebidas locais com outras atividades culturais e turísticas 

para desfrutar da força do turismo gastronômico, e Garibaldi corrobora e cita outros: 

a) O turismo gastronômico está em evidente fase de crescimento; b) 
Possibilita a revalorização dos saberes e da cultura local; c) Tem boa 
capacidade de gerar empregos; d) Atrai público com bom poder de compra e 
interessado em produtos de qualidade; e) Incide positivamente na imagem do 
destino; f) Gera muitos benefícios com baixo custo; g) Atrai presenças mesmo 
fora da temporada; h) Diversifica a economia rural; i) Expõe a cultura local e 
estimula a troca de experiências entre turistas e residentes; j) Possibilita 
vivenciar experiências únicas e memoráveis; k) Valoriza os produtos 
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agroalimentares, gerando benefícios econômicos que se propagam para 
outros setores (GARIBALDI, 2017a, p. 16). 

O turismo gastronômico tornou-se, portanto, um segmento popular e rentável e 

se alicerça na atratividade dos alimentos (LONG, 2018). Em um mercado sempre mais 

disputado, os destinos precisam se diferenciar, se posicionar, para atrair mais turistas 

e serem sustentáveis (RICHARDS, 2003), torna-se, pois, imperativo compreender a 

relação entre a alimentação e o turismo, com base na influência que os alimentos 

exercem, tanto na escolha, quanto na qualidade percebida do destino (BJÖRK; 

KAUPPINEN-RÄISÄNEN, 2013), para, dessa maneira, desenvolver a oferta com base 

nos anseios do turista (GARIBALDI, 2017b). 

Assim, Kivela e Crotts (2005) identificaram em seu estudo sobre a relevância 

do turismo gastronômico para o mercado de viagens, que os destinos que já possuem 

“ingredientes” (crivo dos autores) propícios para planificar o turismo gastronômico são 

aqueles que mais têm probabilidade de fazê-lo com sucesso. 

A partir desses pressupostos, aliados à percepção de que o objeto empírico 

aqui tratado possui os predicados, ou “ingredientes” necessários para potencializar a 

sua proposta turística, no seu todo e no âmbito gastronômico em modo particular, nos 

movemos na empreitada de analisar a potencialidade dos produtos coloniais para o 

desenvolvimento do turismo em Nova Trento.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Etimologicamente, metodologia corresponde ao estudo dos métodos11; já 

enquanto relativo à pesquisa científica, ela se ocupa “do estudo analítico e crítico dos 

métodos de investigação” (ZANELLA, 2011, p. 22). 

Pesquisar, investigar, consistem, essencialmente, em buscar respostas para 

questionamentos propostos (SILVA; MENEZES, 2001). Para as autoras, a pesquisa 

deve ser, antes de tudo, planejada, e fazem uma analogia com o ato de cozinhar, bem 

pertinente com este texto, em que constatam que, para obter um prato saboroso, o 

chef deve ter a receita bem definida e certificar-se de que dispõe dos ingredientes e 

                                            
11 Do Latim METHODUS, “maneira de ir ou de ensinar”, do Grego METHODOS, “investigação científica, 

modo de perguntar”. Disponível em: https://origemdapalavra.com.br/pergunta/etimologia-da-palavra-
metodologia/#:~:text=Resposta%3A,palavra%2C%20estudo%2C%20tratado%E2%80%9D. Acesso 
em: 2 dez. 2020. 
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utensílios próprios e, além disso, deve cumprir criteriosamente o passo a passo, com 

comprometimento e aplicação da boa técnica. 

Esse passo a passo que permite atingir uma meta, é definido como método. 

Esses mesmos procedimentos, quando próprios da ciência e aplicados para alcançar 

o conhecimento, são conjugados sob a definição de método científico (PRODANOV; 

FREITAS, 2013). Portanto, este capítulo exibe o caminho metódico e previamente 

estabelecido adotado para atingir seus objetivos. 

Sintéticamente, a Figura 2, a seguir, apresenta as principais características 

relativas à pesquisa, que serão melhor delineadas no decorrer deste capítulo. 

Figura 2 – Caracterização da pesquisa 

  

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A construção desta investigação valeu-se do método científico e se caracteriza 

como de natureza básica, pois não vislumbra, a priori, que seus enunciados 

encontrem uma aplicação prática para algum problema específico, mas que 

concedam contribuições para o avanço da ciência (PRODANOV; FREITAS, 2013).  

É quali-quantitativa quanto à sua abordagem. Qualitativa por esta ser mais 

condizente com o trato das questões culturais, como os saberes e fazeres. Minayo 

(2017) reforça esse aspecto ao afirmar que a pesquisa qualitativa se despreende dos 
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aspectos de magnitude, preocupando-se mais “com sua dimensão sociocultural que 

se expressa por meio de crenças, valores, opiniões, representações, formas de 

relação, simbologias, usos, costumes, comportamentos e práticas” (MINAYO, 2017, 

p. 2).  

Destarte, Zanella (2011) contribui, observando que pesquisa qualitativa se 

preocupa em conhecer a realidade pela ótica de seus atores, e se caracteriza por 

serem seus resultados analisados no momento em que são coletados, em um 

processo interativo, integrado e simultâneo, aspecto este muito pertinente com a 

proposta deste trabalho. 

Buscando responder ao problema de pesquisa, dados serão analisados 

também de forma quantitativa, pois estas análises se constituem de um bom suporte 

para tornar menos subjetivas aquelas qualitativas (SILVA et al., 2012).  

Quanto aos objetivos, a pesquisa se apresenta como de caráter exploratório e 

descritivo. Exploratório por buscar se aproximar dos fatos, permitindo delinear com 

maior exatidão o tema a ser abordado, proporcionando uma visão mais ampla: esta 

fase, por vezes, é a precursora da investigação. É descritiva, pois busca, 

prioritariamente, descrever “as características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2008, p. 28). 

Por fim, os procedimentos técnicos adotados correspondem aos passos do 

processo, os quais nos permitem identificar como foi delineada a pesquisa, como 

foram obtidos os dados para elaboração desta, dados esses que podem ser 

fornecidos por “papel” ou por pessoas (GIL, 2008). Serão eles constituídos de 

pesquisa bibliográfica, estudo de campo e observação direta não participante.  

 

3.2 Procedimentos técnicos 

 

O início deste estudo se deu através da pesquisa bibliográfica, também dita de 

fontes secundárias, porque abrange tudo o que já foi escrito e publicado por terceiros 

sobre o tema. Por meio dela, sabe-se em que ponto se encontra o conhecimento 

relativo ao problema, o que já foi estudado e que opiniões prevalecem sobre o assunto 

(MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Foram pesquisados artigos nacionais e internacionais, dissertações de 

mestrado e teses de doutorado que tratam do tema patrimônio cultural, turismo cultural 
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e comida e turismo, publicados em revistas científicas das bases de dados 

EBSCOHost (Elton B. Stephens Company), Portal CAPES, SciELO (Scientific 

Eletronic Library Online), BDTD (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações), 

Repositórios institucionais de Universidades, como também na plataforma digital 

Google Scholar, em websites e em livros, jornais e boletins técnicos de órgãos e 

empresas públicas e privadas. O termo “comida” e turismo também foi pesquisado 

como “produtos alimentares típicos” e turismo. As buscas foram aplicadas também 

com os mesmos termos nos idiomas inglês e italiano, conforme exposto no Quadro 1, 

abaixo. 

Quadro 1 – Termos pesquisados e respectivos idiomas 

Termos em português Termos em inglês Termos em italiano 

Patrimônio cultural Cultural heritage Patrimonio / eredità culturale 

Turismo cultural Cultural tourism Turismo culturale 

Herança alimentar Food Heritage 
Prodotti alimentari tipici della 

tradizione 

Comida e turismo Foods and tourism Cibo e turismo 

Produtos alimentares 
típicos e turismo 

Agrifoods and tourism 
Prodotti alimentari tipici e 

turismo 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

A busca em italiano se deu pela estreita relação do tema pesquisado com a 

etnia italiana, pela formação deste pesquisador na área dos produtos alimentares 

tradicionais feita na Itália, onde a pesquisa acadêmica sobre tais produtos é relevante, 

e, pela vivência, assim como um razoável conhecimento da cultura, da geografia, do 

clima e do idioma daquele país. 

Foi aplicado um recorte temporal, compreendido entre os anos de 2010 a 2021, 

a fim de obter dados bastante atualizados sem, no entanto, se limitar a este; aos 

resultados obtidos no âmbito do período citado, foram acrescidas obras atemporais 

cujos conteúdos revelavam-se pertinentes à contextualização desta investigação.  

O estudo de campo, por sua vez, é a verdadeira etapa exploratória da pesquisa. 

Através dele, busca-se obter os dados primários, aqueles “extraídos da realidade”, 

coletados em primeira mão pelo próprio pesquisador (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Este colhe suas informações, se questiona e se familiariza com o universo daquele 

tema, permitindo observar “fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente” 

(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 186). 

Não entendendo assumir a posição de um membro ativo da realidade estudada, 

em correspondência a esta etapa foi adotado o procedimento da observação direta 

não participante. Para Zanella (2011), nesta modalidade, é previsto que o observador 
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permaneça no meio apenas pelo tempo necessário para o estudo: sem se envolver, 

ele entra como espectador e em base a um plano pré-definido, colhe e registra os 

fatos que lhe interessam. Para este estudo, visitas serão efetuadas às propriedades 

onde são elaborados os produtos coloniais e aos estabelecimentos em que estes são 

comercializados ou consumidos.  

 

3.3 O objeto empírico 

 

Localizado na Microrregião do Vale do Rio Tijucas, próximo ao litoral, o 

Município de Nova Trento (SC) dista menos de 85 Km de três dos principais polos 

econômicos e destinos turísticos do Estado, sendo Blumenau, ao Norte; Balneário 

Camboriú/Itajaí a Nordeste e a Capital do Estado, Florianópolis, a Sudeste e compõe 

a região turística do Vale Europeu (MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, 2017). Conta, 

atualmente, com uma população estimada de 14.782 habitantes e se estende por um 

área territorial de 402,852 Km² (IBGE, 2020). Foi constituído, como é conhecido hoje, 

através de programas de colonização promovidos pelo governo imperial do Brasil, a 

partir da segunda metade do século XIX (ADAMI, 2020; CADORIN, 1992; 

GROSSELLI, 1986; PIAZZA, 1950). 

Nascido essencialmente agrícola, seus habitantes pioneiros eram agricultores 

oriundos predominantemente de províncias do Norte da Itália e do Tirol austríaco, que 

emigraram em busca de melhores condições de vida (ADAMI, 2020). Eles trouxeram 

consigo usos, costumes e tradições que lhes possibilitou replicar seu velho modo de 

vida no novo mundo, deixando para seus descendentes saberes e fazeres ligados à 

própria cultura alimentar. O hábito de processar alimentos a partir de métodos 

tradicionais, quer por necessidade ou por prazer, tanto para consumo próprio, quanto 

para comercialização, é ainda muito significativo na região e provou um novo impulso 

com a chegada de visitantes atraídos pelos muitos sítios de culto religioso ali 

presentes. 

Por fim, o campo social é composto por agentes que atuam na produção, 

comercialização e consumo dos produtos coloniais no âmbito da área territorial deste 

Município. Para individuá-los, inicialmente, foram buscadas indicações junto a 

gestores de órgãos públicos e privados de fomento e controle da produção e 

comercialização desses produtos, denominados atores-chave e, a partir destes, pelos 
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próprios indicados, que, por sua vez, indicaram outros, formando, assim, de forma não 

probabilística, uma cadeia de referências conhecida como bola de neve (VINUTO, 

2014). A Figura 3, a seguir, exibe imagens de alguns desses produtos, assim como 

técnicas e instrumentos usados no seu preparo. 

Figura 3 – Produtos coloniais em produção 

 

Fonte: arquivo pessoal do autor (2021). 

Embora muitas realidades já se renderam à modernidade, fazendo uso de 

equipamentos industriais e processos de produção mais modernos e eficientes, é 

possível notar, ainda, como persistem técnicas e instrumentos de produção manuais 

e rudimentares, que se preservaram no tempo, pela transmissão através das 

gerações. 

 

3.4 Instrumentos e procedimentos de coleta 

 

Além da pesquisa bibliográfica, com a qual se buscou atender ao primeiro 

objetivo específico, a saber, contextualizar os aspectos geográficos, históricos e 
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sociais da então colônia e atual Município de Nova Trento, a pesquisa prosseguiu com 

estudo de campo e a observação direta não participante. Em concomitância a estas 

últimas etapas, aos agentes foram aplicadas entrevistas, a partir de um roteiro pré-

definido. Com esse encontro, buscou-se compreender a visão do entrevistado acerca 

das potencialidades dos produtos coloniais, na perspectiva da sua valorização e do 

incremento turístico em Nova Trento (MARCONI; LAKATOS, 2003), assim como 

ulteriores descrições a respeito dos referidos produtos, atendendo aos demais 

objetivos pré-estabelecidos. O Quadro 2 apresenta, sinteticamente, os objetivos 

propostos neste trabalho, os procedimentos adotados para atendê-los e as fontes 

pesquisadas. 

Quadro 2 – Síntese dos procedimentos de coleta de dados 

Objetivo 
Procedimentos / 

Instrumentos 
Fonte 

1- Contextualizar os aspectos 
geográficos, históricos e sociais 
do Município de Nova Trento 

Pesquisa bibliográfica 
e documental. 

Revistas científicas;  
Bibliotecas digitais de teses e 
dissertações;  
Repositórios institucionais;  
Plataformas digitais e websites; 
Livros, jornais e boletins técnicos. 

2- Mapear os produtos coloniais 
de Nova Trento, seus atores e 
espaços de produção, 
comercialização e consumo 

Estudo de campo; 
Observação direta; 
Entrevista 
semiestruturada; 
Bola de neve. 

Gestores e técnicos de órgãos públicos;  
Gestores de entidades locais ligadas ao 
setor turístico; 
Atores locais; 
Este autor. 

3- Conhecer as origens dos 
produtos coloniais e sua 
importância para o turismo 
 

Pesquisa bibliográfica; 
Estudo de campo; 
Entrevista 
semiestruturada 
Observação direta. 

Fontes bibliográficas; 
Gestores e técnicos de órgãos públicos 
e de entidades locais; 
Atores locais;  
Visitantes;  
Este autor. 

4- Descrever potencialidades 
dos produtos coloniais de Nova 
Trento 

Análise dos dados; 
Entrevista 
semiestruturada; 
Conclusões deste 
estudo. 

Fontes bibliográficas; 
Gestores e técnicos de órgãos públicos 
e entidades locais; 
Atores locais;  
Visitantes;  
Este estudo. 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

As entrevistas estão alicerçadas por quatro roteiros semiestruturados distintos, 

compostos por questões abertas e fechadas, cujas respostas puderam ser 

manifestadas de forma discursiva ou através de escala de tipo Likert, e foram 

aplicadas aos integrantes de cada grupo específico de agentes pesquisados. O 

Quadro 3, abaixo, reporta o roteiro destinado aos produtores de produtos coloniais, 

sendo as perguntas do cabeçalho destinadas a traçar o perfil do entrevistado e as do 

corpo do instrumento, para colher as informações relacionadas ao objeto de estudo: 
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Quadro 3 – Roteiro para entrevistas com produtores 

Nome: Idade: Sexo: F (   )    M (   ) 

Formação: 

Localização:  Tempo na atividade: Produto(s) que produz:  

Descendência de trentinos/italianos? (_) Sim. (_) Não.  Se não, qual? _______  

1) Por que você produz produtos coloniais? 

2) Com quem você aprendeu a fazer o seu produto colonial? 

3) Eles sempre foram feitos assim, com mesmos ingredientes, utensílios e modo de fazer de 

antigamente? ____. Comente: ____________________________.  

4) Você é agricultor e só utiliza a matéria-prima que produz, ou compra também de terceiros? 

______. Se compra, o que compra e por que o faz? ______________. 

5) Quem são os principais clientes/consumidores do seu produto: 

(_) Consumidor local – Através da venda direta na propriedade; 

(_) Turista – Através da venda direta na propriedade; 

(_) Comércio especializado – Ex: Lojas de produtos coloniais;  

(_) Intermediário – Ex: hotel, bar, restaurante, que transforma ou serve aos clientes;  

(_) outros – Ex: supermercados, feirantes e outros intermediários. 

6) Por quais razões você acha que o turista compra o produto colonial?  

7) O que você acha de receber turistas na sua propriedade? 

8) Você percebe se o turismo, direta ou indiretamente, beneficia a sua atividade e a sua 

comunidade? ( ) Sim.  ( ) Não. Comente: _____  

9) Você identifica o seu produto? Ex: com embalagem e rótulo que contém tipo, logomarca, nome 

do produtor, contato ou outras informações? ( ) Sim. ( ) Não. 

10) Há algum fator (legal, burocrático, econômico, etc.) que impede ou limita uma maior oferta de 

produtos coloniais para o turista?  

11) Já participou de palestras ou cursos de formação e informação sobre turismo? ( ) Sim.  ( ) Não.    

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

O Quadro 4, a seguir, reporta as questões destinadas a traçar o perfil dos 

comerciantes de produtos coloniais e o roteiro da entrevista a ser aplicada aos 

mesmos:  

Quadro 4 – Roteiro para entrevistas com comerciantes 

Tipo de atividade: 

Formação do responsável: Idade: Sexo: (_) F  (_) M 

Localização:  Tempo da atividade: 

Titular tem descendência de trentinos e/ou italianos? (_) Sim.   (_) Não.   Se não, qual? 
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1) Por que você vende produtos coloniais? 

2) Em que grau os produtos coloniais correspondem à renda do seu negócio? 

(  ) Nada;     (  ) Pouco;      (  ) A metade;     (  ) Muito;      (  ) Toda. 

3) Nova Trento é considerado um importante destino de turismo religioso: indique, na escala abaixo, 

quanto da sua venda de produtos coloniais está associada ao movimento de turistas que visitam 

o Município por motivo religioso.  

(  ) Nada;        (  ) Pouco;         (  ) A metade;        (  ) Muito;        (  ) Tudo. 

4) Quais as 3 principais qualidades que você evidencia quando oferece os Produtos Coloniais aos 

turistas? _________________________________________. 

5) Você tem oferta suficiente de produtos coloniais locais para abastecer o seu negócio, em 

quantidade e variedade? (   ) Sim.   (  ) Não. Se não, por que não?             

6) Quanto dos produtos coloniais que você vende é produzido em Nova Trento?  

(  ) Nenhum;      (  ) Poucos;      (  ) A metade;       (  ) Muitos;       (  ) Todos. 

7) Além de comprar para si, indique em que medida o turista afirma estar comprando o produto 

colonial também para presentear alguém:  

(  ) Nunca;    (  ) Quase nunca;    (  ) Às vezes;    (  ) Quase sempre;    (  ) Sempre.  

8) Você fala para o turista sobre a origem do produto, de quem o produziu, ou indica a propriedade 

para visitação? (   ) Sim.   (  ) Não. Comente sua resposta: _____________. 

9) Na sua opinião, quais ações poderiam estimular ainda mais a produção, a comercialização e o 

consumo de produtos coloniais em Nova Trento?  

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

O mesmo se verifica no Quadro 5, seguinte, proposto este para extrair o perfil 

e os depoimentos dos visitantes que compram e/ou consomem os produtos coloniais: 

Quadro 5 – Roteiro para entrevista com visitantes 

Nome: Idade: 

Sexo: (  ) F.   (  ) M Cidade de Origem: 

Formação: Profissão: 

1) Qual o principal motivo da sua visita a Nova Trento? 

2) Informe 3 fatores que o levam a comprar ou consumir produtos coloniais?  

3) Indique, na escala abaixo, com que frequência você adquire ou consome produtos coloniais 

quando visita um lugar: 

(  ) Nunca;   (  ) Quase nunca;   (  ) Às vezes;   (  ) Quase sempre;   (  ) Sempre.  

4) Como você considera a diversificação da oferta de produtos coloniais em Nova Trento? Indique 

na escala abaixo: 

(  ) Muito baixa     (  ) Baixa      (  ) Média      (  ) Alta     (  ) Muito alta 

5) Você costuma visitar, ou gostaria de visitar a propriedade onde é elaborado o produto que você 

consome? (   ) Sim. (   ) Não. Por quê? 

6) Você costuma comprar produtos coloniais para presentear? ( ) Sim.    ( ) Não  

7) Você acha que os produtos coloniais de Nova Trento são suficientemente reconhecidos e 

divulgados? ( ) Sim. ( ) Não. Comente sua resposta: _________. 

8) Na sua opinião, a atividade turística contribui para a preservação de tradições como a produção 

dos produtos coloniais? ( ) Sim. ( ) Não. Se sim, de que forma? 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Por fim, o Quadro 6 apresenta as questões aplicadas a alguns gestores locais, 

cuja atuação tenha relação direta ou indireta com o objeto pesquisado, tanto para 

descrever o seu perfil, quanto para colher as suas impressões a respeito deles: 
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Quadro 6 – Roteiro para entrevistas com gestores locais 

Nome: Idade: Sexo: F(  ).  M(  ) 

Formação: 

Órgão/Repartição: 

Função: Tempo na função: 

1. Com o advento do turismo, novas atividades ligadas à produção e comercialização de produtos 

coloniais surgiram em Nova Trento nos últimos anos. Na sua opinião, o interesse dos turistas por 

estes produtos representa um estímulo para desenvolver ainda mais setores econômicos do 

Município, como a agricultura e o próprio turismo? Sim. ( ) Não. ( ) Comente: ________.  

2. Quais ações visando a fomentar a relação entre os produtos coloniais e a atividade turística a 

entidade que você representa tem planejadas ou desenvolve? 

3. O que você acha das rotas gastronômicas como proposta para diversificar e incrementar a oferta 

e atrair outros públicos à Nova Trento (a exemplo das estradas do vinho, dos queijos, da linguiça 

ou outras, muito comuns em importantes destinos turísticos, conhecidos pelos seus alimentos e 

bebidas típicas)? 

4. Quais fatores (legais, burocráticos, econômicos, etc.) limitam ou impedem maiormente ações de 

promoção e desenvolvimento da oferta de produtos coloniais no mercado turístico de Nova 

Trento? 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Em virtude da pandemia de covid-19, buscou-se atender a todas as 

orientações, determinadas pelas autoridades sanitárias competentes, destinadas ao 

enfrentamento da doença; a aplicação do distanciamento social inclusive. Mesmo 

assim, foi possível realizar todas as incursões e entrevistas programadas, sem ter sido 

necessária a entrega do questionário ao respondente para posterior retirada, ou o seu 

envio, por meio eletrônico. 

 

3.5 A busca pelos protagonistas e o corpo de informantes 

 

Para atender ao segundo objetivo específico, ou seja, mapear os produtos 

coloniais de Nova Trento, seus atores e espaços de produção, comercialização e 

consumo, e ao terceiro, de conhecer as origens dos produtos coloniais e a sua relação 

com o turismo em Nova Trento, muitas saídas a campo foram realizadas entre o ano 

de 2020 e 2021, tanto para conhecer melhor o objeto empírico, quanto para 

estabelecer um primeiro contato com técnicos e gestores de órgãos públicos e 

entidades locais que tenham alguma relação com o objeto em estudo, considerados 

informantes-chave nesse primeiro momento.  

Buscou-se, inicialmente, junto aos referidos técnicos e gestores, indicações 

para individuar os primeiros produtores e comerciantes, atendendo, parcialmente, 

assim, ao segundo objetivo específico. Após isso, a busca prosseguiu através da 
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técnica da bola de neve (VINUTO, 2014), na qual o entrevistado indicou outro, que, 

por sua vez, indicou outro ainda e assim, sucessivamente, até que os indivíduos 

entrevistados passaram a se repetir, atingindo, dessa forma, o ponto de saturação.  

A adoção do procedimento bola de neve se demonstrou acertada, já na primeira 

etapa, pois, mesmo este autor sendo do lugar e dispondo de referências familiares 

para se apresentar, o que, de fato, facilitou em algum momento a aproximação, a 

indicação por parte de algum conhecido permitiu adentrar os espaços desses atores, 

em busca de informações, por vezes, sensíveis ou de cunho privado, sem maiores 

dificuldades, já que tal fato poderia gerar algum tipo de desconforto, ou difidência até, 

ao ponto de comprometer a exatidão das informações e o bom êxito da pesquisa. 

As primeiras indicações foram colhidas através de fichas, entregues aos 

informantes-chave para que ali indicassem os produtores e pontos de comércio dos 

ditos produtos, de seu conhecimento. As citadas fichas com as respostas compõem o 

Apêndice A deste trabalho. 

Por ser o objeto deste estudo típico da zona rural, procurou-se, primeiramente, 

o escritório local da EPAGRI12, que forneceu muitas indicações e direcionou para a 

Secretaria Municipal de Agricultura (SMA), onde foram obtidas outras e que, por sua 

vez, indicou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS): esta última se revelou, de fato, 

uma ótima fonte de informações, pois, sendo da sua competência o monitoramento e 

a fiscalização da produção de alimentos no Município, forneceu uma relação muito 

abrangente, dos produtores e comerciantes de produtos coloniais. Como dito, os 

demais produtores que compõem a relação foram indicados por seus pares. 

Todos os informantes técnicos, da SMA, SMS e EPAGRI, solicitaram se 

deveriam referir somente os produtores legalizados ou também os informais: optou-

se por universalizar a busca, solicitando que incluíssem ambas as condições, pois, na 

concepção deste pesquisador, fatores legais não alteram a condição de produtor: esse 

fato, no entanto, alertou para a necessidade de abordá-lo no roteiro de entrevista. 

A busca foi estendida também à Associação Neotrentina do Turismo – 

NEOTUR, cujo principal objetivo é a promoção da atividade turística local. Esta é uma 

entidade privada e congrega grande parte das atividades comerciais, de lazer e 

hospedagem locais, além dos dois santuários ali existentes. A consulta foi feita 

                                            

12 EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Disponível em: 
https://www.epagri.sc.gov.br/. Acesso em: 25 jan. 2021. 
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também junto à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), que possui um 

plano para formação de roteiros turísticos enogastronômicos, a partir da inserção das 

propriedades que processam e comercializam vinhos e outros alimentos. As 

informações obtidas junto a esta última revelaram-se escassas e repetidas, em 

relação às demais, então, se optou por não as incluir no resultado, mantendo, mesmo 

assim, a sua referência.  

Em posse dessas informações, os produtores foram agrupados em categorias 

distintas, segundo o tipo de atividade que desenvolvem e o produto que elaboram: 

esta forma pareceu auferir uma melhor percepção da dimensão, diversidade e 

representatividade do grupo, não que um subsídio para melhor conduzir os trabalhos 

de entrevistas.  

Estando os produtores esparsos pela vasta zona rural do Município, por vezes, 

distantes até 50 Km do centro urbano, prevaleceu como critério para a escolha do 

entrevistado desse grupo, a sua localização mais próxima do complexo do Santuário 

de Santa Paulina, no Bairro Vígolo, por concentrarem-se lá a maioria dos comércios 

de produtos coloniais, dos visitantes que os consomem, assim como muitos dos que 

os produzem. Para que o critério e a ordem de escolha do entrevistado não se 

convertessem em fator excludente de realidades significativas, foi entrevistado, ao 

menos, um (1) produtor de cada categoria das elencadas no Quadro 7, abaixo, e até 

o atingimento do ponto de saturação. 

Quadro 7 – Relação de produtores, produtos e atividades intermediárias 

Número de produtores, seus produtos e atividades intermediárias,  
segundo informantes-chave 

Categoria de 
produtor 

EPAGRI 
S. M. 

Agricultura 
S. M.  

Saúde 
NEOTUR 

Outros 
atores 

Total Produtos 

Derivados de 
carnes 

... 2 ... ...  ... 2 
Linguiça, salame, 
carnes curadas, 
defumados 

Derivados  
de Leite 

4 4 ... ...  ... 8 Queijo, nata, 
manteiga  

Vinícolas  2 ... 3 3 1 9 Vinhos, suco,  
vinagre 

Engenho e  
alambique 

2 ... 2 1  ... 5 Açúcar, melado, 
cachaça, licores  

Engenho de 
farinha,  
atafona 

... ... 3 1  ... 4 
Polvilho, farinha de 
mandioca, fubá de 
milho, 

Conservas e 
geleias 

2 ... 3 2  ... 7 
Conservas de  
vegetais, geleias  
de frutas 
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Número de produtores, seus produtos e atividades intermediárias,  
segundo informantes-chave 

Categoria de 
produtor 

EPAGRI 
S. M. 

Agricultura 
S. M.  

Saúde 
NEOTUR 

Outros 
atores 

Total Produtos 

Massas e  
Biscoitos 

... ... 8 ...  ... 8 Massa caseira,  
biscoito, bolacha 

Mel 3 ... ... 1  ... 4 Mel, própolis,  
cera, colmeias 

Sbrega 
giacheta 

... ... ... ... 6 6 Vinho de laranja 

  Estabelecimentos comerciais e atividades intermediárias   

Casa de 
produtos  
coloniais 

... ... 13 1 2 15 Vende todos  
os produtos 

Supermercado 
e feiras de 
agricultura 
familiar 

... ... ... ... 1 1 
Vendem todos  
os produtos 

Hotéis, cafés,  
restaurantes e 
similares 

... ... 4 1 1 6 
Café hóspedes, café 
colonial, confeitaria, 
gastronomia 

Total Geral      75   

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

Resulta no Quadro 7, acima, uma coluna nominada “outros atores”, criada para 

nela inserirem-se realidades indicadas pelos pares (bola de neve) ou percebidas ao 

longo do caminho e tidas como relevantes, como é o caso a ser notado do sbrega 

giacheta, termo dialetal usado para definir o vinho de laranja, obtido a partir da 

fermentação do suco dessas frutas e produzido ainda por muitas famílias e que, na 

visão deste autor, possui requisitos para receber um selo de denominação de origem, 

por ser um produto tradicional da colônia e assim definido somente nessas paragens. 

Ao ser relatado o objetivo da pesquisa aos informantes-chave, focaram suas 

indicações, prevalentemente, nos pontos de venda dos produtos coloniais. 

Coincidentemente, a maioria destes se localiza ao longo dos dois principais 

corredores de acesso à cidade: um proveniente do Norte do Estado e o outro, do 

Leste/litoral, que confluem, já dentro do perímetro urbano, para a Rua Madre Paulina, 

corredor viário de aproximadamente 5 km de extensão que atravessa o Bairro Vígolo, 

em direção ao principal objetivo dos que visitam o Município, o complexo religioso que 

abriga o Santuário de Santa Paulina. A sua localização, ao longo desse trajeto, 

iniciando-se a partir da maior distância do santuário, foi o critério adotado para a 

escolha do comerciante a ser entrevistado, além da sua disponibilidade em colaborar.  

Por fim, foram entrevistados visitantes que conhecem, consomem in loco ou 

adquirem produtos coloniais para levar para casa. Estes últimos foram selecionados 
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com base no conceito de “visitantes”, proposto pelas Nações Unidas e seus parceiros 

(NACIONES UNIDAS et al., 2008). Sua escolha foi feita de forma aleatória e as 

entrevistas aplicadas no decorrer da pesquisa de campo, concomitantemente à visita 

aos pontos de venda dos produtos coloniais. 

Dessa feita, o conjunto de informantes ficou composto de técnicos e gestores 

de órgãos públicos e de entidades ligadas à produção ou comercialização dos 

produtos coloniais ou à atividade turística do Município de Nova Trento, operadores 

econômicos locais, como produtores e comerciantes dos referidos e, por fim, visitantes 

que frequentam e degustam os atrativos desse destino. 

Figura 4 – Informantes da pesquisa 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 

3.6 Tratamento e análise dos dados 

 

Os dados foram tratados e analisados à luz da técnica da análise de conteúdo, 

seguindo os termos propostos por Laurence Bardin (2011), que consiste em descrever 

o conteúdo de mensagens obtendo indicadores que permitam inferir deduções 

relativas à origem e condições de produção destas mesmas mensagens. Para a 

autora, o trabalho se desenvolve através de três etapas cronológicas, a saber:  

 A pré-análise: fase em que o pesquisador age intuitivamente buscando 

determinar o seu modus operandi. Em um primeiro momento, ele efetua uma 

análise panorâmica (leitura flutuante), na qual colhe suas primeiras impressões 

e escolhe os documentos que comporão o corpus da pesquisa; poderá formular 

hipóteses, sorte de explicações provisórias advindas do fato observado e que 

serão colocadas à prova frente à teoria, podendo, ou não, serem aceitas, e fará 



43 

a referenciação dos índices e elaboração de indicadores que encaminharão a 

interpretação final: esses índices consistem das manifestações da mensagem, 

unidades de registro de ordem semântica contidas no texto das entrevistas, que 

serão individuados e escolhidos/recortados por este pesquisador e, 

posteriormente, reagrupados em base à semelhança das ideias dentro de um 

determinado contexto (categorização); a eventual ocorrência e frequência 

destes, a co-ocorrência contribuirá para a composição das categorias temáticas 

a serem analisadas, trabalho este a ser guiado pelos objetivos da pesquisa, 

pela teoria referenciada e pelas hipóteses eventualmente levantadas.  

 A exploração do material: fase em que as técnicas previamente definidas serão 

aplicadas sobre o material selecionado (corpus). 

 O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação: nessa etapa, são 

elaboradas as formas de apresentação dos resultados, é o momento em que o 

pesquisador expõe dados e faz com que eles falem, podendo, desse modo, 

“propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos 

previstos” (BARDIN, 2011, p. 131).  

Exemplifica-se, a seguir, o procedimento adotado para a análise de conteúdo 

das questões subjetivas, utilizando, como exemplo, as respostas da questão número 

1 aplicada a três comerciantes, durante o pré-teste. Este modelo possibilitou sintetizar 

os depoimentos a partir do recorte e da marcação das unidades de contexto e de 

registro presentes no corpus do texto. A marcação das unidades de registro foi 

realizada de forma manual: foram grifadas com cores diferentes, de maneira a formar 

os grupos de “unidades comparáveis de categorização para análise temática [...]” 

(BARDIN, 2011, p. 130), a saber:  

 Vermelha (fonte): Preservação e transmissão do patrimônio cultural; 

 Amarela (realce): Atributos percebidos nos alimentos/produtos coloniais; 

 Azul (realce): Atratividade dos alimentos/produtos coloniais para o turismo; 

 Cinza (realce): Diversificação de atrativos locais;  

 Verde (Fonte): Importância econômica dos produtos coloniais; 

 Azul (fonte): Importância do turismo para a economia e cultura locais; 
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 Roxo (fonte): Políticas públicas de salvaguarda do patrimônio e incentivo aos 

agentes. 

No Quadro 8, a seguir, que trata da questão 1 do roteiro aplicado aos 

comerciantes, é possível verificar um exemplo do procedimento adotado. Os quadros 

relativos ao procedimento de marcação das questões dos demais instrumentos 

encontram-se no Apêndice B deste trabalho. 

Quadro 8 – Questão 1, objetivo relacionado e exemplo de marcação das unidades de registro 

Questão 1 - Por que você vende 
produtos coloniais? 

Objetivo 3 - Conhecer as origens dos produtos coloniais 
e a sua relação com o turismo em Nova Trento. 

Depoimentos:  
C1- são produtos mais caseiros, que o pessoal procura, são produtos mais naturais, que vem mais 
fácil da roça [...] 
C2- A gente atende diretamente o turista e o turista vem procurando esse produto aqui no bairro, ele 
vem visitar Santa Paulina e ele deseja levar para casa o vinho, o queijo, o salame. Então, a gente 
oferece exatamente o que o cliente está procurando. 
C3- A cidade que a gente está localizada... sempre houve um forte apelo da procura por produtos 
coloniais, uma cidade pequena do interior; eu já fui um produtor de produtos coloniais; tinha vacas 
de leite e produzia o leite e alguns derivados; era uma maneira de eu desovar a minha produção. 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

A partir da leitura flutuante e marcação das unidades de registro supracitadas, 

foi possível, então, obter as categorias e subcategorias temáticas (Quadro 9) que 

subsidiaram as análises e inferências (BARDIN, 2011). A coluna da direita do mesmo 

quadro apresenta os autores abordados no referencial teórico que respaldam a 

validação destas categorias. 

Quadro 9 – Categorias temáticas da análise de conteúdo de Bardin (2011) 

Categorias Subcategorias Autores 

Preservação e 
transmissão do 
patrimônio cultural 

Patrimônio cultural Choay (2001); Vogt (2008); Fonseca (2009); Paiva 
(2015); Zanella (2017); Köhler (2019); IPHAN 
(2021); UNESCO (2021) 

Comida como 
patrimônio cultural 

Bessiere (1998); Santos (2005); Montanari e Lima 
(2009); Dorigon e Renk (2011); Woortmann (2013); 
Barbosa (2015);   Rabbiosi (2016); Dentz (2016) 

Conservação e 
inovação do 
patrimônio 

Bessiere (1998); Dentz (2016) 

Atributos percebidos 
nos alimentos/produtos 
coloniais 

Qualidades Bessiere (1998); Scarbelot e Schneider (2012); 
Maizza (2013); Gimenes-Minasse (2015); Dentz 
(2016); Garibaldi (2017a) Autenticidade 

Atratividade dos 
alimentos/produtos 
coloniais para o turismo 

Diversificação dos 
atrativos locais 

Bessiere (1998); Hjalager e Richards (2003); 
Richards (2003); Kivela e Crotts (2005); Barroco e 
Barroco (2008); MINISTÉRIO DO TURISMO 
(2010); Cruz e Menasche (2011); Björk e 
Kauppinen-räisänen (2013); Marujo (2014); 
Garibaldi (2017a; 2017b); Long (2018); 

Importância dos 
alimentos/produtos 
coloniais para a 
economia local 

 Bessiere (1998); Hjalager e Richards (2003); 
Richards (2003); Kivela e Crotts (2005); Barroco e 
Barroco (2008); Cruz e Menasche (2011); Björk e 
Kauppinen-räisänen (2013); Garibaldi (2017a; 
2017b); Long (2018); 
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Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

Para armazenar, tratar e analisar os dados relativos ao perfil dos entrevistados, 

assim como aqueles obtidos pelas respostas baseadas na escala de Likert, foi feito 

uso do software Microsoft Excel, o que possibilitou construir gráficos e tabelas para 

melhor expor os resultados, dando a dimensão quantitativa desta pesquisa. 

 

3.7 Pré-teste 

 

O pré-teste dos instrumentos, aqui entendido como os roteiros das entrevistas 

(Capítulo 3.4), é uma etapa importante para certificar-se de que tenham sido 

elaborados com coerência e clareza, que a linguagem neles contida seja a mais 

próxima da dos respondentes e por estes facilmente compreendida, otimizando, 

assim, todo o processo de análise (SILVA et al., 2012). Como preconizado por Gil 

(2008), ele é aplicado a alguns elementos típicos do grupo pesquisado que se dispõem 

a dedicar um pouco mais de tempo que os demais integrantes, pois, além de 

responder às questões, devem indicar eventuais dificuldades encontradas. Para a 

realização do pré-teste, as entrevistas foram aplicadas a alguns dos atores 

inicialmente individuados (capítulo 3.5, relativo à individuação dos informantes). 

 

3.7.1 Realização do pré-teste 

 

Assim, algumas entrevistas foram efetuadas para aferição dos referidos 

instrumentos. O questionamento feito pelos informantes-chave quanto à condição 

“legal” ou “informal” dos produtores como critério para sua inclusão na lista de agentes 

indicou, já de antemão, a necessidade de incluir, no roteiro de entrevistas, a questão 

referente a eventuais fatores que poderiam impedir ou limitar uma maior oferta desses 

Importância do Turismo 
para a economia e 
cultura 

Importância do 
turismo para a 
cultura local 

Bessiere (1998); Richards (2003); Gimenes (2006); 
MINISTÉRIO DO TURISMO (2010); Santos 
(2010); Björk e Kauppinen-räisänen (2013); 
Scarbelot e Schneider (2012); Barbosa (2015); 
Panosso Netto (2017); Zanella (2017); Garibaldi 
(2017b); Long (2018); UNWTO (2019) 

Importância do 
turismo para a 
economia local 

Estratégias de 
salvaguarda e fomento 

Políticas públicas 
para o patrimônio 

Fonseca (2009); Santos, Thomé da Cruz e 
Menasche (2012); Santilli (2015); Dentz (2016); 
Köhler (2019); IPHAN (2021); UNESCO (2021) Incentivo aos 

agentes 
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produtos ao mercado turístico e assim foi feito, tanto no roteiro para produtores, quanto 

naquele para gestores. 

O pré-teste foi realizado durante a saída de campo, realizada no dia 18 de maio 

de 2021, uma terça-feira. Participaram desta etapa 10 indivíduos, sendo: 3 

comerciantes, 3 produtores, 2 gestores de entidades e 2 visitantes.  

Optou-se por iniciar a pesquisa nas casas de comércio, acreditando encontrar, 

nesses locais, também os visitantes/consumidores de produtos coloniais. Assim, foi 

utilizado o critério da maior distância em relação ao principal atrativo local, o Santuário 

de Santa Paulina, para a escolha do primeiro entrevistado, resultando, então, ser 

aquele do acesso Norte. O segundo, tratou-se do gerente do primeiro, localizado no 

Bairro de Vígolo, lugar de maior concentração desses comércios. O terceiro, trata-se 

do último comércio localizado no mesmo bairro antes de chegar ao Santuário de Santa 

Paulina. Os produtores e gestores consultados foram escolhidos por atuarem nesse 

mesmo trajeto. 

Os atores dos três primeiros grupos foram informados dos propósitos da 

pesquisa e, após o aceite, entrevistados em seus locais de trabalho, com 

agendamento prévio ou atendimento imediato durante a primeira visita, que incluía, 

na maioria dos casos, a oferta orgulhosa de produtos para degustação. 

Os visitantes, por sua vez, foram entrevistados nas adjacências dos 

estabelecimentos comerciais, com prévio consentimento verbal do seu gestor, logo 

após terem efetuado sua visita. Para elegê-los, manteve-se certa distância e 

observou-os para, posteriormente, solicitar sua colaboração. Foi adotado como critério 

de seleção o fato de terem degustado e adquirido produtos dessa categoria para levar 

consigo.  

Os depoimentos dos integrantes de todos os grupos foram registrados pelo 

gravador de voz do telefone celular, marca Xiaomi, modelo MI 8 Lite. Posteriormente, 

os áudios foram transcritos para um documento do aplicativo Word, presente no 

pacote Microsoft Office disponibilizado gratuitamente para os acadêmicos da Univali 

através do portal “minha Univali” e salvos em arquivos no computador deste 

pesquisador.  

 

3.7.2 Considerações sobre o pré-teste e aferição dos instrumentos 
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Salienta-se que os procedimentos de análise dos resultados testados antes do 

início das entrevistas para o trabalho final, atenderam ao proposto. A tentativa de 

atribuir maior validade aos resultados obtidos com a técnica de Bardin (2011), fazendo 

uso do software Iramuteq13 para analisar a similitude dos termos mais frequentemente 

obtidos durante o pré-teste não se revelou interessante: este raramente apresentava 

correspondência com o enunciado. Sendo assim, não foi mais utilizado para as 

análises finais. 

Os instrumentos de coleta de dados (Quadros 3, 4, 5 e 6 do capítulo 3.4) se 

revelaram satisfatórios, atendendo aos objetivos estabelecidos, mesmo assim, alguns 

ajustes se fizeram necessários, como segue: 

No roteiro para produtores (Quadro 3, capítulo 3.4) foi mudada a redação da 

questão 7, que trata da aceitação de turistas na propriedade, sendo eliminadas as 

opções “sim ou não”, transformando a resposta em descritiva, resultando em: “o que 

você acha de ...”. O mesmo aconteceu com a questão de número 8, relativa aos 

eventuais benefícios do turismo para a atividade e a comunidade, mantendo, neste 

caso, as opções sim ou não, solicitando, no entanto, que os respondentes 

comentassem sua confirmação, buscando, assim, extrair ao máximo o pensamento 

do agente em relação ao tema turismo, presente em ambas as questões. Na questão 

9, foi limitada a resposta às possibilidades “sim ou não”, visto que mais detalhes 

quanto à identificação do produto era mais bem explicitada pelas respostas da 

questão número 10. 

Tendo partido da intenção de analisar os produtos coloniais produzidos pelos 

descendentes de trentinos/italianos presentes em Nova Trento, percebeu-se não 

serem mais exclusivamente estes os seus atuais produtores, tampouco os que os 

comercializam, gerando a necessidade de incluir no campo de identificação do 

entrevistado desses dois grupos (Quadros 3 e 4) o item “descendência”, para, assim, 

melhor caracterizar o conjunto dos respondentes e a interpretação dos resultados.  

No caso do roteiro para comerciantes (Quadro 4, capítulo 3.4), não sendo 

sempre o respondente o titular do estabelecimento, mas sim um responsável/gerente 

e podendo este mudar com o tempo, a descendência solicitada foi a relativa ao titular, 

parecendo, assim, indicar melhor a noção de transmissão/preservação da tradição, 

                                            
13 O software Iramuteq (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 
Questionnaires) é uma ferramenta que possibilita fazer análises estatísticas de textos e sobre “tabelas 
indivíduos/palavras” (CAMARGO; JUSTO, 2013, p. 1). 
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tanto de produzir, quanto de comercializar e servir. No mesmo roteiro, foi possível 

notar a necessidade de adicionar à questão número 5, que trata da disponibilidade de 

produtos locais para comercialização, a possibilidade da resposta (sim ou não) ser 

comentada pelo entrevistado, fornecendo, desse modo, o(s) porquê(s) de tal 

condição, especialmente, para o caso de a resposta ser uma negativa. 

No roteiro para visitantes (Quadro 5, capítulo 3.4) ocorreu que a questão 

número 4, que tratava da lembrança de algum produto colonial nunca mais 

encontrado, não foi respondida por dois dos três entrevistados e, mesmo a única 

resposta obtida não se demonstrou pertinente, fazendo com que se optasse por 

eliminá-la. Foi adicionada uma nova questão (número 1), na qual se questiona o 

entrevistado sobre o principal motivo de ele estar visitando Nova Trento, buscando, 

com isso, perceber a interdependência e/ou a complementariedade com outros 

atrativos do destino. 

Por fim, no roteiro para gestores (Quadro 6, capítulo 3.4), as perguntas 2 e 3 

foram unificadas, pois geravam a mesma resposta, reduzindo, assim, o número para 

esse grupo, de 5 para 4 questões. As demais questões atenderam aos propósitos 

pretendidos, não demandando outras adequações. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nos subcapítulos que seguem, buscar-se-á atender aos objetivos específicos 

previamente definidos. O próximo, portanto, trata-se do primeiro deles, a saber, 

contextualizar os aspectos geográficos, históricos e sociais do Município Nova Trento, 

desde a formação da colônia até a realidade atual, como segue.  

 

4.1 Contextualização do objeto da pesquisa 

 

Por meio da pesquisa bibliográfica, foi possível compor um interessante cenário 

relativo ao objeto empírico e os porquês do processo de ocupação das terras do Sul 

do Brasil que se iniciou por volta da metade do século XVIII.  

Para consolidar a hegemonia da coroa portuguesa no Atlântico Sul, foram 

necessárias várias ações dentre as quais a fortificação da Ilha de Santa Catarina. Tal 
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fato, no entanto, demandava “gente para o povoamento, produção de alimentos e 

guarnição da ilha” (PIAZZA, 1997, p. 122). Consta, segundo o autor, que nesse 

primeiro momento, as motivações e demandas político-militares da coroa portuguesa 

encontraram solução com a vinda de casais das ilhas dos Açores e da Madeira, 

superpovoadas e com seus habitantes empobrecidos e desejosos de deixar aquele 

lugar, intranquilos também com os frequentes eventos sísmicos, devido à formação 

vulcânica das suas ilhas.  

Já no período pós-independência de Portugal, o Brasil produzia e exportava 

basicamente produtos agrícolas, devendo importar de países mais avançados, e 

protecionistas, os demais bens manufaturados; portanto, para consolidar sua 

independência também no campo econômico, era preciso desenvolver atividades 

manufatureiras próprias (CADORIN, 1992). Por fatores ligados ao período colonial, a 

população do Brasil da época se concentrava, principalmente, nos estados do 

Sudeste e Bahia, enquanto o Sul, historicamente palco de disputas entre portugueses 

e espanhóis, continuava despovoado. Na então Província de Santa Catarina, além da 

cidade na ilha fortificada, contavam-se apenas as cidades-portos de São Francisco e 

Laguna, restando todo o interior despovoado, exceto por índios e tropeiros. 

O contingente populacional existente era inexpressivo diante da vastidão do 
território. A preocupação com os vizinhos Uruguai, Paraguai e Argentina era 
uma constante para o governo imperial. A guerra do Paraguai (1864-1872) 
deixou claro ao Brasil a necessidade de demarcar a fronteira e povoar o 
interior do sul do país e garantir a posse das regiões em litígio (CADORIN, 
1992, p. 14). 

Era preciso ocupar, povoar e, então, a solução poderia estar na emigração de 

famílias de outros países que, além de ocupar as terras, produziriam nelas com os 

saberes e fazeres que possuíam. 

Para o sociólogo italiano Renzo Maria Grosselli (1986), a possibilidade da vinda 

de outros imigrantes europeus, não portugueses, foi favorecida por um decreto de Don 

João VI, em 1808, que garantia o direito de propriedade de terras brasileiras aos 

estrangeiros. Tal decreto, na época, visava, além de suprir a necessidade de povoar 

o imenso e rico espaço territorial, a criar um Brasil moderno e potente, para tanto, era 

preciso quebrar a sonolência colonial e desenvolver uma classe média-burguesa 

dinâmica e empreendedora que se inserisse entre a acomodada nobreza/burguesia 

latifundiária e a classe dos escravos negros. 

Mas tal classe média deveria ser “importada”, já que o poder do latifúndio 
impedia o nascimento no país de uma pequena e média propriedade. A 
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pequena burguesia brasileira, que existia, era uma burguesia de burocratas 
e comerciantes que vivia das migalhas que o latifúndio deixava escapar de 
suas mãos (GROSSELLI, 1986, p. 260). 

Por sua vez, a historiadora Rosélys Corrêa dos Santos (1979), observa que as 

primeiras experiências desse novo ciclo em solo catarinense verificaram-se com 

imigrantes de origem germânica, em São Pedro de Alcântara, em 1829, e de italianos, 

no Vale do Rio Tijucas com a Colônia Nova Itália, em 1835, não tendo esta última 

alcançado seus objetivos. Mas a estas seguiram-se outras, destacando-se a colônia 

Blumenau e a Dona Francisca, sendo seus colonizadores de origem alemã. Também 

por imigrantes alemães, a Colônia Itajaí, posteriormente Brusque, foi criada em 1860, 

às margens do rio Itajaí-Mirim (SANTOS, 1979).  

Novas terras foram acrescentadas à colônia Itajaí, que bem se desenvolvia e, 

a partir dela, foi criada, em 1866, a Colônia Príncipe Don Pedro, recebendo, 

inicialmente, 98 colonos americanos do Norte, mas que, por falhas administrativas e 

“outras faltas”, foi, logo depois, reincorporada à Colônia Itajaí. Em 1874, enfim, “as 

Colônias Itajaí e Príncipe Don Pedro, de cujo território faziam parte as plagas 

alferenses14, passaram a formar nova freguesia [...]” (PIAZZA, 1950, p. 21). 

Além de criar novas colônias e povoá-las, era também necessário atrair mão 

de obra de reposição para as grandes fazendas, principalmente, a partir da percepção 

de que a abolição da escravatura era iminente. Tal fato levou o governo a aprovar um 

decreto, em 1867, que tratava da criação de novas colônias e que serviu de base, em 

1873, para a celebração de um contrato com o agente Caetano Pinto para introduzir 

100.000 emigrantes europeus, de várias nacionalidades e que fossem agricultores 

saudáveis, laboriosos e de boa moral (GROSSELLI, 1986). 

Para povoar as terras na nova colônia, foram escolhidos agricultores do 

Trentino, então parte do Tirol austríaco e de outras províncias do norte da Itália. 

Descontentes com as próprias condições de vida, estes eram presa fácil para os 

emissários das companhias de emigração. Seehauser e Veneri (1988, p. 9) relatam 

que agenciadores “visitavam as aldeias, paravam nos bares onde faziam verdadeiros 

comícios para ilustrar e magnificar o trabalho e a terra que estavam propondo”.  

Enfim, em 1875, era criado o distrito colonial de Nova Trento. A região era 

caracterizada por muitos vales, banhados por rios e ribeirões: a sede da colônia foi 

                                            
14 Alferenses: gentílico relativo a Alferes, pois antes de se chamar Nova Trento, a localidade era 
conhecida como Alferes (CADORIN, 1992, p. 23), também nome do ribeirão que corta a cidade. 
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instalada na confluência do Ribeirão do Alferes com o Rio do Braço, que dá nome ao 

vale (CADORIN, 1992). 

Em junho do mesmo ano, foram colocadas as primeiras 20 famílias, vindas de 

Trento e Monza que, ao tomarem posse de seus lotes, auxiliavam na abertura de 

estradas, pois seguiam-se a esta leva, várias outras (PIAZZA, 1950). Embora esta 

investigação se norteou pela herança alimentar do trentino/italiano, preponderante, 

segundo o próprio Piazza (p. 23), pois “ocupou quase a metade do Município e com a 

mescla havida influiu em todo o Município”, outras nacionalidades contribuíram para 

povoar a colônia, a saber: 1) Germânicos, que ocuparam os distritos de Claraíba e 

Vargedo; 2) Poloneses, componentes da última leva, a chegar por volta de 1892, e 

que se instalaram nas terras de maior altitude e com os quais se confundiram os 

russos brancos; 3) Algumas famílias de nordestinos, enviadas pelo Governo Imperial 

como forma de livrá-los da grande seca de 1877-1878. 

A vinda desse elemento nacional, representado pelos retirantes nordestinos, foi 

de grande valia para a adaptação do imigrante europeu, fato relatado também por 

Grosselli:  

“Os agricultores trentinos tiveram que aprender muito, para a sobrevivência 
na floresta, dos colonos brasileiros que, em pequenos grupos, 
frequentemente eram misturados a eles. Os ensinaram a construir as 
cabanas, a se defender das intempéries, a conhecer os animais, as estações, 
as plantas” (GROSSELLI, 1986, p. 401). 

 

4.1.1 Dos Alpes ao pé da Serra do Mar: imigração e formação da colônia  

 

Em sua obra “Vencer ou Morrer”, Grosselli (1986) descreve a sociedade 

trentina15 da segunda metade do século XIX como substancialmente camponesa em 

sua estrutura econômica que, na sua organização social e, enquanto tal, não se 

prospectavam mudanças consideráveis nesta condição. O autor complementa que 

essa sociedade, dentre as mais pobres da Europa, viveu por séculos uma economia 

agrícola de autossuficiência, mantendo-se praticamente impermeável a influências 

externas, alternando as crises agrícolas e a falta de terras férteis e cultiváveis com 

                                            
15 Trentina é o termo gentílico utilizado para designar aquela sociedade, ou aquele grupo étnico, 

habitante da Província Autônoma de Trento, hoje Norte da Itália (GROSSELLI, 1986). 
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emigrações temporárias, ocupando-se de toda sorte de trabalhos, buscando, assim, 

suprir o mínimo indispensável para viver. 

Portanto, os emigrantes temporários eram agricultores que, no inverno, faziam 

outros trabalhos artesanais, por vezes, em outros países e era dessas idas e vindas 

que chegavam também notícias das mudanças e dos descontentamentos na Europa 

de então; de língua italiana, mas pertencente ao Império Austro-húngaro de maioria 

alemã, o trentino era regularmente alimentado com o sonho americano através de 

notícias sobre os imigrantes germânicos, que para cá vieram a algumas décadas 

antes (SEEHAUSER; VENERI, 1988). 

Mesmo uma sociedade assim isolada e estática, que decerto não apreciava, 

quanto menos atuava, mudanças comportamentais extremas, viu-se confrontada por 

uma crise nova: o advento do capitalismo que lhes dava como alternativa urbanizar-

se ou modernizar sua atividade, o que era algo impossível para a maioria 

(GROSSELLI, 1986). Entre aceitar uma dessas opções, combater e defender seu 

modelo social ou partir, preferiram a última; partir para a América e buscar reconstruir 

no novo mundo uma nova sociedade nos moldes daquela deixada para trás. 

Figura 5 – Origem e destino dos imigrantes 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 
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O atual Município de Nova Trento (SC) nasceu, então, como parte da Colônia 

Imperial Príncipe Dom Pedro, com a chegada de levas de imigrantes, provenientes de 

regiões do Norte da Itália, como Veneto, Lombardia, Friuli (CORRÊA, 2014) e, 

principalmente, de trentinos, vindos da Província de Trento, ainda mais ao Norte; um 

povo de etnia italiana, mas de nacionalidade austríaca (CORRÊA, 2014; SANTOS, 

1993), pois, na época, o seu espaço territorial integrava a Região do Tirol, parte 

componente do Império Austro-Húngaro. Então, 

[...] a partir de 1875, começam a chegar os primeiros grupos de imigrantes 
trentino-italianos. Eles deixaram para trás um período de crise, fome, miséria 
e desesperança, na qual a Europa passava. O momento coincidiu com a 
vontade governamental brasileira de povoar as terras localizadas ao sul. 
Aliciados pelas companhias de imigração, os imigrantes aportaram no Brasil 
com a promessa de encontrar uma terra “onde se plantando tudo dá”, rios e 
riachos em abundância, moradia e trabalho remunerado (MUNICÍPIO DE 
NOVA TRENTO, 2017). 

E, assim, trouxeram na bagagem mais do que seus míseros pertences, 

trouxeram valores, fé, cultura e saberes, buscavam a América e o mito da liberdade, 

desejavam tão somente a felicidade, representada por terra, comida e dignidade (O 

TRENTINO, 2017).  

Mas nem tudo era tal qual o descrito. Esses europeus, mesmo que de áreas 

menos favorecidas, vinham de realidades culturalmente ricas e sua vinda para o Brasil 

os remeteu à um passado precário que, há muito, tinha sido superado em seu 

continente; “Para quem estava chegando de uma sociedade que caminhava a passos 

largos rumo à industrialização e mecanização, a sensação deve ter sido no mínimo 

de aturdimento” (CADORIN, 1992, p. 25). Em muitos casos, os colonos foram 

enganados, largados à mercê da própria sorte, em barracas, sem meios nem 

esperança, e a natureza, tão decantada como a dos vales trentinos, tanto favorecia a 

produção, quanto a deteriorava rapidamente (SEEHAUSER; VENERI, 1988). 

Juntavam-se ao clima, os animais selvagens e serpentes, desconhecidos, e os 

aborígenes, que viam os recém-chegados como invasores de suas terras. Tudo devia 

ser aprendido de novo. 

Não foram muitos os anos desesperados na floresta. Só os primeiros. Uma 
vez melhorada a casa, liberado da vegetação um vasto pedaço de terreno, 
plantado e colhido, iniciadas as primeiras criações de animais de terreiro, 
aprendido a conhecer as estações, os animais, as plantas, o ambiente em 
suma, as condições de vida daquela gente melhoraram muito (GROSSELLI, 
1986, p. 405). 
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Eles se tornaram proprietários de suas terras, alimentavam-se bem e 

conseguiram manter seus usos e costumes originais através do trabalho em família e 

do culto de sua fé (ZANINI, 2004). Esses aspectos culturais e socioeconômicos 

levaram à transmissão e preservação dos saberes e fazeres relativos à alimentação, 

possibilitando a sua disponibilidade ainda nos dias de hoje. 

 

4.2 Os hábitos alimentares e os produtos coloniais 

 

Buscando atender ao terceiro objetivo específico, o subcapítulo seguinte trata 

das origens dos produtos coloniais e a sua relação com o turismo de Nova Trento nos 

dias de hoje. 

Destarte, os deslocamentos humanos, tratados anteriormente, são entendidos 

por Dorigon e Renk (2011) como estratégia de defesa e reprodução de um princípio 

social, o modelo camponês, ou como forma, então, ou tentativa, de perpetuar suas 

tradições, seus usos e costumes; carregavam consigo, portanto, seus saberes e suas 

práticas alimentares, desconhecidas do povo das novas terras.  

Os autores indicam que, por fatores como o isolamento e a precariedade de 

meios de comunicação, relatados também por Poffo (2013), também a inexistência de 

equipamentos tecnológicos, essas pessoas foram forçadas a, além de sua habitual 

arte culinária voltada para o preparo da comida do cotidiano, buscar, na tradição 

secular camponesa, as técnicas necessárias para a conservação dos demais 

alimentos destinados à subsistência, dando, assim, origem ao que conhecemos hoje 

como produtos coloniais. 

Alimentos tão rapidamente perecíveis eram transformados em produtos 

elaborados mais ou menos complexos e resistentes: o leite em queijos; as carnes em 

salames, linguiças, banha; a uva em vinho e vinagre; as verduras em conservas; as 

frutas em doces e geleias; os grãos em farinhas e assim por diante. 
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Figura 6 – Produtos coloniais expostos para venda 

 

Fonte: acervo pessoal (2021). 

Eram alimentos sempre prontos e disponíveis. Essas práticas alimentares 

também favoreciam uma otimização do tempo disponível, tão necessário para a lida 

nas roças, que envolvia toda a família e nem sempre eram próximas de casa, o que 

inviabilizava o preparo de refeições quentes (FLORES E SILVA, 2007).  

Buscando facilitar e padronizar o entendimento dos vários atores entrevistados 

e do público que nos lê, apresenta-se, no Quadro 10, a definição dos principais itens 

resultados do “processamento caseiro de alimentos”, termo adotado por Wagner; 

Marques e Menasche, (2007, p. 61), em estudo realizado na região do Vale do 

Taquari-RS, ou, aqueles elaborados pelos colonos, na colônia e, por isso, conhecidos 

como produtos coloniais, segundo o entendimento de Dorigon e Renk (2011), cujos 

estudos se realizam na Região de Chapecó, Oeste do Estado de Santa Catarina. Na 

região de Nova Trento, objeto deste estudo, adota-se o termo produtos coloniais. 
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Outros termos ainda, e/ou produtos, poderão surgir, fruto das entrevistas com os 

atores locais e, se assim for, serão relatados ao longo desta investigação. 

Quadro 10 – Principais produtos coloniais e suas derivações 

Derivação 
Segundo Dorigon e Renk 
(2011, p. 102) 

Segundo Wagner; Marques; Menasche (2007, 
p. 61-62) 

Carne suína 
Salames, dentre outros 
produtos 

Linguiça, salame, morcela, banha e torresmo, 
scodeguin⁵, copa, mortadela, queijo de porco e 
salsichão 

Outras carnes  Charque, peixes, carne de aves 

Leite 
Queijo colonial, dentre 
outros 

Puína², Käschmier⁴, nata, requeijão, iogurte 

Frutas Doces e geleias Schmiers³, compotas 

 
Sucos e vinhos, dentre 
outros 

Vinagre e vinho 

Hortaliças Conservas 
Conservas salgadas (cebola, cenoura e 
pepino), crem¹, molho de tomate 

 Massas e Biscoitos 
Bolachas, biscoitos, cucas, bolos, massas, 
pães (de aipim, batata, milho ou centeio) 

Outros Açúcar mascavo Açúcar mascavo, cachaça, melado e rapadura 

Outros, não 
elaborados 

 Ovos, mel 

 

¹ conserva salgada feita à base do tubérculo de mesmo nome; 
² preparada por descendentes de italianos, a partir do soro originário da fabricação de queijo; 
³ doces dos descendentes de alemães, preparados a partir de frutas, utilizados para comer 
com pão; 
⁴ obtido a partir da fermentação do leite, sendo utilizado para consumo com pão; 
⁵ embutido produzido à base de carne e couro suínos, acrescidos de temperos, característico 
da culinária desses descendentes de imigrantes italianos. 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

Dos dados obtidos até esta etapa, percebe-se a presença de produtores 

(Quadro 7) e também de produtos (Quadro 10) ligados a outras culturas, que não a 

dos trentinos/italianos: tendo a colônia Nova Trento recebido imigrantes de várias 

etnias, tal fato pode ser atribuído à miscigenação cultural, segundo Santos (2005), que 

sempre deixa traços das trocas culturais, revelados pela culinária. 

4.2.1 Os produtos coloniais e o turismo  

Quase um século e meio depois da chegada dos imigrantes, e no atual contexto 

social e econômico neotrentino, famílias sempre menos numerosas, com agricultores 

envelhecidos, mulheres e jovens trabalhando remunerados, fora da propriedade 

(WAGNER; MARQUES; MENASCHE, 2007), resiste ainda a tradição de se processar 

alimentos, muitos dos quais com as mesmas técnicas, mesmos ingredientes e 

instrumentos outrora necessários para dar um bom destino aos excedentes. 

Alguns produtos apresentam já alguma modificação, seja porque com a 

chegada dos imigrantes não foi encontrado aqui o seu ingrediente típico, ou não foi 

possível adaptá-lo ao clima, solo e a outras variáveis específicas do lugar e cultivá-lo, 



57 

sendo um bom exemplo disso o caso da videira, que, segundo relatos de Adami e 

Mazzola (2021, p. 76) encontraram “um acérrimo inimigo nas formigas, as quais, a 

não ser à força d’água e fogo, em poucos dias, a deixam nua e seca”; outros foram 

adaptados para atender ao gosto do turista, já familiarizado com determinados 

ingredientes (BEUTHER, 2014); outros ainda, para facilitar o seu manuseio e 

transporte, quando usado como lembrança de viagem, por exemplo (GIMENES 

MINASSE, 2016); também porque, pela “própria lógica da dinâmica cultural, podem 

ser alterados ou adaptados, sofrendo modificações, perdas e atualizações para sua 

permanência nos dias atuais” (DENTZ, 2017).  

Sua função, no entanto, não se restringe mais, simplesmente, à necessidade 

de salvar a produção, conservando-a para os períodos de escassez ou entressafra: 

muitas famílias já se dedicam a produzir estes alimentos “com qualidade diferenciada, 

associados à processos produtivos mais sustentáveis e éticos, alinhados a 

características étnicas e culturais”, para comercialização (SCARABELOT; 

SCHNEIDER, 2012, p. 103). Pode-se notar um crescente interesse e a sua 

valorização por parte do consumidor, potencializado pela idealização da origem, por 

serem percebidos como mais frescos, naturais e menos industrializados (DENTZ, 

2016).  

O que era visto como símbolo de atraso, de lugares e de pessoas e que, por 

causa dessa tardança, se preservou no tempo, ganhou novas aplicações e 

significados objetivando melhorar as condições de vida dos agricultores a resgatar a 

cultura relativa aos alimentos (ZUIN; ZUIN, 2008). Destaca-se, também, como 

alternativa econômica para muitos lugares (MIOR, 2007). 

De um produto conservado para a subsistência (valor de uso) da família rural, 
para consumo na entressafra, o produto colonial processado passa a ser visto 
pelos agricultores como um produto comercial com um valor de troca e, 
portanto, como fonte de renda da unidade de produção familiar (MIOR, 2007, 
p. 7-8). 

Resulta, igualmente, que o próprio termo colonial sofreu atualizações: o seu 

uso já não mais está associado exclusivamente ao que é feito pelos colonos, mas 

àquele saber-fazer artesanal, caracterizado pela pequena produção, com uso de 

ingredientes locais e de processos tradicionais (DENTZ, 2017). 

A procura por produtos coloniais nunca deixou de existir, segundo um de 

nossos entrevistados, há muitos anos proprietário de uma casa típica que comercializa 

produtos coloniais: segundo ele, era um programa de final de semana para famílias 
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da cidade vir para o interior passear ou rever familiares e voltar abastecido de queijo, 

vinho, linguiça, “[...] sempre houve um forte apelo da procura por produtos coloniais” 

(C3). 

A partir dos anos 1990, no entanto, com a beatificação de Madre Paulina, Nova 

Trento passou a receber, mensalmente, milhares de devotos e visitantes, e a procura 

por esses produtos cresceu exponencialmente, refletindo o entendimento de que, se 

o atrativo religioso está disponível e é “consumido” o ano todo (ZECCHIN, 2017), o 

mesmo se verifica com a gastronomia do destino (RICHARDS, 2003; GARIBALDI, 

2017a). Corroborando, Trono e Oliva (2013) pontuam que o turismo cultural ligado a 

roteiros de devoção gera modalidades novas de turismo que movimentam áreas 

periféricas oportunizando o desenvolvimento de serviços e atividades comerciais e a 

promoção dos produtos locais.  

Este breve relato a respeito da emigração desde a Europa até as terras do atual 

Município de Nova Trento, com consequente transferência da cultura própria da etnia 

dos trentinos/italianos e sua replicação até os dias atuais, resultou prevalentemente 

da pesquisa bibliográfica.  

Para descrever potencialidades dos produtos coloniais de Nova Trento, 

atendendo ao quarto objetivo específico e, com isso, perceber a sua importância para 

o turismo local, apresenta-se, ao longo do capítulo seguinte, os resultados obtidos 

através das entrevistas semiestruturadas e da observação direta não participante. 

Na Figura 7 – Localização, em Nova Trento, dos comerciantes e produtores 

entrevistados, a seguir, são representadas as principais vias e localidades do 

Município de Nova Trento, em que foram encontrados os produtores e comerciantes 

entrevistados, nela simbolizados pelos respectivos ícones, conforme legenda. 
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Figura 7 – Localização, em Nova Trento, dos comerciantes e produtores entrevistados 

 

Fonte: elaborado por Laura Marchi a partir do estudo deste autor (2021).  

 

4.3 Perfil e percepções dos entrevistados 

 

As entrevistas foram iniciadas compilando os dados pessoais do entrevistado 

no quadro que encabeça cada roteiro de perguntas (Quadros 3, 4, 5 e 6), a fim de 

obter o seu perfil.  

4.3.1 Perfil e percepções dos produtores de produtos coloniais 

Resulta que a grande maioria deles (80%) possui mais de 36 anos de idade, 

apenas um (5%), possui menos de 25 anos. Cerca de dois terços (65%) dos 

entrevistados relataram ter concluído o ensino médio, sendo que 30% deles é 

graduado ou pós-graduado: os demais concluíram, ao menos, o ensino fundamental. 

Há um relativo equilíbrio no que concerne o sexo dos operadores, com leve 

prevalência para os homens (55%). Os dados acima podem ser conferidos na Tabela 

1. 

Tabela 1 – Idade, sexo e grau de instrução do produtor 

Idade do responsável n. % 

Menos de 25 anos 1 5% 

De 26 a 35 anos 3 15% 

De 36 a 45 anos 7 35% 
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De 46 a 55 anos 4 20% 

mais de 56 anos 5 25% 

Total 20  

Grau de instrução do responsável 

Ensino fundamental completo 7 35% 

Ensino médio completo 7 35% 

Ensino superior completo 5 25% 

Pós-graduação completa 1 5% 

Sexo do responsável 

Feminino 9 45% 

Masculino 11 55% 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

Das observações coletadas em campo, foi possível notar a grande variedade 

de alimentos que são processados, tanto na casa da família, caso daqueles que 

demandam maiores habilidades manuais e precisão nos detalhes, para a produção 

de massas, pães, bolachas, licores, geleias, etc., quanto produções que requerem 

maiores espaços ou equipamentos mecanizados, processados, então, quase sempre 

em estruturas próprias, adjacentes à casa, como paióis, adegas, engenhos, 

alambiques, atafonas, etc., sendo o caso das farinhas, fubá, açúcar, destilados, 

vinhos, carnes e embutidos e outros.  

O Quadro 11, a seguir, reporta as principais produções dos entrevistados, 

atentando para o fato de que alguns produtores elaboram mais de um produto. 
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Quadro 11 – Produtos elaborados pelos entrevistados16 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

Mais da metade das atividades de produção (55%) existe há mais de 11 anos. 

Outros 45% atuam há dez anos ou menos.  

Predominam, ainda, na produção, os descendentes dos trentinos/italianos 

(85%). As demais etnias, indicadas na Tabela 2, alemães, poloneses, ucranianos e 

portugueses, também componentes da colonização e ainda presentes no espaço 

geográfico municipal e, igualmente, elaborando produtos da sua tradição, se 

encontram em zonas mais distantes, em relação aos pontos de maior visitação e 

consumo, exceção feita ao distrito de Claraíba, onde o número de descendentes de 

alemães e italianos são, mais ou menos, equivalentes e é atravessada por um dos 

principais acessos ao Município. O israelense retratado se refere a um casal detentor 

de técnicas de processamento de alimentos tradicionais que se instalou no Município 

atraídos, segundo eles mesmos, pela possibilidade de uma melhor qualidade de vida 

em uma pequena propriedade rural, e pela potencial demanda desses produtos, 

devido ao grande fluxo de visitantes que se dirige ao santuário local. 

                                            

16 Segundo relatos populares, o item vinho de laranja é conhecido localmente com o termo dialetal 
trentino sbrega giacheta, que significa “rasga casaco”: isso porque sendo doce e alcoólico, é muito 
calórico e, ao ser bebido, provoca uma sensação de calor muito intensa, fazendo com que seja 
necessário tirar o casaco o mais rápido possível, tão rápido, ao ponto de, por vezes, rasgá-lo. Era 
consumido nas jornadas frias de inverno ou durante as caçadas. Muitos colonos que não conseguiam 
produzir uvas, porque não se adaptaram ao clima, ao tipo de solo ou porque eram devoradas pelas 
formigas cortadeiras (GANARINI, 1880), passaram a fabricar seu vinho com as laranjas, mais 
resistentes e abundantes, a partir das mesmas técnicas de produção do tradicional vinho de uva. 

Produto P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20

Vinho de uva x x x x

Vinho de laranja x x

Vinagre x x

Destilados x x x

Licores x x x x

Açucar e melado x x

Fubá x x

Farinha mandioca x

Polvilho x

Massa caseira x x

Bolacha caseira x x x

Pães x x

Geleias x x

Linguiça x x

Banha e Torresmo x

Queijos x x

Mel x x

Produtores 
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Tabela 2 – Tempo na atividade e descendência do produtor 

Tempo na atividade 
n. % 

 
Descendência do 
Produtor 

n. % 

Até 5 anos 4 20%  Trentinos italianos 17 85% 

de 6 a 10 5 25%  Alemães 2 10% 

de 11 a 15 2 10%  Poloneses -  0% 

de 16 a 20 2 10%  Ucranianos -  0% 

de 21 a 25 1 5%  Portugueses - 0% 

Mais de 26 anos 6 30%  Israelense 1 5% 

Total 20 100  Total 20 100% 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

A maior parte dos produtores individuados se situam nos bairros mais próximos 

do Centro, principalmente em Vígolo, localidade essencialmente agrícola até meados 

dos anos 1990 e, hoje, com atividades econômicas bastante diversificadas, graças 

também ao turismo. A Figura 8, a seguir, retrata a localização dos produtores 

entrevistados, simbolizados pelos respectivos ícones, conforme legenda. 

Figura 8 – Localização dos produtores entrevistados 

 

Fonte: elaborado por Laura Marchi a partir do estudo deste autor (2021).  

Vale lembrar que os fatos acima citados tornaram a localidade de Vígolo o 

destino preferido para a comercialização de produtos coloniais produzidos também 

em outras localidades do Município e de fora dele, como veremos no subcapítulo 

4.3.2, mais adiante, isso devido à demanda gerada pelo turismo religioso no local. 
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Sempre que se fizer necessário citar o depoimento de um produtor, este será 

identificado com a sigla P+nº. Ex.: P09 = produtor 09. 

Para apreender as motivações que levam esses atores a se dedicarem ao 

processamento de alimentos a partir de ingredientes, técnicas e instrumentos ligados 

à cultura de seus antepassados, deu-se prosseguimento à entrevista com os 

questionamentos seguintes:  

1 - Por que você produz produto colonial? 

A cultura dos antepassados, a herança deixada, marcada pelo convívio e as 

dificuldades compartilhadas, faz aflorar um sentimento de pertencimento, não só 

familiar como de grupo social, étnico. Esses herdeiros assumem, naturalmente, a 

responsabilidade de preservar e transmitir essa cultura, tanto através do culto, quanto 

da prática e da oferta turística dessa herança, como emerge dos depoimentos: 

Porque é uma atividade que a gente gosta né, da tradição dos avós, dos pais, 

ali o filho continua (P03). O pai já vinha produzindo, ele e uma irmã [...] e eles quiseram 

abandonar, eu disse: eu vou abraçar a causa né? (P18). Por fazer parte da nossa 

história, da gastronomia italiana, né, da cultura italiana (P02). 

A atratividade que os produtos coloniais exercem nos visitantes é percebida e 

usada para diversificar ainda mais a oferta local, como afirma P02: “me surgiu a ideia 

de trazer a atafona para cá, aqui no centro comercial do santuário, para ser um 

atrativo”. Para P11, essa atração leva ao consumo e à satisfação do visitante “[...] e 

nada mais do que ele [estar] no local onde é produzido e ele vê isso ao vivo, e aí ele 

acaba, lógico, comprando e gostando”. Dessa forma, a atividade turística revela a sua 

importância para a cultura e a economia local, como complementa P13: “[...] então, 

vem turista, vamos supor, eles conhecem, gosta e incentiva a gente trabalhar”. 

Eles produzem para atender a uma demanda que reconhece a qualidade 

diferenciada do seu produto: “pro pessoal que gosta, que vem comprar, que prefere 

um vinho de laranja natural, bom” (P20); “as pessoas estão em busca de produtos que 

sejam de qualidade” (P07). 

A produção de produtos coloniais, para qualquer propósito, possui significativa 

importância econômica para alguns dos entrevistados, uma ferramenta para obter 

renda: “é um nicho que a gente percebeu que não tinha na nossa região” (P04); “então 

aproveitar esse espaço que ninguém tava [sic] ocupando” (P10); “trabalhar em casa” 

(P09); ou agregar valor ao que já produz, “para ter uma renda né, usando os produtos, 
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a matéria-prima que se tem em casa” (P06), e também “para diversificar nosso cultivo” 

(P16). 

No depoimento de uma entrevistada resulta ser a promoção de políticas de 

incentivo aos produtores, tanto na produção, quanto na comercialização o que a levou 

a resgatar a tradição: “eu fui convidada quatro anos atrás pela Secretaria da 

Agricultura pra participar da feira que eles começaram aqui em Nova Trento” (P05). 

Buscando compreender as origens dos produtos coloniais e sua prática até os 

dias de hoje, o questionamento seguinte tratou de apurar através dos depoimentos os 

verdadeiros artífices do ensino destes saberes perpassando gerações, assim como 

outras possíveis fontes de aprendizado. 

2 - Com quem você aprendeu a fazer o seu produto colonial? 

Resultou ser predominante (17/20) a transmissão entre os integrantes do 

núcleo familiar, geração após geração, do saber-fazer o produto colonial, como pode-

se notar no Gráfico 1. Concorre para este fim, igualmente, a convivência com atores 

pertencentes ao mesmo espaço social, como amigos e antigos artesãos (3/20). 

Mesmo que todos tenham afirmado ter aprendido a forma tradicional, alguns deles (6) 

adquiriram outros conhecimentos, por meio de estudos e cursos de especialização. 

Gráfico 1 – Meios de aprender o saber-fazer o produto colonial 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

É possível, e acontece com frequência, que o saber-fazer artesanal passado 

de geração em geração, de forma oral, não documentada, sofra modificações, 

adaptações, podendo também levar, ocasionalmente, à total descaracterização. A 

terceira questão busca compreender o quão se manteve original “a receita” que cada 

um herdou. 
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3 - Eles sempre foram feitos assim, com mesmos ingredientes, utensílios e 

modo de fazer de antigamente? 

Alguns produtores se mantêm totalmente fiéis à tradição, reproduzindo, tanto 

ingredientes, quanto utensílios e métodos: “sempre foi no moinho de pedra, então 

sempre trabalhamos com esse tipo de fubá, na pedra e milho integral” (P02). As 

circunstâncias moldavam o modelo e essa tradição se mantinha também dadas as 

limitações: “tentavam fazer o melhor que eles podiam na época, mas de acordo com 

a tecnologia que eles possuíam, as condições, né?” (P18).  

A maioria dos produtores (18/20) afirmam seguir a receita original, como 

antigamente, já outros dois, quando necessário, mudam o tipo de ingrediente. Nove 

(9) deles aderiram ao uso de equipamentos mais modernos e eficientes, como se pode 

notar em alguns relatos:  

Antigamente era tocada na roda d'água, alguns tocavam com animais e 
alguns até a mão, mas hoje né, modernizou tudo, a gente simplificou e 
colocou ela elétrica (P11). Talvez alguns equipamentos foram melhorados, 
mas a forma de manusear é a mesma (P07). Mesma coisa, a mesma coisa, 
só que hoje tem mais ..., hoje tem mais limpeza [...] uma vez era a boi, agora 
é motor a diesel, elétrico, mas tudo uma coisa ... bonita né? (P08). Equipando 
né, cada vez mais e tentando deixar o processo mais, mais fácil e menos 
trabalhoso, né? (P12). 

Na Figura 9, pode-se observar alguns dos equipamentos, mais ou menos 

modernos, utilizados na produção dos produtos coloniais. 

Figura 9 – Instrumentos para o processo de produção 

 

Fonte: arquivo pessoal (2021). 
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Através de um processo de conservação, mas com inovação e aceitação, 

outros protagonistas vão adequando os antigos saberes às novas demandas, 

buscando em outras fontes, que não aquelas da tradição, o necessário para se inserir 

ou se manter na atividade: “[...] com as técnicas novas a gente vai aprimorando e 

melhorando a qualidade” (P01). “Com doses e coisas mais medidas, com proporções 

mais bem-feitas” (P10). Nessa caminhada, indicam poder usufruir de políticas públicas 

de incentivo e “[...] então passou-se a melhorar a técnica, segundo as orientações que 

a EPAGRI, a CIDASC17 sempre nos forneceram” (P18). 

As pessoas que, pelos mais variados motivos, abandonam a prática agrícola, a 

vida na roça e/ou se mudam para a cidade, nem sempre abdicam dos seus hábitos 

ou esquecem seus saberes. Tentando entender o quanto o processamento tradicional 

de alimentos destinado à comercialização está associado ainda ao mundo rural, foi 

proposto o seguinte questionamento: 

4 - Você é agricultor e só utiliza a matéria-prima que produz, ou compra também 

de terceiros: e se compra, o que compra e por que o faz? 

A maioria dos entrevistados (12) afirma que produz a própria matéria-prima que 

utiliza. Oito deles (8) utiliza exclusivamente o que produz, seja porque pratica a 

agricultura “bem no tradicional mesmo, produz a matéria-prima, transforma na 

propriedade” (P14), ou porque não encontra quem produza para lhe fornecer “[...] tudo 

que a gente produz é feito aqui na localidade, só com o nosso leite [...] não comprando 

por enquanto de ninguém, porque ninguém também tem” (P15). Ou porque se torna 

inviável “[...] não adianta comprar que não vale a pena, tenho alguma coisa só, é só 

por tradição” (P19). 

Os outros quatro, que tem produção própria de matéria-prima, também 

compram de terceiros, e o fazem pelo mesmo motivo de P03: “como que a gente tem, 

assim, uma quantidade de venda, a gente compra matéria-prima de outros 

agricultores; ou ainda: compra alguma coisa de terceiro, porque o que eu produzo não 

é suficiente pra demanda” (P06). 

Oito deles não são agricultores e não produzem matéria-prima, comprando tudo 

de fornecedores externos: “[...] devido aqui, ao serviço nosso aqui, não tenho mais 

condição de tá na roça ainda, mas, eu compro tudo de agricultor aqui ..., de agricultura 

                                            
17 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (http://www.cidasc.sc.gov.br/)  

http://www.cidasc.sc.gov.br/
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familiar nossa” (P02); ou porque herdou o saber-fazer mas já não vive na área rural, 

como P09: “agricultora não sou né, compro por atacado, no caso assim, o produto que 

eu preciso pra produzir”; ou não o fazem por questões legais, como P07: “a gente não 

pode mais utilizar é..., a matéria-prima feita por nós, no caso utilizar algo que a gente 

... cria no interior como é..., tipo carne. Sem procedência, a gente não pode utilizar 

devido ao SIM municipal [Serviço de Inspeção Municipal]”. 

Gráfico 2 – Produtores e a produção de matéria-prima 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

Conhecer o público que está consumindo o produto colonial é primordial para 

estabelecer estratégias de comercialização e divulgação, como também planificar 

políticas de estímulo para o desenvolvimento do setor, assim, a questão seguinte 

buscou entender a que público se destina o produto colonial: 

5- Quem são os principais clientes/consumidores do seu produto? 

Dos 20 produtores, 14 afirmam que o principal destinatário de seus produtos é 

o consumidor local, igual número (14) dos que tem no visitante/turista o seu maior 

cliente. Oito (8) deles vende também para as casas especializadas no comércio 

destes produtos que, por sua vez, vendem para visitantes, igual número (8) dos que 

fornecem para intermediários (bares, hotéis e restaurantes) para servir aos clientes e 

hóspedes; outros oito fornecem também para outros comerciantes, como feirantes e 

supermercadistas. O dito pode ser constatado no Gráfico 3, abaixo: 
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Gráfico 3 – Principal destinatário dos produtos coloniais, por produtor 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

Conhecer os anseios do consumidor é imprescindível para fortalecer e moldar 

o modelo da oferta, então, a sexta questão foi elaborada para identificar a percepção 

dos produtores quanto às expectativas do consumidor, em relação aos atributos dos 

produtos coloniais.  

6 - Por quais razões você acha que o turista compra o produto colonial? 

Pela visão dos produtores, as principais características esperadas e percebidas 

no produto colonial pelos seus consumidores dizem respeito à qualidade superior, no 

sentido de serem vistos como mais salutares: “Porque o produto é natural [...] é só 

com esterco de boi, não tem adubo, não tem nada; aquilo é pra mim comer [sic], então 

pros outros comer também” (P08). Eles vêm “[...] da essência da própria natureza, 

né?” (P18). “Coisa que não tem química, né?” (P20). 

Os nostálgicos os percebem autênticos, pois fazem recordar do passado, como 

relata P03: “eles querem tomar uma bebida, um vinho colonial de sabor de 

antigamente ainda, né? Ou que tem [...] um sabor da casa da avó, que você comia 

antigamente e que traz aquela sensação de nostalgia” (P04), ou ainda: “meu Deus, a 

bolachinha que eu lembro da minha avó” (P05), contribuindo sobremaneira com o que 

Vogt (2008) define como um mercado da memória. 

Eles são procurados, igualmente, por estarem associados a processos de 

produção mais sustentáveis, como confirma P10: “ah, tem um industrializado na 

parede, ali pendurado, mas tu vê [sic] um artesanal, um colonial vai chamar atenção”, 

ou, como assegura P11, “é porque ele vê produzindo [...] isso aí é um ganho 

importante de venda: os olhos é que compram, né?” Por fim, eles representam o lugar, 
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a sua cultura, então os turistas “[...] compram porque querem levar uma lembrança de 

Nova Trento, [...] vieram pro santuário e querem levar algo a mais de Nova Trento” 

(P02). 

A sétima questão foi proposta para compreender a intenção dos produtores de 

receber visitantes nos seus locais de trabalho. Entende-se, com isso, evidenciar os 

eventuais benefícios proporcionados por tal prática, para ambas as partes. 

7 - O que você acha de receber turistas na sua propriedade? 

Dos 20 produtores, 19 acham positivo receber visitantes na propriedade. O 

único contrário afirma que “O turista é bom para o pessoal das lojas, aqui em casa já, 

não” (P09). Oito deles aprova a ideia: ou porque acha que “quando uma pessoa 

procura a gente é porque gostou do produto” (P05), ou porque assim teria vantagens 

“na exposição [e na venda] dos seus produtos” (P14). No entanto, não recebem ainda 

porque “[...] acho que ainda hoje eu não estou preparada para receber, no futuro a 

gente teria a ideia de fazer isso” (P10), assim como P17 que pretende, mas “[...] 

futuramente, que o investimento é grande, né?” Ou devido a questões muito 

específicas como “[...] levar o turista até as colmeias tem uns [sic] cuidados porque 

tem gente que é alérgica, então corre o risco, né?” (P18). 

Onze produtores já se valem desta prática, porque acham importante o turista 

“estar vendo onde é produzido o produto e como ele é produzido” (P01), e 

possibilitando esse contato “[...] o povo vem para cá, fica contente de participar das 

atividades da propriedade [...] e preserva uma cultura” (P11). O simples reencontro 

com o próprio passado se torna uma experiência marcante, como afirma P02: “[...] eu 

já vi gente chorando vendo atafona ali funcionar, por puxar na memória [sic] de quando 

era criança”. 

A visitação de turistas nas propriedades impacta positivamente, tanto a 

divulgação dos produtos coloniais, quanto o desempenho econômico através da 

venda direta desses produtos, como afirmam:  

Eu acho que é uma forma de divulgar mais o meu produto, não aqui na minha 
região, mas fora também (P04). Cada vez mais a gente quer atrair turistas e 
pessoas que conheçam e consumam nossos produtos (P07). Ajuda a 
economia, que se não tem ninguém que vem, eu não posso fazer (P08). 
Então é muito mais prático tu atender [sic] um cliente que vem até ti, do que 
você ir atrás dele, procurar ele (P12). Seria interessante, daí, já vendia aqui 
também (P16). 
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Gráfico 4 – Aceitação da visita de turistas na propriedade 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

Com a oitava pergunta, buscou-se identificar se os pesquisados percebem se 

a atividade turística está impactando positivamente a sua atividade e a comunidade 

em que está inserido. 

8 - Você percebe se o turismo, direta ou indiretamente, beneficia a sua atividade 

e a sua comunidade? 

A percepção dos produtores é unânime, quanto ao caráter benéfico do turismo, 

tanto nas comunidades, como nas propriedades, com destaque para o seu impacto 

econômico, possibilitando o nascimento de empreendimentos, com incremento da 

renda, como afirmam os entrevistados:  

Sim, a gente tem bastante locais aqui pro turista vim visitar e a gente já 
aproveita o gancho do turismo, fizemos a nossa feira [sic] (P05). Se eu não 
tivesse o turista vindo a Nova Trento, boa parte do meu produto não, não teria 
essa venda (P10). Eu vi ali, deu uma parada, as vendas caíram [por causa 
da pandemia] (P09). É geral o crescimento, né? Movimenta um monte de 
dinheiro (P12). Eles trazem dinheiro e a gente precisa vender o produto (P13). 
Sim, porque eu ganho um pouquinho mais em cima do queijo, do que vender 
para um outro (P17). 

Através dessa transferência de renda do turismo para a agricultura, se viabiliza 

a produção artesanal em locais menos favorecidos, como relata P14: “é uma região 

[com] relevo muito elevado [...] é muito montanhoso, então, por produzir pouco, baixa 

escala [...], favorece, porque vem o turismo e consegue agregar mais renda pro 

pessoal da região”.  

Há a percepção de que são necessários estímulos para que esse potencial se 

amplie: “Eu acredito que, cada vez mais, se a cidade investir em turismo a gente vai 

atrair cada vez mais” (P07). É o que percebe também P20: “Tá no começo, né? [sic] 
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Aqui no Frederico18 é, mas claro que [...] o Vígolo, por exemplo, não tem o que 

discutir, né?” 

Muitos produtores de alimentos típicos, que só utilizam técnicas e estruturas de 

produção tradicionais, se mantêm na informalidade por não conseguirem, ou não 

quererem, se adequar às normas sanitárias que regem este tipo de atividade. Para 

melhor compreender a dimensão dessa realidade, foi proposta a pergunta seguinte: 

9 - Você identifica o seu produto? Ex.: Com embalagem e rótulo que contém 

tipo, logomarca, nome do produtor, contato ou outras informações? 

Resulta que a maior parte dos produtores (13) identifica o seu produto, quer 

esteja este regularizado junto aos órgãos competentes (10), ou não (3). Outros sete 

não identificam, alguns se limitam a indicar apenas que tipo de produto contém: “eu 

boto um rótulo [...] vinho colonial, que identifica tinto seco, tinto suave, tinto doce, deu!” 

(P03).  

O fato relatado pelos informantes-chave, já no início da pesquisa, de que muitos 

produtores atuam ainda na informalidade, assim como para complementar a questão 

9, sugeriu a necessidade de identificar eventuais motivos para tal condição, assim, foi 

proposta a seguinte questão: 

10 - Há algum fator (legal, burocrático, econômico, etc.) que impede ou limita 

uma maior oferta de produtos coloniais para o turista? 

Foram, principalmente, três as dificuldades apontadas, sendo a questão 

burocrática e legal a mais citada, especialmente, pelos que elaboram produtos de 

origem animal, como P17, que faz queijo “[...] nós até pedimos pra prefeitura para ela 

ajudar nós a fazer o selo, [sic] mas até agora não se mexeram ainda”; P18, que produz 

mel diz “[...] eu acho que seria muito mais positivo, mais seguro para mim, para o 

consumidor, pro turista de maneira geral, né?” A mesma opinião têm os produtores de 

bebidas alcóolicas:  

[...] em cima do vinho, por ser considerada uma bebida alcoólica existe uma 
fiscalização muito mais intensa e muito mais difícil para tu abrir uma pequena 
vinícola (P01- vinho). [...] hoje pra elaborar um produto e lançar ele, envolve 
muito conhecimento de legislação (P12- destilado). [...] é tão difícil um produto 
colonial ter uma legislação específica, que faz com que o produtor às vezes 
até se limite, ou até desista da própria atividade encontrando esse tipo de 
barreira (P10- licores). 

                                            
18 Frederico: Bairro de Nova Trento, cujo acesso se inicia no Bairro Vígolo. 
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A falta de mão de obra interfere no desempenho de alguns que “[...] tem 

dificuldade na produção de matéria-prima, de aumentar o rebanho (P15- queijos) ou 

poderia estar atendendo mais, turista, mas por esse problema ... impede bastante, 

né? (P14- melado). 

A falta de uma marca que caracterize o produto local também é vista como um 

limitador de desempenho, “[...] se tivesse um rótulo, uma marca do produto de nós 

aqui, [sic] eu acho que seria muito mais positivo”, relata P18, produtor de mel que 

vende seu produto sem marca própria, porque a inspeção sanitária é feita em outra 

cidade, por consequência, a marca também passa a ser a de lá. A solução poderia 

estar em: “Incentivar essa questão de fazer um produto de Nova Trento, mas com os 

órgãos públicos apoiando e incentivando e dando condições de venda, e isso dá mais 

credibilidade também para as pessoas que compram” (P11). 

Uma parte dos entrevistados afirmou não encontrar maiores dificuldades em 

produzir ou vender o seu produto: “[...] geleia e doces eu acho que não têm restrição”, 

afirma P06, assim como P09, que produz massa caseira “[...] o que me impede é de 

eu não conseguir fazer mais”. Está “tudo certo” também para P16, que produz farinha 

de mandioca e P02, que produz fubá “[...] é simples, até porque não é de origem 

animal”, reconhecendo que, para outras produções, as dificuldades são maiores.  

Conhecer as próprias características, potencialidades, assim como a própria 

demanda, são fatores vitais para a atividade turística. A pergunta 11 visa a identificar, 

nesse grupo de atores, o seu grau de interesse em conhecer a atividade turística, 

enquanto potencial mercado para seus produtos e serviços. 

11 - Já participou de palestras ou cursos de formação e informação sobre 

turismo? 

Mais da metade dos produtores (55%) afirma nunca ter participado de palestras 

ou cursos sobre turismo. Tal dado pode resultar paradoxal, considerado que 70% 

deles afirma vender, direta ou indiretamente, seus produtos aos turistas (questão 5); 

95% deles os receberiam em sua propriedade, sendo que 11 já o fazem (questão 7); 

todos afirmam perceber que o turismo traz benefícios para sua atividade e 

comunidade (questão 8). 
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Gráfico 5 – Produtores que se informaram sobre turismo 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

4.3.1.1 Quanto às entrevistas com os produtores 

Revela-se bastante presente ainda em Nova Trento o habito de processar 

alimentos a partir de técnicas e instrumentos herdados dos antepassados, o que 

contribui para a preservação desse saber-fazer (UNESCO, 2021). Chama a atenção 

o fato de a grande maioria dos produtores não se constituir mais de jovens, atraídos, 

segundo Sartori (2019), por melhores oportunidades na cidade, acarretando o 

esvaziamento da zona rural. Para Wagner, Marques e Menasche (2007), tal fato 

verificado representa um fator que pode levar à diminuição no processamento 

artesanal desses alimentos.  

Bem variada ainda se apresenta a pauta de produções, assim como muito 

variado é o uso de instrumentos e estruturas da tradição utilizados no processamento: 

a prática, no entanto, já não é mais relacionada a imigrantes pobres, como descrito 

por Dorigon e Renk (2011), ou como um símbolo de atraso de lugares e pessoas 

(ZUIN; ZUIN, 2008) ou ainda, operada apenas para salvar as sobras e/ou assegurar 

reservas para vencer as entressafras, estratégias comuns à agricultura de 

subsistência de algum tempo atrás (DORIGON; RENK, 2011; POFFO, 2013): ela se 

tornou um negócio promissor para muitas famílias que ainda detêm esse saber-fazer 

tradicional (MIOR, 2007), igualmente para novos atores, alguns deles não mais 

agricultores, que veem nela uma atraente possibilidade de diversificação e agregação 

de renda através do processamento da matéria-prima, produzida nas próprias 

propriedades. 

São prevalentemente descendentes de trentinos/italianos os que preservam 

essa tradição, também pelo fato de pertencer à etnia predominante na ocupação do 

município, segundo Cadorin (1992), Corrêa (2014), Grosselli (1986) e Piazza (1950), 

em especial modo, na região central e no Bairro Vígolo. É nestas localidades que se 
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verifica o maior fluxo de pessoas atraídas pelo turismo religioso (ARDIGÓ; CAETANO; 

DAMO, 2016; SANTUR, 2020), que, por sua vez, se constitui no segmento que mais 

atrai público consumidor para produtos coloniais (TRONO; OLIVA, 2013).  

Elementos de outras etnias também foram identificados, em menor número, 

seja por fazerem parte daquela leva migratória que constituiu, inicialmente, a colônia, 

caso de poloneses e alemães, ou novos atores, atraídos pelo mercado turístico local 

favorável à comercialização dos seus produtos, caso do casal de israelenses. Tal fato 

faz com que se perceba já uma certa miscigenação na oferta dos produtos coloniais, 

o que, para Santos (2005), é inerente às trocas culturais, que sempre deixam seus 

vestígios. 

A partir da beatificação de Madre Paulina, em 1991, essa realidade começou a 

mudar com a chegada frequente e, cada vez em maior número, de peregrinos e 

turistas dirigidos aos locais de veneração da futura primeira santa brasileira, fato que 

se concretizou em 2002. Assim, como no caso de mercadores de comidas em Goiás, 

relatado por Barbosa (2015) em seu estudo, muitos agricultores encontraram a 

oportunidade para comercializarem seus produtos alimentares tradicionais para este 

novo público e, assim, expandir, ou, no mínimo, manter a sua atividade. 

Com naturalidade, os descendentes assumem a responsabilidade de preservar 

e transmitir o legado dos antepassados, porque se sentem pertencentes do mesmo 

mundo, do mesmo grupo social: os herdeiros, de fato, justamente porque quase todos 

aprenderam o saber-fazer com familiares ou parentes muito próximos (PAIVA, 2015).  

Produzem porque reconhecem nos seus produtos uma qualidade diferenciada, 

percebendo-os como mais naturais e saudáveis, tanto para si, quanto para seus 

consumidores, componentes estes últimos de uma demanda cada vez mais informada 

e exigente (CRUZ; MENASCHE, 2011). Buscam preservar a essência, a receita 

original, os ingredientes, mas sem se resignar: além da herança, quem mais, quem 

menos, abraçam a modernidade, buscam se qualificar, criam, inovam (BESSIÈRE, 

2013), fazem valer o seu modelo, buscando ganhos de eficiência e sustentabilidade 

através de cursos de capacitação, consultorias, viagens técnicas e outros. 

Embora alguns desses produtores não se considerem mais agricultores ou 

colonos, definem, mesmo assim, os seus produtos como coloniais, por entenderem 

que são igualmente artesanais, obtidos a partir de processos tradicionais e com 

ingredientes locais, entendimento corroborado por Dentz (2017). Acreditam, 

outrossim, que é por serem igualmente percebidos como mais saudáveis e de 
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qualidade superior que são muito procurados, principalmente, por turistas e 

consumidores locais. 

Os produtores de vinhos, licores e destilados e os de alimentos de origem 

animal, como queijos, linguiças, salames, mel e outros, afirmam encontrar as maiores 

dificuldades em se adequar às normas sanitárias estabelecidas. Ao mesmo tempo que 

desejam preservar a tradição – também por verem na sua prática uma forma de obter 

remuneração – percebem que seus processos tradicionais se revelam incompatíveis 

com as normas legais e sanitárias necessárias para se regularizarem (SANTILLI, 

2015; SANTOS; CRUZ; MENASCHE, 2012) gerando um ciclo vicioso, visto que a 

informalidade inibe a identificação (Figura 10), a divulgação e uma maior exposição e 

oferta do produto. Esse fato poderia representar um empecilho para desenvolver 

estratégias de proteção e promoção destes produtos, como a criação de denominação 

de origem ou indicação geográfica, por exemplo (DENTZ, 2017; ZUIN; ZUIN, 2008). 

Figura 10 – Produtos expostos para venda, sem marca ou indicação de procedência 

 

Fonte: acervo pessoal (2011). 

Estão todos cientes da atratividade que seus produtos despertam no visitante 

e da força econômica do turismo. Percebem que a renda transferida para a agricultura, 

por intermédio da atividade turística, viabiliza a produção artesanal e tradicional de 

alimentos, também em locais menos favorecidos. Para muitos, o turismo já se constitui 

do principal canal de divulgação e comercialização dos seus produtos, portanto, de 

sustentação da atividade e, consequentemente, da sua cultura (VOGT, 2008; 

ZANELLA, 2017), principalmente por lhes possibilitar remuneração. 
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Se dizem abertos a novas possibilidades e modalidades de turismo, como o de 

receber os visitantes em suas propriedades. Paradoxalmente, no entanto, boa parte 

deles não se informa sobre o turismo, sobre as suas vertentes e dinâmicas, capazes 

de mobilizar pessoas, gerar riqueza e induzir desenvolvimento, por exemplo (BRASIL, 

2010; PANOSSO NETTO, 2017), não podendo, dessa maneira, moldar a sua oferta 

em base às preferências manifestadas pelo visitante-consumidor (GARIBALDI, 

2017b).  

4.3.2 Perfil e percepções dos comerciantes de produtos coloniais 

Das informações fornecidas pelos técnicos e gestores locais (Quadro 2), das 

indicações dos entrevistados (bola de neve), somadas às percepções deste 

pesquisador a partir das saídas a campo, conclui-se que a maioria dos 

estabelecimentos são comércios especializados (15 deles), as ditas casas de 

produtos coloniais. Na Figura 11 é possível perceber o esmero dedicado à sua 

apresentação. 

Figura 11 – Fachadas de comércios de produtos coloniais 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

Os demais estabelecimentos são seis, sendo cinco dentre hotéis, cafés e 

restaurantes, e uma feira de produtos da agricultura familiar (Tabela 1), totalizando 22 
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estabelecimentos. Todos foram listados para dar uma dimensão do relatado, no 

entanto, apenas onze dos responsáveis ou proprietários foram entrevistados, tendo 

as consultas sido interrompidas quando as respostas passaram a se repetir (MINAYO, 

2017). 

Todos os pontos de venda estão instalados ao longo dos acessos da cidade 

que vão até o Bairro Cascata e ali convergem para a Rua Madre Paulina e esta, então, 

atravessa por 3,5 Km o Bairro de Vígolo até chegar ao Santuário de Santa Paulina. O 

acesso vindo do Norte atravessa, antes, os Bairros de Claraíba, Morro da Onça e 

Espraiado, e a Leste os Bairros do Rio do Braço, Besenello e Centro.  

A Tabela 3, a seguir, indica a tipologia de atividade dos entrevistados, a 

quantidade delas e os bairros em que se localizam. 

Tabela 3 – Localização no Município e entrevistados, por tipologia 

Tipo de atividade do entrevistado n. % 

Casa de produtos coloniais 7 64 

Supermercados e feiras da agricultura familiar - - 

Hotéis, cafés coloniais, restaurantes e similares 4 36 

total 11  

Localização dos comerciantes entrevistados n. % 

Claraíba 2 18  

Cascata 1 9  

Vígolo 4 36  

Rio do Braço 1 9  

Besenello  2 18  

Centro 1 9  

total 11  

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

Na Figura 12, abaixo, pode-se visualizar a localização das atividades 

comerciais ao longo do trajeto citado e assinaladas no mapa com a sigla C-nº:  
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Figura 12 - Localização do comércio de produtos coloniais em Nova Trento 

 

Fonte: infográfico elaborado por Emilia Tambosi, a partir do estudo deste autor (2021). 

A média de idade dos comércios cujos responsáveis foram entrevistados é de 

20 anos; quase a metade deles (46%) tem mais de 21 anos. A titularidade dessas 

atividades está totalmente relaciona à etnia dos trentinos-italianos. 

A idade das casas de comércio e a etnia de seus titulares pode ser constatada 

na Tabela 4. 

Tabela 4 – Tempo de existência da atividade e descendência do titular 

Tempo de existência da 
atividade 

n. % 
 

Descendência do 
titular 

n. % 

Até 5 anos 1 9  Trentinos italianos 11 100 

de 6 a 10 1 9  Alemães - 0 

de 11 a 15 1 9  Poloneses - 0 

de 16 a 20 3 27  Ucranianos - 0 

de 21 a 25 1 9  Portugueses - 0 

Mais de 26 anos 4 37  Israelense - 0 

Média de idade - 20 anos  Total 11  

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

A entrevista com os comerciantes foi dirigida à pessoa que se declarou 

responsável pelo local, resultando ser o proprietário em nove (9) dos casos e gerentes 

nas outras duas (2) situações. Na Tabela 5, abaixo, é possível constatar que a idade 

média dos respondentes resultou ser de 43 anos, tendo a mais jovem 21 anos e o 

mais velho 58 anos. Dos 11 respondentes, sete (64%) são do sexo feminino e quatro 
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(36%), masculino. Nove (9) deles declararam possuir o ensino médio completo (todos 

os proprietários) representando 82% do conjunto, enquanto duas declararam possuir 

o ensino superior completo (as duas gerentes). 

Tabela 5 – Idade, sexo e grau de instrução do responsável pelo estabelecimento comercial 

Idade do entrevistado n. % 

Até 25 anos 1 9 

26 a 35 anos 2 18 

36 a 45 anos 3 27 

46 a 55 anos 2 18 

mais de 56 anos 3 27 

total 11  

Sexo do entrevistado n. % 

Feminino 7 64 

Masculino 4 36 

total 11  

Grau de instrução do entrevistado % 

Ensino fundamental completo - - 

Ensino médio completo 9 82 

Ensino superior completo 2 18 

Pós-graduação completa - - 

total 11  

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

A identificação do perfil dos comerciantes e de seus empreendimentos pode 

ser útil para revelar padrões aptos a direcionar políticas específicas, de estímulo, 

profissionalização, zoneamento, dentre outras, sempre visando ao desenvolvimento e 

à sustentabilidade da atividade turística, bem como à preservação das práticas ligadas 

à produção dos produtos coloniais. 

Os resultados das entrevistas semiestruturadas realizadas com os 

comerciantes, nas quais se buscou perceber a importância da oferta dos produtos 

coloniais para o turismo e para a preservação dos seus saberes e fazeres, serão 

apresentadas no subcapítulo seguinte. 

Sempre que se fizer necessário citar um comerciante, este será identificado 

com a sigla C+nº. Ex.: C09. 

Muitos autores reconhecem uma importante atração dos visitantes pelos 

produtos alimentares típicos e a sua capacidade de impactar positivamente o 

desempenho da economia do destino. A primeira questão foi proposta buscando 

extrair dos comerciantes a percepção destas potencialidades. 
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1 - Por que você vende produtos coloniais? 

As respostas da questão n. 1 dão indicações de que buscam atender a uma 

demanda por produtos com origem e autenticidade, manifestadas a partir de 

expressões como “mais caseiros, da roça” (C01), “cidade pequena do interior” (C03). 

Conta sua relação com a história pessoal e familiar, notado quando o entrevistado 

afirma que “[...] tinha vacas de leite e produzia alguns derivados” (C03). 

Também pela atratividade que estes alimentos exercem no visitante, como: “o 

pessoal procura” (C01), ou “o turista vem procurando esse produto [...] então, a gente 

oferece exatamente o que o cliente está procurando” (C02). 

Percebe-se a relação desses produtos com o atrativo religioso que é 

evidenciada na afirmação: “ele vem visitar Santa Paulina e ele deseja levar para casa 

o vinho, o queijo, o salame” (C02). 

A pergunta seguinte busca perceber o impacto da venda dos produtos coloniais 

na renda dos comércios locais focados no atendimento dos visitantes.  

2 - Em que grau os produtos coloniais correspondem à renda do seu negócio? 

Todos os entrevistados têm a renda de seu comércio incrementada pela venda 

de produtos coloniais, reforçando a sua importância econômica, sendo que cerca de 

2/3 deles (64%) afirmam que esta representa a metade, ou mais, da renda total, como 

se pode observar no Gráfico 6, a seguir: 

Gráfico 6 – Renda do comércio com a venda de produto colonial 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

A próxima questão diz respeito ao fluxo de pessoas atraídas para a cidade 

pelos sítios de culto religioso. Busca-se, aqui, compreender a influência deste 

movimento no desempenho de venda de produtos coloniais nos estabelecimentos 

comerciais locais. 
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3 - Nova Trento é considerado um importante destino de turismo religioso: 

Indique, na escala abaixo, quanto da sua venda de produtos coloniais está 

associada ao movimento de turistas que visitam o Município por motivo 

religioso? 

As respostas evidenciam o quanto o público atraído pela questão religiosa se 

destaca como fator de promoção e incremento de venda para o comércio de produtos 

coloniais locais. Todos afirmam ser impactados, sendo que para 8 de 11 respondentes 

(73%), a metade ou mais de suas vendas são destinadas aos visitantes dos locais de 

culto religioso (Gráfico 7).  

Gráfico 7 – Relação do turismo religioso com a venda de produtos coloniais 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

Cada pessoa busca perceber e evidenciar os melhores atributos de cada 

produto, para gerar interesse e estimular a compra e o consumo, assim, a questão 

número 4 objetivou extrair os atributos percebidos nos produtos coloniais pelos 

comerciantes e usadas como argumento de venda. 

4 - Quais as três principais qualidades que você evidencia quando oferece os 

produtos coloniais aos turistas?  

Pode-se perceber que os atributos mais citados estão relacionados com a 

qualidade propriamente dita, pelo emprego de descritores como: naturais, sem 

conservantes, qualidade dos insumos, higiene, sabor, aroma e aparência; a 

procedência, referida por muitos, é percebida e divulgada como um importante 

atributo. No caso dos produtos coloniais ela está muito associada à origem e 

autenticidade, dedutível pelos dizeres: onde que é feito; produto local; feito aqui, 

familiar; produtores locais, exclusividade.  

É muito comum a oferta do produto para degustação como estratégia de venda 

e de confirmação dos atributos descritos: a gente está dando a degustação que, daí, 
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ele pode comprovar isso que a gente está falando (C02) ou era o que eu 

experimentei, então ele está saindo ciente de que ele está levando um produto de 

ótima qualidade (C11). Na Figura 13, é possível notar os termos mais empregados 

para descrever os atributos do produto colonial. 

Figura 13 – Atributos evidenciados na venda dos produtos coloniais e a sigla do comerciante 

 

Fonte: infográfico elaborado por Emilia Tambosi, a partir do estudo deste autor (2021). 

A questão 5 foi proposta tentando entender se há espaço para o crescimento 

da produção local de produtos coloniais, tanto através da inserção de novos itens e/ou 

atores, quanto na ampliação da capacidade dos já atuantes.  

5 - Você tem oferta suficiente de produtos coloniais locais para abastecer o seu 

negócio, em quantidade e variedade?  (  ) Sim. (  ) Não. Se não, por quê? 

Todos os comerciantes relatam ser insuficiente, tanto a quantidade quanto a 

variedade de produtos locais no mix de venda de seus estabelecimentos, devendo se 

abastecer com produtos de outros municípios. Percebem e lamentam esta situação, 

porque o turista “[...] ele quer comprar o que é produzido em Nova Trento e não em 

outros locais” (C4), e “[...] nossa cultura é muito rica, tem muitas opções para serem 

exploradas com isso” (C9).  

Além de citarem a falta de matéria-prima, atribuem esta condição também às 

questões legais e burocráticas: “o que falta na nossa cidade são produtores que 

registrem um produto” (C6), ou “’[...] a gente não tem como trabalhar sem registro” 
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(C10) ou “[...] dá do município tá incentivando a questão burocrática, leis. Acaba que 

os produtores não oferecem para nós comerciantes [sic]” (C11). 

Na mesma perspectiva da anterior, com a questão 6 se tentou saber o quanto 

do total de produtos coloniais vendidos no comércio é representado por itens 

produzidos localmente, buscando evidenciar, com isso, o espaço ainda disponível 

para crescimento da produção local. 

6 - Quanto dos produtos coloniais que você vende é produzido em Nova Trento?  

Apenas cinco comerciantes (45%) afirmaram que muito de suas vendas é 

representado por produtos locais, enquanto outros tantos (45%) afirmam que esta 

quantidade representa pouco ou nada. 

Tabela 6 – Importância do produto colonial para o comércio 

Quanto  Quantos % 

Nenhum 1 9 

Pouco 4 36 

Metade 1 9 

Muito 5 45 

Tudo 0 0 

total 11  

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

A seguinte questão foi proposta para entender o quão significativo é o uso do 

produto colonial como lembrança de viagem, ou suvenir gastronômico, podendo essa 

modalidade indicar outras possibilidades de promoção. 

7 - Além de comprar para si, indique em que medida o turista afirma estar 

comprando o produto colonial também para presentear alguém.  

Muitos visitantes (64%) costumam comprar quase sempre produtos coloniais 

para presentear parentes e amigos e outros 27% o fazem as vezes (Gráfico 8), o que 

propicia divulgar o destino através dos seus rótulos e das embalagens. 
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Gráfico 8 – Quantos afirmam comprar para presentear 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

A questão 8 foi proposta para identificar qual a percepção ou o posicionamento 

dos comerciantes, em relação à promoção e divulgação da origem, procedência e do 

saber-fazer referentes aos produtos coloniais, podendo isso indicar/estimular a 

proposição de novas formas de turismo, como o rural, de experiência ou outros.  

8 - Você fala para o turista sobre a origem do produto, de quem o produziu, ou 

indica a propriedade para visitação? (  ) Sim. (  ) Não. Comente sua resposta. 

Foram identificadas quatro formas de procedimento: três entrevistados não 

indicam a propriedade para visitação: ou porque é distante, ou porque o produtor é de 

fora do Município, mas descreve o processo de produção. Um comerciante que tem 

produção própria faz questão de indicar o local para visitação, assim como outros 

quatro que não produzem, mas indicam onde é feito, pois veem nisso uma forma de 

parceria, que valoriza o produto e o produtor local, ou uma maneira a mais de cativar 

o cliente. Por fim, outros três o fazem por questão de empatia mesmo, porque “[...] o 

turista é que pergunta qual a origem, local e quem produz o produto colonial” (C3). 

Quadro 12 – Indicação da origem do produto, pelos comerciantes 

Explica como é 

feito, não indica 

É produtor, faz questão 

de indicar 

Indica porque valoriza o 

local, cativa o cliente 

Indica porque o 

cliente cobra isso 

3 1 4 3 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

As casas comerciais são um canal muito eficaz para a promoção, divulgação e 

sustentação dos produtos locais. No entanto, são componentes de um sistema que, 

para gerar bons resultados, deve ser ajustado constantemente. Estando os 

comerciantes a fazer a ponte entre a produção e o consumo, destino de sugestões e 

lamentações de ambas as partes, a eles foi feito o seguinte questionamento:  

9 - Na sua opinião, quais ações poderiam estimular ainda mais a produção, a 

comercialização e o consumo de produtos coloniais em Nova Trento? 
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Nos relatos destes protagonistas aparece forte a preocupação com a questão 

burocrática e legal, que limita a disponibilidade de produtos para comercialização, 

sintetizados aqui nos relatos como “[...] legislação, né? De o pessoal poder 

produzir, esse produto artesanal, mais colonial e a gente [poder] colocar no comércio 

pra poder ser consumido, vendido” (C10) e “[...] tem muitos produtos, na nossa cidade 

tem, só o que está faltando é o registro pra nós podermos fazer a venda” (C06). 

Para eles, essa situação está diretamente relacionada a uma lacuna deixada 

pelo próprio poder público, que fiscaliza com rigor, “[...] eles poderiam estar tendo um 

convívio com os produtores, e com nós [sic] comerciantes, para estar entrando em 

acordos e talvez ajudando na legislação em si que é muito burocrática” (C11), mas é 

omisso na proposição e aplicação de políticas de estímulo para agregar novos 

produtos e produtores e/ou regularizar os já existentes. “Valorizar mais os produtos 

que vêm do interior e incentivar os produtores a continuarem no sítio, continuarem 

produzindo e até auxiliar ele em algumas ações que eles possam estar criando novos 

produtos” (C1). 

Para C4, comerciante e produtor, totalmente regularizado, é “uma questão 

bastante complexa”, mas enfatiza que, para uma melhor inserção nesse mercado, é 

imprescindível também a iniciativa dos produtores, seja para buscar auxílio, mas 

também informações, se profissionalizar “[...] o produtor sempre espera muito as 

coisas dentro da porteira e ele tem que [...] quem quer se desenvolver tem que sair da 

porteira para fora para buscar” (C4). 

4.3.2.1 Quanto às entrevistas com os comerciantes 

A presença de comércios que se dedicam à venda e ao consumo de produtos 

coloniais já é considerável no destino pesquisado, denotando a capacidade que os 

alimentos tem de gerar oportunidades econômicas (GIMENES, 2006; OECD, 2012; 

RABBIOSI, 2016), mesmo quando não são eles o principal motivo da viagem (BJÖRK; 

KAUPPINEN-RÄISÄNEN, 2013).  

Todos os comércios identificados estão instalados ao longo do trajeto que leva 

ao santuário de Santa Paulina, porque o público que frequenta este e outros atrativos 

religiosos é responsável por boa parte do seu movimento (TRONO; OLIVA, 2013), 

sendo talvez este o fator que os faz perdurar no tempo, já que muitos dos comércios 

existem há mais de 20 anos.  
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Resulta, justamente, que o início das atividades de muitos deles coincide com 

dois dos maiores acontecimentos registrados no Município, que lhe valeram 

expressiva exposição nas mídias locais e nacionais, gerando o grande fluxo de 

visitantes para ali (ARDIGÓ; CAETANO; DAMO, 2016; SARTORI, 2019): o 

reconhecimento, pelo Vaticano, do primeiro milagre atribuído à Amabile Wisentainer, 

conhecida, até então, como Madre Paulina, resultando na sua beatificação, em 1991, 

em cerimônia realizada pelo próprio Papa João Paulo II, em Florianópolis; e o 

reconhecimento do segundo milagre, que resultou em sua canonização, em 2002, 

pelo mesmo Papa, no Vaticano, tornando-se, assim, Santa Paulina, a primeira santa 

brasileira. 

Todos os seus empreendedores têm descendência de trentinos ou italianos, 

justificado por ser a etnia predominante no recorte territorial abordado (CADORIN, 

1992; GROSSELLI, 1986; PIAZZA, 1950) e conhecidos pela forte ligação com a 

tradição de lidar com essa modalidade de produto (DORIGON; RENK, 2011). 

E quase todos trabalham e dirigem o próprio negócio, revelando que também 

na comercialização dos produtos coloniais os descendentes mantêm seus usos e 

costumes originais, por exemplo, o trabalho em família (ZANINI, 2004), contando, 

dessa forma, com os saberes herdados, além das aptidões inatas, já que revelam não 

possuir formação superior ou específica para a área em que atuam, com exceção dos 

gestores de dois desses negócios, alheios ao núcleo familiar. 

Além da tradição e da herança familiar (CHOAY, 2011), foi o interesse que os 

alimentos despertam nos visitantes (BJÖRK; KAUPPINEN-RÄISÄNEN, 2013; LONG, 

2018), em particular, os produtos coloniais com suas características culturais, étnicas 

e a qualidade diferenciada (DENTZ, 2016; SCARABELOT; SCHNEIDER, 2012; 

WAGNER; MARQUES; MENASCHE, 2007) que levou esses atores a dedicar-se à 

sua comercialização.  

Buscaram, em suma, atender aos anseios de uma demanda (GARIBALDI, 

2017b) atraída pelo turismo religioso, estabelecendo com ele uma forte relação, 

refletindo, assim, o entendimento de Nuzzo (2008) de que os atrativos podem, e 

devem, ser promovidos e desfrutados conjuntamente, contribuindo para diversificar a 

oferta de atrativos locais, atraindo ainda mais visitantes. 

A interrelação do turismo religioso com os produtos locais está viabilizando, 

dessa maneira, novas modalidades de turismo (Trono e Oliva, 2013), como o 

gastronômico, que favorece economicamente esses negócios, muitos dos quais são 
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fortemente dependentes da renda obtida com a venda dos produtos alimentares. Os 

produtoscoloniais, por sua vez, encontram, nos comércios locais, um dos principais 

canais para a sua comercialização e, por consequência, preservação, através da 

garantia de mercado para si e remuneração para seus produtores (UNESCO, 2021; 

VOGT, 2008). 

Embora muito pode ser feito, ainda, em termos de promoção, os comerciantes, 

à sua maneira, evidenciam os atributos mais marcantes dos alimentos e do destino, 

enriquecendo, ademais, a experiência cultural e turística do visitante. A oferta de 

degustação é muito praticada e contribui para o visitante constatar o que afirmam. 

Assim, através desta ou de muitas outras formas de uso turístico da herança alimentar, 

ele pode reconhecer uma autenticidade não mais presente na alimentação do seu 

cotidiano (GIMENES-MINASSE, 2015). 

Paradoxalmente ao uso corrente de expressões como produção “local, familiar, 

autêntica”, os comerciantes reconhecem que a disponibilidade desses produtos não é 

suficiente para abastecer os seus estabelecimentos, devendo se servir com 

fornecedores e produtos de outros Municípios, Regiões e até Estados distantes, 

tamanha é a demanda. Isto faz com que, nem sempre, possam, ou queiram, divulgar 

a origem ou indicar o produtor para visitação, deixando, dessa forma, de proporcionar 

outras experiências ao visitante ou estabelecer uma relação de confiança com ele.  

Muitos comerciantes lamentam essa realidade, percebendo nisso uma 

oportunidade desperdiçada para identificar e ativar recursos locais (DALLABRIDA, 

2012), que garantiria maior sustentabilidade aos setores econômicos envolvidos, 

especialmente a agricultura e o turismo (SIMS, 2009) e a perpetuação dos saberes e 

fazeres, patrocinados pelo uso turístico das manifestações culturais locais 

((ZANELLA, 2017).  

Além do mais, entendem que os produtos realmente autênticos e locais são 

mais apreciados por trazerem boas lembranças ao viajante. Dessa forma, quando 

estes alimentos são usados para presentear, hábito comum dos visitantes, tornam-se, 

por meio das informações contidas em seus rótulos e embalagens, um excelente 

veículo de divulgação (PAULA, 2016): deles próprios, do seu produtor, do comércio 

que os disponibiliza, da cultura e do destino visitado, por exemplo. 

A questão legal, assim como para os produtores, resta em aberto também para 

os comerciantes. Eles gostariam de dispor de uma maior variedade de produtos locais, 

fornecidos com regularidade e segurança: legal e sanitária. Acreditam que tal 
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variedade existe no Município, no entanto, se sentem pressionados pela vigilância 

sanitária, por exemplo, que não permite a exposição e venda daqueles produtos que 

não tenham passado por processos de inspeção e controle, processos que, por várias 

razões, não encontram aceitação por parte de muitos produtores (SANTILLI, 2015; 

DENTZ, 2017). 

E, assim, os comerciantes atribuem ao poder público toda sorte de culpa e 

veem sua atuação como paradoxal: enquanto cobra com eficácia o respeito das 

normas para produção e venda, se revela omisso em propor regulamentos e políticas 

que viabilizem e estimulem a produção artesanal, e legalizada, desses alimentos, o 

que impactaria positivamente na preservação cultural (UNESCO, 2021). Ações desse 

gênero favoreceriam a permanência do agricultor na propriedade, proporcionando 

melhoria na sua qualidade de vida (ZUIN; ZUIN, 2008) e, quiçá, encorajando outros 

intencionados a retomar alguma tradição. 

Como bem notado por alguns dos comerciantes, porém, isto só se concretizaria 

com a adesão dos produtores, muitos deles tidos como retraídos demais e avessos a 

olhar “da porteira para fora”. Logo, não bastam produtos percebidos com qualidades 

diferenciadas, por fluxos turísticos cada vez mais consistentes ou políticas públicas 

de incentivo: além de preservar e transmitir o seu saber herdado, tarefa primeiramente 

sua, graças aos laços com a história, a cultura e o lugar vividos por si e por seus 

antepassados. Faltam também iniciativas para identificar e promover o produto, 

conhecer o público que está visitando o lugar e suas demandas, para compor o rol de 

atributos do produtor. 

Para Santilli (2015), enquanto nada acontece, tal situação inibe e até impede o 

acesso a mercados de determinados produtos e produtores, impactando 

negativamente eventuais esforços empreendidos para resgatar e preservar a herança 

cultural. 

 

4.3.3 Perfil e percepções dos visitantes 

 

Como pré-definido, todos os visitantes foram entrevistados nas adjacências dos 

comércios que vendem os produtos coloniais. Iniciou-se o colóquio com os dos outros 

grupos, solicitando informações que permitiram compor o seu perfil.  
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Dos dados coletados, emerge que 75% dos apreciadores (9/12) possuem 36 

anos de idade, ou mais, enquanto apenas um tem menos de 25 anos. Não houve 

recusa de qualquer um em atender ao apelo deste pesquisador para responder as 

perguntas. Tendo sido a pesquisa realizada nos finais de semana, momento de maior 

fluxo de visitantes, é possível que os resultados sofressem alguma alteração, se 

tivesse sido realizada durante a semana, quando por aí passam também visitantes 

solitários e consumidores locais, segundo relatos dos próprios comerciantes. 

A proporção em relação ao sexo dos que se dispuseram a responder se 

equivale, 50% cada, e todos possuem um certo grau de escolaridade, prevalecendo 

os que possuem ensino médio completo (58%), completando a amostra os que 

possuem ensino superior completo (42%), como pode-se averiguar na Tabela 7.  

Tabela 7 – Idade, sexo e escolaridade dos visitantes 

Idade do entrevistado n. % 

Até 25 anos 1 8 

26 a 35 anos 2 17 

36 a 45 anos 3 25 

46 a 55 anos 3 25 

mais de 56 anos 3 25 

total 12  

Sexo do entrevistado 

Feminino 6 50 

Masculino 6 50 

total 12  

Grau de instrução do entrevistado 

Ensino fundamental completo - - 

Ensino médio completo 7 58 

Ensino superior completo 5 42 

Pós-graduação completa - - 

total 12  

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

A pergunta relativa à profissão do entrevistado foi inserida após a realização do 

pré-teste, devendo-se excluir os dados dos três respondentes deste, resultando, 

assim, um total de nove. Buscou-se, com isso, identificar se, destes indivíduos, algum 

estava relacionado diretamente ao uso profissional do produto colonial, como algum 

chef em busca de um ingrediente diferenciado, por exemplo. Não foi o que se verificou 

nas respostas, como se pode perceber a partir da Tabela 8: todos se revelaram 

apenas apreciadores, atuando nas mais variadas áreas. 
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Tabela 8 – Profissão do visitante 

Tipo de atividade do entrevistado nº % 

Funcionário público 2 22 

Contador / técnico contábil 2 22 

Advogado 1 11 

Coach19 1 11 

Programador 1 11 

Técnico em Recursos Humanos 1 11 

Do lar 1 11 

total 9  

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

Verificou-se que a maioria dos visitantes veio de outros Estados da Federação 

(58%), com destaque para o Paraná, que contribuiu com quatro elementos (33%), 

sendo que a metade deles (dois) veio da capital, Curitiba. Os demais 42% do total veio 

de municípios de Santa Catarina, não muito distantes dali, sendo que, 

individualmente, a capital Florianópolis foi a mais representada, com dois visitantes 

(Gráfico 9). 

Gráfico 9 – Cidade de origem do visitante 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

Por meio da observação não participante, optou-se por identificar quais eram 

os produtos mais comprados pelos visitantes. Como foram abordados após as 

compras e, nesse momento, os produtos já se apresentavam embalados, decidiu-se 

solicitar, informalmente, se poderiam revelar/confirmar o conteúdo da aquisição, o que 

foi atendido prontamente por todos. Pelo Gráfico 10, pode-se conferir que o vinho se 

revelou o produto preferido da maioria: 11 dos 12 respondentes o comprou (92%), 

                                            
19 Coach é uma palavra em inglês que significa treinador, instrutor. Fonte: 

https://www.significados.com.br/coach/. 
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seguido dos queijos, comprados por metade dos apreciadores (50%) e das massas, 

adquiridas por 4 dos 12 consumidores (33%). 

Gráfico 10 – Qual produto foi adquirido e por quantos consumidores 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

Coletados esses dados importantes para identificar os consumidores que 

movem a atividade de produção e venda dos produtos coloniais, buscou-se, então, 

revelar as suas motivações, preferências e percepções através da entrevista 

propriamente dita. Sempre que for necessário citar o depoimento de um visitante, será 

identificado com a sigla V+nº. Ex.: V09. 

Saber por que as pessoas se deslocam, visitam um lugar, consomem seus 

atrativos e produtos, tangíveis e intangíveis, é primordial, não só para buscar atender 

plenamente às suas expectativas, como também apreender as potencialidades 

inerentes aos atrativos ofertados, por vezes, não percebidas pelos que lidam 

cotidianamente com eles. Assim, o primeiro questionamento feito aos visitantes visou 

a identificar as razões que os levou até o destino em questão. 

1 - Qual o principal motivo da sua visita a Nova Trento? 

A religiosidade, com todas as suas manifestações locais, se revelou como o 

grande catalizador do turismo de Nova Trento, dominando a cena há, ao menos, três 

décadas. Os visitantes, afortunadamente, já não veem somente isso (Gráfico 11). É 

bem verdade que a metade deles (50%) estava visitando o destino movido pela fé e 

devoção, enquanto outros quatro (33%) se disseram atraídos pelos produtos coloniais, 

sendo que apenas um destes afirmou estar aí pelos dois atrativos; produtos e religião. 

Consta ser o turismo gastronômico o principal motivo para outros dois, logo, se 

somados estes aos que buscavam os produtos coloniais, tem-se a metade da amostra 

atraída por alimentos e bebidas locais: comida típica e produtos coloniais. 
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Gráfico 11 – Motivos da visita a Nova Trento 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

A segunda pergunta feita aos visitantes tinha como escopo extrair os principais 

atributos que os induzem a adquirir e consumir os produtos coloniais. Esta foi proposta 

para confrontar o resultado com as percepções manifestadas pelos produtores e 

comerciantes quando da indagação de parecido teor dirigida a eles. 

2 - Informe três fatores que o levam a comprar ou consumir produtos coloniais. 

O sabor e a qualidade se destacam como fatores que estimulam a compra dos 

produtos coloniais pelos visitantes: esta percepção é intensificada pelo fato de os 

comerciantes promoverem a degustação do produto em seus estabelecimentos. 

Como se pode observar no Gráfico 12, a condição de ser um produto local, com 

origem, encontrado exclusivamente ali e bem apresentado, também são 

características valorizadas pelos visitantes. 

Gráfico 12 – Características que atraem no produto colonial 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 
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Para identificar se é relevante o hábito de adquirir e consumir produtos 

alimentares típicos do lugar visitado por parte dos entrevistados, foi proposta a 

seguinte questão: 

3 - Indique, na escala abaixo, com que frequência você adquire ou consome 

produtos coloniais quando visita um lugar. 

O hábito de adquirir produtos alimentares típicos durante as viagens é muito 

comum entre os entrevistados, sendo que 10 deles (83%) afirmam comprar sempre 

que visitam um destino, enquanto um compra quase sempre e outro apenas às vezes, 

como exposto no Gráfico 13. Estes números refletem a importância econômica dos 

produtos coloniais para o turismo e a agricultura desse destino, bem como uma fonte 

de recursos que patrocinam a preservação do saber-fazer tradicional. 

Gráfico 13 – Frequência de compra de produtos coloniais durante as viagens 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

A rica paisagem cultural neotrentina pode estar contribuindo com muitos de 

seus elementos emblemáticos ligados à cultura alimentar dos imigrantes. Buscando 

captar a percepção dos visitantes quanto a esta condição, foi proposta a seguinte 

questão: 

4 - Como você considera a diversificação da oferta de produtos coloniais em 

Nova Trento? 

A diversificação da oferta local de produtos coloniais é percebida como alta por 

75% dos seus apreciadores, enquanto os 25% restantes a consideram média. 

Nenhum dos respondentes acha que seja muito baixa ou baixa, como também 

nenhum deles a considera muito alta (Gráfico 13), o que pode sugerir que estes 

produtos já gozam de um certo prestígio junto aos comerciantes locais, podendo haver 

espaço para novas inserções.  
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Quadro 13 – Diversificação da oferta de produtos coloniais em Nova Trento 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

Associar comidas e bebidas locais com outras atividades culturais e turísticas 

tem se revelado uma estratégia cada vez mais adotada por destinos para desfrutar da 

força do turismo gastronômico. A questão cinco foi proposta, então, para compreender 

o quanto isto faz parte das expectativas e/ou práticas de viagem dos apreciadores dos 

produtos coloniais.  

5 - Você costuma visitar, ou gostaria de visitar a propriedade onde é elaborado 

o produto que você consome? Comente. 

Dos doze respondentes, apenas três (25%) costuma visitar os locais de 

produção dos produtos que compram, citando, como exemplo “lugares de fazer queijo” 

(V06), “fábrica de cerveja, locais de vinho” (V08). Todos os nove demais (75%) não 

visitam, ou nunca visitaram, mas gostariam muito de fazê-lo, tendo como motivação 

“[...] conhecer a origem” (V01; V04; V10; V11), “conhecer como é feito, como é todo o 

processo” (V02; V06; V07), “todo manuseio, a questão de higiene” (V05), também 

porque “normalmente são lugares bonitos, enfim, com bons passeios, costuma ser um 

passeio bem agradável” (V08). 

A próxima pergunta foi elaborada para identificar a propensão do visitante em 

adquirir produtos, além de para si mesmo, também para presentear outras pessoas 

podendo esta prática servir de meio para divulgação, tanto do próprio produto, quanto 

do destino visitado.  

6 - Você costuma comprar produtos coloniais para presentear? 

É significativo esse hábito entre os entrevistados, já que 83% deles (10/12) 

afirmou comprar produto colonial para presentear familiares e amigos. Tal hábito 

contribui, sobremaneira, para divulgar o destino e estimular a prática por seus atores, 

resgatando e preservando tradições. 

muito baixa baixa média alta muito alta

0 0 3 9 0

Como considera a diversificação da oferta local de Produtos Coloniais?
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Gráfico 14 – Intenção de comprar para presentear 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

A cena do turismo em Nova Trento é ocupada, prevalentemente, pelas 

questões religiosas, muito por mérito das estratégias de divulgação, adotadas por 

seus promotores. A promoção de outras potencialidades presentes, por exemplo, as 

ligadas à cultura de seus habitantes, parece não prosseguir com a mesma 

intensidade. Tentando compreender a eficácia das ações de divulgação dos produtos 

ligados à cultura local foi proposta a sétima questão: 

7 - Você acha que os produtos coloniais de Nova Trento são suficientemente 

reconhecidos e divulgados? 

Dez dos doze opinantes (83%) acha que os produtos coloniais não são 

promovidos de forma eficaz. Enquanto uns afirmam que o produto “[...] ele fica assim, 

só na região, a gente não vê pra fora” (V04), ou sua divulgação é geograficamente 

limitada “[...] eu vou falar que eu sou de Santa Catarina e conheço a história, mas não 

os produtos em si, na minha região” (V10); outros deles acham que a imagem do 

destino resulta estar realmente muito atrelada à questão religiosa, como se pode notar 

pelos depoimentos: 

[...] na verdade, as pessoas que vêm a Nova Trento não vêm pelos produtos 
e sim pela Santa (...) falta, sim, essa divulgação (V01). Não, eu acho que as 
pessoas encontram os produtos aqui, mas que elas não vêm em função dos 
produtos [...] tá muito associado ao turismo religioso, né? [sic] (V07). O que a 
gente tem é a Santa, consequentemente, vindo visitar a Santa é que a gente 
consegue conhecer melhor o produto (V09).  

Dos dois que concordam que a divulgação é satisfatória, o primeiro afirma que 

“[...] quando o povo sabe que a gente vem, todo mundo quer..., Só não tem lugar para 

levar” (V11), enquanto o outro acha que sim, porque “[...] eu vi bastante placas” (V05), 

se referindo às placas de propaganda, posicionadas ao longo das vias urbanas, nas 

imediações dos comércios: uma realidade percebida também pela observação deste 

pesquisador e bastante impactante para a paisagem.  
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Sabe-se que o turismo é um fenômeno dinâmico e atual, capaz, não só, de 

impactar fortemente a economia do destino, mas também gerar benefícios para a 

cultura local ao se apropriar dela para atender às demandas de seus praticantes. Após 

o pré-teste, foi proposta a questão 8, com a qual buscou-se extrair o entendimento do 

visitante sobre essa externalidade da atividade. 

8 - Na sua opinião, a atividade turística contribui para preservar tradições como 

a produção dos produtos coloniais? (  ) Sim. (  ) Não.  Se sim, de que forma? 

É unanime a percepção de que a atividade turística contribui para preservar 

esta tradição e é amplo o campo de possibilidades: porque divulga e, por 

consequência, gera novas demandas, quando “[...] a gente leva para a família, um 

outro leva, comenta, faz a divulgação, e a divulgação boca-a-boca é a melhor que 

tem” (V04); porque gera complementariedades e diversifica o destino “[...] é um viés 

da economia do local, que é fomentado pelo turismo religioso” (V07); e, 

principalmente, com a participação do turista, é capaz de “[...] gerar renda pra que o 

colono, enfim, pra que o local não precise mudar seus hábitos e continue oferecendo 

isso como um atrativo pra visitação” (V08). 

 

4.3.3.1 Quanto às entrevistas com os visitantes 

 

A maioria dos entrevistados possui mais de 36 anos: isso pode estar 

relacionado ao fato de que os frequentadores dos citados comércios, em boa parte, 

compõem grupos – principalmente famílias, excursões ou grupos de amigos – e, 

quase sempre, quem se disponibilizava em responder era a pessoa mais velha. Como 

a amostra revelou-se bastante instruída, visto que todos possuem ao menos o ensino 

médio completo, poderia, talvez, ser atribuído a tal fato uma maior desenvoltura em 

se comunicar, refletindo na média de idade dos respondentes. 

A maioria dos visitantes que se sentiram atraídos pelos produtos coloniais são 

de Santa Catarina ou do vizinho Estado do Paraná dando boas indicações de como 

proceder em termos de estratégias de divulgação e marketing. 

É possível inferir que muitos visitam Nova Trento movidos pela sua fé e 

desejo/necessidade de venerar algum sítio ou símbolo religioso, abundantes no 

destino (ARDIGÓ; CAETANO; DAMO, 2016; SANTUR, 2020; SARTORI, 2019), mas 
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é significativo o interesse deles também por outros elementos da cultura local (Marujo, 

2014), como a história e as tradições ligadas à emigração e à cultura alimentar do 

imigrante, em especial, pela comida típica – o destino possui vários restaurantes que 

exploram essa tipologia – e pelos produtos coloniais, como o vinho, que com exceção 

de um, todos compraram; os queijos, comprados pela metade dos respondentes, as 

massas, compradas por 1/3 deles e outros (DORIGON; RENK, 2011; WAGNER; 

MARQUES; MENASCHE, 2007). O vinho é o grande destaque no contexto turístico 

de Nova Trento quando se trata dos produtos coloniais. As empresas mais bem 

estruturadas para o turismo no Município são as vinícolas; alguns dos principais 

comércios são ligados a elas ou à venda da bebida e até a festa típica leva seu nome, 

a “Incanto Trentino – Festa do Vinho e das Tradições Trentino-Italianas”, como bem 

observado por Sartori (2019).  

Esses consumidores se sentem atraídos pelos produtos coloniais, porque os 

percebem de qualidade diferenciada, mais saudáveis, naturais, frescos e saborosos 

(CRUZ; MENASCHE, 2011; SCARABELOT; SCHNEIDER, 2012; DENTZ, 2016). 

Vendo-os como variados, exclusivos e originais, não se furtam de consumi-los in loco, 

assim como adquiri-los para compor uma lembrança prazerosa da sua visita. O hábito 

frequente de comprar produtos alimentares em suas viagens, revelado pela quase 

totalidade dos depoentes, é um fator que está impactando positivamente o 

desenvolvimento das comunidades e atividades envolvidas (CVIJANOVIĆ et al., 2020; 

GARIBALDI, 2017a; OECD, 2012; SIMS, 2009).  

O seu uso como um suvenir gastronômico impacta ulteriormente a economia, 

a cultura e a imagem de Nova Trento como destino gastronômico. E quando 

presenteado, costume de muitos dos depoentes, gera curiosidade e vontade de 

conhecer o lugar em que é feito (PAULA, 2016). Percebendo isso, os produtores e 

comerciantes estimulam esta prática através de várias estratégias, como a 

degustação do produto in loco, por exemplo. 

Enquanto poucos costumam visitar os lugares de produção, todos se 

demonstraram entusiastas em fazê-lo, se houvesse a possibilidade. Ações nesse 

sentido poderiam levar a uma transferência ainda maior de recursos para as 

propriedades produtoras, por intermédio do turismo rural, por exemplo (BESSIÈRE, 

1998), promovendo o resgate e a preservação da cultura na sua origem, lá na 

propriedade do agricultor, nos termos identificados por Zanella (2017), com o turismo 
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se apropriando da cultura local para satisfazer o seu público e retribuindo com 

recursos e reconhecimento. 

Tal situação indica que as ações voltadas em conhecer e divulgar as 

potencialidades do destino e os anseios da demanda (BRASIL, 2010) são insuficientes 

ou ineficazes, resultando na perda de oportunidades para desfrutar, ao máximo, da 

força do turismo. Panosso Netto (2017) preconiza que o turista tem dinheiro e irá 

gastar parte dele no lugar visitado e, neste caso, muitos não o fazem, porque não lhes 

é oferecida a oportunidade. 

 

4.3.4 Perfil e percepções dos gestores locais 

 

Na busca por compreender a importância dos produtos coloniais e a sua 

relação com o turismo de Nova Trento é imprescindível olhar além das suas etapas 

mais evidentes: a produção, a venda e o consumo. Contribuindo, ou devendo 

contribuir como catalizadores entre as etapas deste processo, encontram-se também 

instituições, entidades e pessoas que as representam. Nos subcapítulos seguintes, 

descreve-se o perfil e as visões desses gestores. 

Cinco (5) deles foram entrevistados com base em um roteiro pré-definido. O 

critério de seleção consistiu na condição de a entidade/órgão/empresa por eles 

representado ter direta ligação com a gestão do turismo ou atrativos turísticos locais.  

Quatro dos cinco gestores tem uma ou mais graduações, o quinto deles possui 

o ensino médio completo. Todos têm 40 anos ou mais, sendo que a média de idade é 

de 45 anos. No momento, as funções elencadas são exercidas predominantemente 

por homens (4/1), sendo um deles o que atua na respectiva função há mais tempo, 

nove anos. Com menos tempo na função está a gestora, que a exerce há cinco meses, 

deixando bem claro, porém, que é ativa na sua entidade há 18 anos. Todos os dados 

citados são reportados no Quadro 14. 

Quadro 14 – Perfil dos gestores 

Quem são os gestores Sexo Idade Formação 
Tempo na 

função 

Presidente da associação dos 
operadores turísticos locais 

F 58 Ensino médio completo 5 meses 

Secretário Municipal de Turismo M 40 
Geografia - Tecnologia em 

Turismo 
7 meses 

Extencionista rural do escritório local da 
EPAGRI 

M 45 Engenheiro agrônomo 4 anos 
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Diretor de sustentabilidade do 
Santuário de Santa Paulina 

M 40 
Filosofia - Teologia - Gestão 

Social 
8 anos 

Ex-prefeito que presta consultoria na 
área de projetos 

M 43 Ciência da política 9 anos 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

Descritas as características dos gestores, as quais indicam a posse de 

excelentes prerrogativas, ao se somar vivência, experiência e formação técnica de 

cada um para exercício e bom desempenho de cada função, expõe-se, a seguir, o 

resultado de seus depoimentos. Os gestores estão identificados com a sigla G+nº, 

ex.: G04. 

Busca-se, com a primeira questão, descobrir se eles percebem, no interesse 

dos visitantes pelos produtos coloniais, uma oportunidade para desenvolver os vários 

setores envolvidos e como isto pode melhor se processar. 

1 - Com o advento do turismo, novas atividades ligadas à produção e 

comercialização de produtos coloniais surgiram em Nova Trento nos últimos 

anos. Na sua opinião, o interesse dos turistas por estes produtos representa um 

estímulo para desenvolver ainda mais setores econômicos do Município, como 

a agricultura e o próprio turismo? Sim. ( ) Não. ( ) Comente. 

Todos percebem o interesse dos visitantes pelo produto colonial, 

especialmente o produzido localmente, como pondera G01 “[...] se é feito aqui, é feito 

artesanal”.  

Em razão disso, reconhecem nele toda sorte de potencialidade: promove a 

imagem do destino “[...] seremos melhor vistos e conhecidos lá fora” (G03); 

corresponde à necessidade de diversificar a oferta de atrativos: “[...] tem que agregar 

coisas para fazer com que as pessoas ficassem mais tempo aqui na cidade” (G02), 

pois “[...] cada vez mais, o turista que visita a cidade [...] quer conhecer além, dos 

atrativos que Nova Trento tem” (G05). Na visão desses gestores, o interesse dos 

visitantes contribui para o desenvolvimento econômico dos setores envolvidos, por dar 

“[...] mais estímulos para quem produz, e faz com que este produtor se empenhe cada 

vez mais a melhorar o seu produto e ampliar a sua empresa” (G03), possibilitando, 

por exemplo, “[...] explorar dentro do setor agropecuário produtos já existentes e novos 

produtos que possam vir a surgir com as demandas do turismo” (G04). 

Considerando que Nova Trento possui os ingredientes propícios e já é notada 

a prática do turismo gastronômico, torna-se desejável, e necessário, juntar esforços e 
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estabelecer metas para desenvolvê-lo ulteriormente. A questão 2 almeja identificar as 

contribuições das entidades e órgãos públicos neste processo.  

2 - Quais ações visando a fomentar a relação entre os produtos coloniais e a 

atividade turística a entidade que você representa tem planejadas ou 

desenvolve? 

A Associação Neotrentina do Turismo – NEOTUR, por óbvia vocação, visto que 

congrega boa parte dos comerciantes, é a instituição que mais promove ações diretas, 

relacionando a oferta dos produtos coloniais com a atividade turística: propõe que 

seus integrantes privilegiem os produtos locais em suas estruturas comerciais; 

destina, de forma prioritária, espaços nos eventos que promove, como a festa típica, 

para que produtores locais exponham, divulguem e vendam seus produtos; promove 

cursos de manipulação e armazenamento desses alimentos para seus associados.  

Na outra ponta, a Epagri se destaca no fomento das atividades de produção. A 

empresa estadual, segundo G04, “[...] trabalha diretamente com a promoção da 

produção de alimentos, com a agroindustrialização e com a pesquisa científica”. É 

uma referência para os produtores, que por meio de “[...] cursos de boas práticas de 

fabricação, cursos de manipulação de alimentos, curso de processamento de 

alimentos” (G04) ofertados por ela, conseguem se aperfeiçoar e agregar valor aos 

insumos produzidos na propriedade. Promove, juntamente com a Secretaria Municipal 

de Agricultura e a Secretaria Municipal de Turismo, a feira de produtos da agricultura 

familiar, que congrega, além de agricultores, muitos processadores de produtos 

coloniais.  

A gestão do Santuário de Santa Paulina declara que não possui uma ação 

direta de estímulo, embora poderia ser um grande intermediário desses produtos, pelo 

volume de consumo de seus restaurantes e lanchonetes, mas encontra dificuldades 

em face ao fato de muitos produtores não estarem regularizados ou não terem 

capacidade de atender à demanda com padrão e regularidade:  

O Santuário trabalha muito pela questão do 100% legalizado. E essa questão 
dos produtos coloniais normalmente vem de pessoas, é..., meio na 
informalidade, então a nota, o bloco de produtor, a contra nota, isso 
contabilmente tem muito problema para nós, né? (G01).  

O gestor reconhece que, indiretamente, o santuário atrai uma grande demanda 

para esses produtos, assim como obtém benefícios com esse movimento: “Num certo 

sentido, a estrutura do santuário disponibiliza espaços para comercialização destes 
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produtos pros turistas, como salas de aluguel. Isso sim, inclusive a gente incentiva, 

porque a gente vê valor agregado” (G01). 

No setor público, segundo G02, um ex-prefeito, prevalecem ações individuais. 

Cada órgão – mas também entidades, como se verá – programa ações próprias, 

pontuais, baseadas, ocasionalmente, em modelos distantes, buscados “[...] em outras 

cidades, só porque deram certo, mas não tem muito a ver com a nossa realidade local” 

(G02). Cita que não há um discurso harmônico entre eles:  

[...] todas as lideranças, todas as pessoas de decisão, não só do público, 
como no privado, eles têm que entrar em consenso numa ideia, que tem que 
se caminhar num projeto, não se fala de projeto, mas é uma programação de, 
no mínimo, médio a longo prazo para daqui a tantos anos, se chegar até um 
local (G02).  

Uma das muitas possibilidades de desfrutar dos alimentos locais é a visita aos 

produtores através de percursos organizados, como rotas gastronômicas. Busca-se 

compreender, com a questão 3, a percepção dos gestores quanto à proposição desse 

tipo de roteiro como opção para atrair, entreter e satisfazer o visitante.  

3 - O que você acha das rotas gastronômicas como proposta para diversificar e 

incrementar a oferta e atrair outros públicos a Nova Trento (a exemplo das 

estradas do vinho, dos queijos, da linguiça ou outras, muito comuns em 

importantes destinos turísticos conhecidos pelos seus alimentos e bebidas 

típicas)? 

Um dos principais problemas do turismo local a ser equacionado é o pouco 

tempo de permanência dos visitantes, como nota G01. Segundo ele, pesquisa da 

SANTUR aponta “[...] que o peregrino, o turista, o visitante que vem a Nova Trento, 

ele fica de 4 a 6 horas na cidade”. Dessa forma, as rotas gastronômicas são vistas 

como uma boa opção para estender esse tempo que as pessoas ficam no destino, 

“[...] porque, senão, a gente vai ficando sempre na mesma [...] pessoas vem aqui, 

rezam, compram uma coisinha, vinho, no máximo, e vão embora” (G01). Mas o 

potencial percebido não se limita a isso: no entendimento dos gestores, muitos outros 

benefícios poderiam ser alcançados através da proposição de tais rotas, tendo como 

componente o produto colonial, conforme pode-se observar no Gráfico 15. 
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Gráfico 15 – Potencialidades das rotas gastronômicas na percepção dos gestores 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

A quarta questão objetiva colher e agrupar as percepções dos gestores quanto 

ao cenário, mais ou menos, favorável encontrado pelos protagonistas no dia a dia de 

suas operações. 

4 - Quais fatores (legais, burocráticos, econômicos, etc.) limitam ou impedem 

maiormente ações de promoção e desenvolvimento da oferta de produtos 

coloniais no mercado turístico de Nova Trento? 

Os entrevistados apontam, com ênfase, a questão legal/burocrática como maior 

fator de desestímulo:  

Tem produtos que a gente não pode botar no mercado local, por causa de 
questões de certificação, de selo, de uma série de coisas (G02). [...] é tanto 
papel, tanta coisa que se pede, que faz com que muitos desistam no meio do 
caminho [...] muitos já produzem, já sabem produzir, mas qual a segurança 
que terão até chegar no consumo final? (G03) [...] então um dos grandes 
problemas que eu vejo é esse custo de regularização dos seus produtos, que 
ainda para alguns pequenos é muito (G04). 

A falta de políticas públicas específicas focadas para estimular o resgate, a 

regularização, a inserção e promoção desses produtos no mercado também 

aparecem como limitante:  

[...] os nossos gestores públicos não têm um trabalho direcionado para 
melhorar essa cadeia de produtos que nós temos [...] para ajudar esses 
produtores na técnica e a buscar esse possível enquadramento dentro das 
leis (G02). [...] melhorias na infraestrutura dos municípios, de atendimento 
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nas vias para que o agricultor pudesse ter a segurança de estar transportando 
o produto dele até o ponto de venda dele (G04). 

Ações mais eficazes de promoção e divulgação também são desejáveis e 

necessárias para uma melhor inserção desses produtos no mercado turístico local, 

pontua G04, e isso passa, necessariamente, por um maior engajamento dos 

produtores em fases complementares às de produção:  

[...] a gente só vai ser conhecido se a gente se mostrar, então, a gente tem 
que expor todos esses produtos que existem aqui numa forma coletiva e 
individual: coletivamente através das secretarias de turismo, das agências de 
turismo que tem no município e individualmente, cada agricultor deve 
procurar criar a sua marca, investir no seu produto, fazer o seu marketing 
individual (G04). 

 

4.3.4.1 Quanto às entrevistas com os gestores  

 

Os gestores, de modo geral, percebem os produtos coloniais como 

potencialidade para dinamizar a economia local através do turismo (CVIJANOVIĆ et 

al., 2020; KIVELA; CROTTS, 2005; LONG, 2018; RICHARDS, 2003). Resultantes das 

práticas alimentares tradicionais, eles os veem como uma representação cultural que 

transmite uma imagem positiva do lugar, capaz de promovê-lo e diferenciá-lo de 

outros, enquanto destino turístico (BESSIÈRE, 2013; GIMENES-MINASSE, 2015). 

Segundo eles, o interesse dos visitantes por esses produtos está contribuindo 

para estimular a produção de itens já existentes e ativar outros (DALLABRIDA, 2012) 

e isso gera emprego, renda e melhorias nas propriedades produtoras. 

Não foi possível perceber uma estratégia específica e comum entre as várias 

entidades voltadas a resgatar e promover os produtos coloniais, ou fomentar com 

maior eficácia a relação entre eles e a atividade turística local. Assim, o destino perde, 

ou retarda a possibilidade de desfrutar de um elemento simbólico da sua cultura como 

instrumento de marketing, capaz de promovê-lo e vendê-lo (GARIBALDI, 2017a). As 

ações assinaladas têm a ver com a vocação natural, ou os interesses específicos de 

cada uma das entidades: são, prevalentemente, atuadas por seus produtores, 

ancorados no seu saber-fazer artesanal (DENTZ, 2017) e apoiados, de alguma forma, 

pela SMA e Epagri local; e, principalmente, pelos comerciantes, individualmente ou 

com intermédio da associação que muitos integram.  
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Muitas das intenções manifestadas revelam-se bastante desencontradas e 

nem sempre se concretizam por dependerem da implantação de políticas de exclusiva 

competência pública ou da concordância entre as várias entidades, não tendo sido 

possível, no entanto, identificar um agente capaz de congregar as boas ideias e 

direcionar os esforços, o que leva a não aproveitar, de forma satisfatória, a vantagem 

inata e diferenciadora (DALLABRIDA, 2012) do lugar, dada pela riqueza de seus 

atrativos, muitos deles identificados mas não devidamente ativados. 

Todos os gestores concordam que, congregando iniciativas, atores, saberes e 

fazeres, é possível propor itinerários voltados à demonstração, degustação e 

comercialização dos produtos coloniais, como rotas gastronômicas baseadas no 

conhecimento e consumo destes produtos, potencializando, sobremaneira, a sua 

relação com o turismo já existente (TRONO; OLIVA, 2013), obtendo, com isso, 

inúmeros benefícios, mormente a promoção de áreas periféricas, a permanência das 

famílias tradicionais nas propriedades rurais, o resgate e a preservação cultural com 

viabilização de novas atividades e o desenvolvimento socioeconômico local. 

A adequação às normas legais vigentes, sanitárias, tributárias e outras, por 

mais que representem uma ameaça à preservação cultural (SANTILLI, 2015), é vista 

como uma condição para a melhor inserção no mercado, possibilitando, sem riscos, a 

exposição do produto, do produtor e da sua arte, podendo, dessa forma, representar 

uma marca local (GIMENES-MINASSE, 2015).  

Muitos produtores ainda preferem se manter na informalidade, por não 

poderem ou não quererem arcar com os custos inerentes às adequações, ou, em 

contraposição ao modelo industrial e padronizado, por temerem que as normas a 

serem seguidas descaracterizem o seu modo de fazer tradicional (SANTOS; CRUZ; 

MENASCHE, 2012), o que levaria o seu produto a não mais ser visto pelo potencial 

consumidor como mais natural, tradicional, artesanal.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisou-se, neste trabalho, se o produto colonial representa uma 

potencialidade para o desenvolvimento do turismo cultural em Nova Trento (SC). O 

intenso fluxo de pessoas que visita o destino, motivado, em grande parte, pelo culto 

aos sítios ligados à devoção da primeira santa do Brasil, a Santa Paulina, vem 
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estimulando a oferta desses produtos para comercialização. Partiu-se do pressuposto 

de que a sua venda para o visitante está contribuindo para desenvolver e diferenciar 

o turismo local, possibilitando resgatar, transmitir e preservar os saberes e fazeres 

originais relativos à cultura alimentar dos imigrantes pioneiros que ocuparam aquelas 

paragens.  

Entendendo elucidar se, de fato, o produto colonial é uma potencialidade capaz 

de tanto, iniciou-se a investigação, buscando, na teoria, as referências quanto à 

relação existente entre o turismo, na sua vertente cultural, e os alimentos, mais 

especificamente aqueles tradicionais e típicos, ligados à cultura alimentar de uma 

etnia e a um determinado lugar.  

Essa etapa, por consistir na pioneira e coincidir com os primeiros passos da 

vida investigativa deste autor, certamente, poderá ser aprimorada e enriquecida por 

relatos mais atualizados, de autores que conduzam a uma maior interdisciplinaridade, 

porque muitos se revelaram ser os campos da ciência envolvidos nas práticas 

alimentares. 

A pesquisa bibliográfica, ainda, possibilitou descrever o contexto sócio-

histórico-geográfico do objeto empírico, atendendo plenamente ao primeiro objetivo 

específico proposto. Foi revelado um panorama repleto de desafios e exemplos de 

conduta e superação, de valores e tradições, transportados de um mundo ao outro, 

transmitidos de geração em geração pelos imigrantes trentino-italianos que ocuparam 

as suas terras, a partir de 1875. A emigração revelou ser o caso em que a preservação 

cultural era condição sine qua non para a própria sobrevivência. 

O mapeamento dos produtos coloniais, seus atores e espaços de produção, 

comercialização e consumo, proposto como segundo objetivo, se processou no 

âmbito do estudo de campo e da observação direta não participante, e demandou 

inúmeras incursões. Através delas, foi possível apreender que o processamento e a 

venda desses alimentos são significativamente presentes em todo o contexto 

geográfico municipal. 

Muitos dos atores envolvidos encontram-se distantes do centro urbano do 

Município e do Bairro Vígolo, lugares onde o turismo acontece mais intensamente. 

Eles estão esparsos pelo vasto espaço geográfico do Município, o que, de certo modo, 

favoreceu a preservação cultural, mas gerou algumas dificuldades e limitações quanto 

à aplicação da pesquisa, atribuíveis, justamente, às grandes distâncias existentes e 
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ao reduzido tempo disponível. Restou, por isso, a dúvida quanto à sua real 

abrangência, pela possibilidade da existência de realidades ainda inexploradas. 

Vale ressaltar que, apesar de esta etapa ter coincidido com o momento mais 

crítico da pandemia de covid-19, todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades 

sanitárias, voltados ao seu enfrentamento e à minimização dos danos à população, 

foram respeitados e a pesquisa prosseguiu sem maiores limitações.  

Concomitantemente às incursões a campo, os atores foram entrevistados para 

deles extrair fatos históricos que justificassem a origem dos produtos coloniais e a 

relação desses indivíduos com o turismo local, atendendo, neste caso, ao terceiro 

objetivo proposto. Essa etapa envolveu, além dos produtores e comerciantes, 

gestores locais e visitantes apreciadores dos produtos coloniais, circunstância que 

possibilitou atender conjuntamente ao quarto e último objetivo, a saber: descrever a 

sua potencialidade para o turismo. 

A descrição e interpretação dos depoimentos obtidos, efetuados por meio da 

análise de conteúdo de Bardin (2011), revelou-se válida, tendo permitido, através das 

etapas de descrição, inferência e interpretação, obter os resultados desejáveis.  

Está presente ainda na memória de muitos produtores que estes alimentos 

representavam, essencialmente, uma reserva alimentar de/para tempos pouco 

favoráveis, ditados pela escassez de recursos, terras impróprias e famílias 

numerosas, com muitas bocas para saciar. Hoje, a sua prática não está mais 

associada unicamente aos colonos/agricultores, tampouco se limita à área rural: 

descendentes levaram consigo, para a cidade, os saberes tradicionais herdados e, 

assim como os que ficaram na colônia, os produzem ainda, tanto pelo prazer de 

preservar a tradição – para alguns, isto é percebido como um dever –, quanto para 

deleite próprio. 

Ao serem associados a um estilo de vida mais autêntico, saudável e prazeroso, 

ganharam a preferência de citadinos e turistas, desconfiados do modelo alimentar 

homogeneizado que lhes foi imposto pela vida atribulada nas cidades. Percebendo 

isso, produtores e comerciantes passaram a ofertar os produtos coloniais para esse 

público emergente. Dessa forma, o saber-fazer artesanal herdado da tradição 

alimentar do imigrante agricultor se converteu em um modelo de negócio que está 

visivelmente dinamizando e incrementando o turismo em Nova Trento. 

Em tempos de pandemia de covid-19, resulta que essas percepções se 

potencializaram. Pessoas têm adotado o espaço rural como refúgio e possibilidade de 
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lazer, vendo no estilo de vida interiorano um modelo viável e seguro na perspectiva 

do distanciamento social. Logo, a exposição, aceitação, venda e o consumo dos 

produtos coloniais ganhou um novo impulso, assim como a percepção do seu 

potencial como atrativo turístico. 

Em conclusão, este estudo aponta que os produtos coloniais, percebidos por 

todos como autênticos e de qualidade superior, possibilitam diversificar a oferta do 

destino em questão, atraindo e satisfazendo visitantes e turistas, contribuindo muito 

para o desenvolvimento social, econômico e turístico local. A venda desse patrimônio 

para “alimentar” a sua demanda, faz com que o turismo viabilize economicamente a 

sua preservação e transmissão, por prover remuneração a produtores e comerciantes, 

patrocinando, dessa forma, a sua permanência na atividade. Cabe, então, a todas as 

forças locais congregarem-se no intuído de fortalecer tal propósito. 

Se como o saber nunca é alcançado plenamente e o seu caminho é infinito, 

este percurso em busca de pessoas, lugares, histórias, hábitos, saberes e sabores, 

revelou outras possibilidades. Propõe-se, a partir do mapeamento realizado neste 

estudo, ampliar o mesmo: sob a perspectiva de um chef de cozinha e com a aplicação 

das técnicas gastronômicas, seria possível, e desejável, sistematizar um receituário 

que contivesse o saber-fazer relativo a cada um desses produtos, ligados à tradição 

de cada uma das etnias que compõe o rico tecido social neotrentino, favorecendo, 

dessa maneira, a socialização e ampliação do seu uso, para deleite dos praticantes e 

turistas.  

Propõe-se, outrossim, ampliar este estudo em direção que possibilitasse 

verificar o quanto existe, em termos de arranjo produtivo local relativo a esses 

produtos, visando à constituição de um modelo de governança própria, capaz de 

convergir todas as demandas voltadas ao seu aperfeiçoamento e desenvolvimento. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – LISTAS DE ATORES COMPILADAS PELOS INFORMANTES-CHAVE 

 

Registro Nome ator / Negócio Localidade Tipo atividade Produtos 

Sim Engenho Eccher São Valentim
Engenho e 

farinheira

Farinha de mandioca

 Polvilho, Melado, 

Açucar e Cachaça

Sim Daniel Rusinski Valsugana Engenho Açucar e Melado

Não Vildemar Klann Claraiba Vinícola Suco de Uva

não Agenor Wisentainer Vigolo Vinicola Vinho de uva/Laranja

sim Conservas Will Ribeirão Veado Agroind. familiar Conservas / Geleias

sim Valdecir Deluca Claraiba Agroind. familiar Conservas

Aristides Perotoni São Valentim Produção caseira Conservas / Geleias

Amiltom Battisti Salto Produção caseira Melado / Geleias

Sitio Terra Santa Frederico Produção caseira

Queijos e Derivados 

de leite de cabra,

Conservas, pães

Paula Voitena Reginaldo Produção caseira Queijo

Alcides Murseski Reginaldo Produção caseira Queijo

Alcides Will Ribeirão Veado Produção caseira Queijo

Francisca Calinski Corrida Produção caseira Queijo

Mãe do Daniel Rusinski Valsugana Produção caseira Queijo

Joselino Wilvert Aguti Meliponicultura Mel de abelhas

Marlene Dalpra Morro da Onça Meliponicultura Mel de abelhas

Otimar Marchi Salto Meliponicultura Mel de abelhas

Coguvale Ponta Fina Norte Agricultura Cogumelos

John Zandonai Santo Antonin Produção caseira Bolachas

Leiga Battisti Pitanga Produção caseira Bolachas

Relação de Atores: Indicados pelos informantes-chave

Nome do informante-chave: V. A. S.

Formação/Órgão/Função: Engenheiro agrônomo / EPAGRI / Extensionista rural

Observação do Informante: Todos produtores em Nova Trento, alguns já regularizados, outros ainda 

em processo de regularização 



116 

 

Sigla Nome ator / Negócio Localidade Tipo atividade Produtos 

Giseli Battisti Vigolo Comércio Típico Produtos Coloniais

Angelita Regina Wolff Vigolo
Comércio Típico e 

Café Colonial
Produtos Coloniais

Adega Bastiani Vigolo
Comércio Típico e 

Café Colonial
Produtos Coloniais

Castelinho Claraiba Comércio Típico Produtos Coloniais

Martha Frehner Claraíba
Confeitaria e 

Comércio Típico

Cafeteria, bolachas, 

Produtos Coloniais 

Sabor da Terra Rio do Braço Comércio Típico Produtos Coloniais

Vinícola Girola Vigolo
Comércio Típico, 

café colonial
Produtos Coloniais

Eurides Martinelli Claraíba Bar e comércio Produtos Coloniais

Nair Bunn Vigolo
Comércio Típico e 

Atafona
Produtos Coloniais

Parada do Vinho Vigolo Comércio Típico Produtos Coloniais

Bella Vista Vigolo Comércio Típico Produtos Coloniais

Armazem Capraro Vigolo Comércio Típico Produtos Coloniais

Inocésio Weber Rod. SC 410 Comércio Típico Produtos Coloniais

Vinhos Vô Luiz Vigolo Vinícola Vinhos e sucos

Vinícola Girola Vigolo Vinícola
Vinhos, sucos, 

coqueteis, cervejas

Vinícola Castel Claraiba Vinícola, destilaria
Vinhos, sucos, 

destilados

Veneri Trinta Reis Engenho Cachaça, licores

Ediano Eccher São Valentim Engenho de farinha Farinha, Polvilho

Basilio Quaiatto Vigolo Atafona Fubá

Daniel Rusinski Valsugana Engenho Melado

Amilton Battisti Salto Engenho Melado

Marcos Lofy Capivara Engenho Melado

Leiga Battisti Trinta Reis Produção Caseira Bolachas

John Zandonai Santo Antonin Produção Caseira Bolachas

Valdecir Deluca Claraiba Produção Caseira Conservas

Conservas Will Trombudo Agroind. Familiar Conservas

Sueli Perotoni Zanella Vigolo Produção Caseira Massas caseiras

Arlete Furlaneto Velha Produção Caseira Massas caseiras

Al Fero Birrificio Santo Antonim Cervejaria Cervejas

Nome informante-chave: M. D.

Relação de Atores: Indicados pelos informantes-chave

Formação/Órgão/Função: Secretaria Municipal de Saúde / Agente
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Sigla Nome ator / Negócio Localidade Tipo atividade Produto

Supermercado Pedrotti Cascata Açougue Linguiças

Supermercado Bittencourt Centro Açougue Linguiças

Bianca e Israel-Terra Santa Frederico Produção Caseira Queijos de cabra

Alcides Will Ribeirão Veado Produção Caseira Queijo

Bernardete Kniss Claraíba Produção Caseira Queijo

Eraldo Krause Claraíba Produção Caseira Queijo

Relação de Atores: Indicados pelos informantes-chave

Nome informante-chave: A. L. S.

Formação/Órgão/Função: Médica Veterinária / Pref. Munic. Nova Trento

Observação do informante: Apenas os doi atores iniciais possuem registro legalizado no SIM

Sigla Nome ator / Negócio Localidade Tipo atividade Produto

Alambique Crepas Lajeado Alambique Cachaça

Ademar Minatti Trinta Reis Meliponicultura Mel de abelhas

Madeireira Boso Trinta Reis Meliponicultura Mel de abelhas

Agostinho Orsi Centro Museu
Atafona e 

envelhecimento pinga

Michel Trainotti Morro da Cruz Produção Caseira
Mussi, doces e balas 

de banana orgânica

Vinhos Capraro Vigolo Vinícola Vinho e suco

Vinhos Bella Vista Vigolo Vinícola Vinhos e sucos

Moacir Wolf Vigolo Vinícola Vinhos e sucos

Naiana Bottamedi São Roque Produção Caseira Licores

Cantina Italiana Centro Restaurante 
Massas, geléias, 

conservas, licores 

Pousada Cantina Italiana Centro Pousada Café colonial

Cantina Italiana Centro Comércio Típico Produtos Coloniais

Relação de Atores: Indicados pelos informantes-chave

Nome informante-chave: A. O. 

Formação/Órgão/Função: Empresário, Associação / NEOTUR / Presidente



118 

APÊNDICE B – PERGUNTAS E RESPOSTAS DAS ENTREVISTAS (COM 
PRODUTORES, COMERCIANTES, VISITANTES E GESTORES), UNIDADES DE 

REGISTRO E CATEGORIAS 

 
Unidades de contexto, unidades de registro e categorias, dos grupos entrevistados. 

Categorias Subcategorias Autores 

A 
Preservação e 

transmissão do patrimônio 
cultural 

Patrimônio cultural 
Choay (2001); Vogt (2008); Fonseca (2009); 
Paiva (2015); Zanella (2017); Köhler (2019); 
IPHAN (2021); UNESCO (2021) 

Comida como 
patrimônio cultural 

Bessiere (1998); Santos (2005); Montanari e 
Lima (2009); Dorigon e Renk (2011); 
Woortmann (2013); Barbosa (2015); Rabbiosi 
(2016); Von Dentz (2016) 

Conservação e 
inovação do 
patrimônio 

Bessiere (1998); Von Dentz (2016) 

B 
Atributo percebido nos 
alimentos - produtos 

coloniais 

Qualidades 
Bessiere (1998); Scarbelot e Schneider (2012); 
Maizza (2013); Gimenes-Minasse (2015); Von 
Dentz (2016); Garibaldi (2017a) 

Autenticidade 

C 
Atratividade dos alimentos 
- produtos coloniais para o 

turismo 

Diversificação dos 
atrativos locais 

Bessiere (1998); Hjalager e Richards (2003); 
Richards (2003); Kivela e Crotts (2005); Barroco 
e Barroco (2008); MINISTÉRIO DO TURISMO 
(2010); Cruz e Menasche (2011); Björk e 
Kauppinen-räisänen (2013); Marujo (2014); 
Garibaldi (2017a; 2017b); Long (2018) 

Degustação, 
consumo in loco 

D 
Importância dos alimentos 
- produtos coloniais para a 

economia local 

 

Bessiere (1998); Hjalager e Richards (2003); 
Richards (2003); Kivela e Crotts (2005); 
Barroco e Barroco (2008); Cruz e Menasche 
(2011); Björk e Kauppinen-räisänen (2013); 
Garibaldi (2017a; 2017b); Long (2018) 

E 
Importância do Turismo 

para a economia e cultura 

Importância do 
turismo para a 
cultura local 

Bessiere (1998); Richards (2003); Gimenes 
(2006); MINISTÉRIO DO TURISMO (2010); 
Santos (2010); Björk e Kauppinen-räisänen 
(2013); Scarbelot e Schneider (2012); Barbosa 
(2015); Panosso Netto (2017); Zanella (2017); 
Garibaldi (2017b); Long (2018); UNWTO (2019) 

Importância do 
turismo para a 
economia local 

F 
Estratégias de 

salvaguarda e fomento 

Políticas públicas 
para o patrimônio 

Fonseca (2009); Santos, Thomé da Cruz e 
Menasche (2012); Santilli (2015); Von Dentz 
(2016); Köhler (2019); IPHAN (2021); UNESCO 
(2021) 

Incentivo aos 
agentes 
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Unidades de contexto, unidades de registro e categorias dos produtores. 
1 - Por que você produz produtos coloniais? 

Produtor Unidade de registro Cat. 

P01 O vinho por que foi, ele vem sendo passado de geração, né? O meu avô materno 
já produzia desde o seu pai lá, então, a gente, para não deixar morrer a cultura, 
continuamos produzindo. 

A 

P02 [...] por ser desde a família, que era o que nós tínhamos que produzir na época 
para se alimentar [...] E, depois que eu abri aqui uma lojinha, aqui no santuário, 
no centro comercial do santuário, que me surgiu a ideia de trazer a atafona para 
cá também, igual nós tínhamos em casa, para produzir o fubá aqui, por fazer parte 
da nossa história, da gastronomia italiana, né, da cultura italiana, [...] parceria com 
o santuário, daí, montei aqui no centro comercial do santuário, para ser um 
atrativo e também para comercializar esse produto que os turistas que vêm, assim 
querem. 

A 
C 
 

B 

P03 Porque é uma atividade que a gente gosta, né? Da tradição dos avós, dos pais, 
ali o filho continua, a qualidade que a gente gosta e nós pretendemos continuar 
atividade de produtos coloniais para viver mais, né? Tradição, tradição. 

A 
 

P04 [...] é um nicho que a gente percebeu que não tinha na nossa região. D 

P05 Eu fui convidada, quatro anos atrás, pela Secretaria da Agricultura pra participar 
da feira que eles começaram aqui em Nova Trento [...] eu tenho nove receitas de 
bolacha, mas tudo caseira, tudo da avó pra mãe, de mãe pra filha. 

A 
F 

P06 A princípio, para ter uma renda, né? Usando os produtos, ... a matéria-prima que 
se tem em casa, né? 

D 

P07 [...] as pessoas estão em busca de produtos que sejam de qualidade e, 
principalmente, que buscam essa essência do cultural. 

A 
 

P08 [...] porque, às vezes, um quer, um pede, outro pede, e gosto de fazer, porque 
isso aqui vem de origem italiana, do meu avô. 

C  
A 

P09 Era mais por meio de uma renda, né? Ter em casa, trabalhar em casa. D 

P10 [...] essa questão de aprender, de não deixar morrer a tradição, eu quis aprender 
[...] e veio a oportunidade de fazer isso para vender, né? [...] e virou uma maneira 
de ganhar um dinheiro extra. 

A 
D 

P11 Eu produzo fubá de milho porque Nova Trento é uma cidade turística, eu acho 
importante manter essa tradição [...] e ele vê isso ao vivo, né? E, aí, ele acaba, 
lógico, comprando e gostando. 

C 
A 
 

P12 Buscando diferencial.  

P13 [...] porque já vem de família, né? E acabei gostando [...] então, vem turista, vamos 
supor, eles conhecem, gostam e incentiva a gente trabalhar. 

A 
E 

P14 a gente já produz a matéria-prima e ... agregar um valor em cima desse produto. D 

P15 Não se encontra os queijos de cabra, então a gente realmente produz porque tem 
falta. 

C 

P16 [...] que veio dos avós, né? Pra continuar... indo em frente. Tradição de família. A 

P17 Para diversificar, no nosso cultivo. D 

P18 O pai já vinha produzindo, ele e uma irmã, eu vi que tinha uma oportunidade de 
ter uma renda mais, né? E... eles quiseram abandonar eu disse, eu vou abraçar 
a causa, né? 

A 
E 

P19 Porque o pessoal me pede, né? O pessoal gosta. C 

P20 Pro pessoal que gosta, que vem comprar, né? Que prefere um vinho de laranja 
natural, bom, né? Também pra não me perder um pouco da tradição do pai. 

A 
 

 

 

2 - Com quem você aprendeu a fazer o seu produto colonial? 

Produtor Unidade de registro Cat. 

P1 [...] um pouco foi mesmo com esse meu vô e um pouco... além do tempo, através 
de estudos e pesquisas a gente vai aprimorando o conhecimento, né? 

A 
F 

P2 Foi com o meu falecido pai na época, que tinha atafona... a gente foi aprendendo 
no dia a dia, em casa. 

A 
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P3 Aprendi com o meu técnico em agrônomo (o pai) Alexandre Atílio Wisentainer, 
sobrinho da Santa Madre Paulina, né? Ele é um especialista que ensinava o filho 
a trabalhar na agricultura... 

A 
 

P4 Eu aprendi com a minha avó, que aprendeu com a mãe dela, então, já veio de 
geração e era uma coisa que eles faziam lá na Itália. 

A 
 

P5 Então, foi a minha mãe que passou isso para mim, com certeza pegou da avó. A 

P6 Com a minha mãe. A 

P7 Minha família... a fazer produtos coloniais. A 

P8 Eu comecei com meu avô, fui aprendendo com meu pai, fui aprendendo tudo junto 
com a minha mãe. 

A 
 

P9 O marido... com o marido, que era italiano. A 

P10 [...] além deles em casa, né? O que seria o eu aprender em casa, também teve 
curso técnico para fazer o licor. 

A 
F 

P11 A farinha eu aprendi vendo, né? Vendo as pessoas antigas fazendo, né? A 

P12 Isso é uma coisa que já vem meio que de... de pai para filho. A 

P13 Bem, esse aí vem de lá do meu bisavô, do meu avô e do meu pai, né? A 

P14 Eu aprendi com meu amigo, que ele já vem de tradição, né? Que ele já era... 
desde os avós dele, né? E, depois, fiz mais uns cursos, né? 

A 
F 

P15 Fiz um curso governamental, do governo, de produção de queijos. E, depois, fui 
aprendendo com pessoas que eu conheço. 

F 

P16 Ah... aprendendo com o pai. A 

P17 Com as minhas cunhadas que já fizeram o curso. F 

P18 Inicialmente, a experiência que o pai tinha, né? Passando tempo, né? Fui fazendo 
cursos para me aperfeiçoar. 

A 
F 

P19 Aprendi com meu pai... e continuei. A 

P20 Eu ajudava meu marido fazer, daí, eu aprendi também [...] de certo, ele aprendeu 
e, daí, fui dando continuidade, né? 

A 

 

 

3 - Eles sempre foram feitos assim, com mesmos ingredientes, utensílios e modo de fazer de 
antigamente? Comente. 

Produtor Unidade de registro Cat. 

P1 Sim, em grande parte... depois, com as técnicas novas, a gente vai aprimorando 
e melhorando a qualidade, né? 

A 
F 

P2 Sempre foi no moinho de pedra, então, sempre trabalhamos com esse tipo de 
fubá: na pedra e milho integral. 

A 

P3 Sempre foi feito assim, desde os antigos, mesma coisa. A 

P4 Por não ter máquina, a gente faz à mão, a maioria é feito como antigamente, tanto 
os recheios, quanto a massa. 

A 

B 

P5 Sempre, sempre como antigamente. A 

P6 Não. Hoje em dia já é bem..., como se diz? Usado mais máquina e até... o produto 
também. Ah! A matéria-prima, também, já melhorou bastante, né? 

 

P7 Talvez alguns equipamentos foram melhorados, mas a forma de manusear é a 
mesma. 

A 

P8 Mesma coisa, a mesma coisa, só que hoje tem mais ..., hoje tem mais limpeza [...] 
uma vez era a boi, agora, é motor a diesel, elétrico, mas tudo uma coisa... bonita, 
né? 

A 

P9 Eu mudava a farinha, mas... o mesmo processo, desde o começo. A 

P10 Aquela que uso é justamente a antiga, como eles faziam, só que agora com doses 
e coisas mais medidas, com proporções mais bem-feitas, né? Só aprimorou aquilo 
que eles já faziam. 

A  

F 

P11 Antigamente, era tocada na roda d'água, alguns tocavam com animais e alguns 
até à mão, mas hoje, né... modernizou tudo, a gente simplificou e colocou ela 
elétrica. 

A 

 P12 [...] equipando, né? Cada vez mais e tentando deixar o processo mais, mais fácil 
e menos trabalhoso, né? [...] Sim, o jeito de destilar é o mesmo. 

A 



121 

P13 [...] o que eu aprendi com meu, com a bagagem dos meus avós e meu pai, no 
caso, né? Hoje, continua do mesmo jeito. 

A 

P14 É o mesmo processo. A 

P15 Algumas coisas que a gente usa é plástico, é moderno, mas o, as receitas, jeito 
de fazer são antigos. 

A 

P16 [...] antigamente era à mão, né? Agora, é tudo hidráulica. O modo de fazer é o 
mesmo. Mesma receita. 

A 

P17 Sim, toda a vida a mesma coisa. A 

P18 Tentavam fazer o melhor que eles podiam na época, mas, de acordo com a 
tecnologia que eles possuíam, né? As condições, né? [...] então, passou-se a 
melhorar a técnica, segundo as orientações que a EPAGRI, a CIDASC sempre 
nos forneceram, né? 

A 

F 

P19 Sempre foi feito com o mesmo tempero, pimenta, alho, 
direitinho, igual de antigamente, que nem antigamente, é a linguiça caseira. 

A 

P20 Mesma coisa, não mudou nada. A 

 
 

4 - Você é agricultor e só utiliza a matéria-prima que produz, ou compra também de terceiros: 
e se compra, o que compra e por que o faz?  

Produtor Unidade de registro Cat. 

P1 Meu vô sempre foi agricultor, eu NÃO sou agricultor, mas temos uma pequena 
plantação de uva e, sim, compramos uva. Pela necessidade de matéria-prima, 
né? Porque não temos o suficiente para nossa pequena produção. 

A  
F 

P2 Eu mesmo parei de produzir na roça, trabalhei na roça até 2010, ainda, né? Mas 
eu tenho os produtores da nossa região que produzem esse milho e eu compro. 

B 

P3 SIM, mas compra. É porque assim... eu produzo o meu... Matéria, matéria-prima 
minha e como que a gente tem, assim, uma quantidade de venda, a gente compra 
matéria-prima de outros agricultores. 

B 
E 

P4- P5 - 
P6 

NÃO sou agricultora. 
 

P7 NÃO sou agricultora. A gente não pode mais utilizar é... a matéria-prima feita 
por nós, no caso, utilizar algo que a gente... cria no interior. 

F 

P8 SIM. Não compro, não compro.  

P9, P10 NÃO sou agricultora.  

P11 NÃO sou agricultor. Eu já fui agricultor. Hoje, nós temos atividade comercial. A 

P12 SIM. Não, a gente só usa matéria-prima nossa, né? B 

P13 SIM. Sou produtor, sim, e só trabalhamos com a nossa matéria. B 

P14 SIM. Bem no tradicional mesmo, produz a matéria-prima, transforma na 
propriedade... 

B 

P15 SIM. Tudo que a gente produz é feito aqui na localidade, só com o nosso leite. B 

P16 SIM. Não, é tudo produto próprio, mesmo. Não comprei nada. B 

P17 SIM. Não, só o que que eu produzo mesmo. B 

P18 SIM. O que eu preciso além do que eu tenho, eu acabo comprando, né?  

P19  SIM. [...] não adianta comprar que não vale a pena, tenho alguma coisa só, é só 
por tradição.  

A 

P20 SIM, mas compra. Pouca produção, daí, nós compramos. F 

 

5 - Quem são os principais clientes/consumidores do seu produto? 

 

6 - Por quais razões você acha que o turista compra o produto colonial?  

Produtor Unidade de registro Cat. 

P1 Porque ele procura um produto com a qualidade um pouco diferenciada. B 

P2 Eles compram porque querem levar uma lembrança de Nova Trento, né? Vieram 
pro santuário e querem levar algo a mais de Nova Trento. 

C 

P3 Eles querem tomar uma bebida, um vinho colonial de sabor de antigamente ainda, 
né?  

B 
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P4 Eu tenho um sabor da casa da avó, que você comia antigamente e que traz aquela 
sensação de... Nossa, nostalgia! 

B 

P5 O turista, ele procura muito caseiro... Meu Deus! A bolachinha que eu lembro da 
minha avó! 

B 

P6 Porque ele procura uma coisa diferenciada, né? Ah, como é que se diz? Um sabor 
mais original, que não tenha conservante. 

B 

P7 Porque ele quer resgatar raízes, né? Então, quando eles vêm a Nova Trento, o 
fato de eles terem acesso a um produto colonial, um produto feito de uma forma 
artesanal, isso busca é..., trazer raízes. 

A 

P8 Porque o produto é natural... é só com esterco de boi, não tem adubo, não tem 
nada, aquilo é pra comer, então, pros outros comer também. 

B 

P9 Pela qualidade acho... ser caseiro também, né? B 

P10 Porque, hoje, acredito que a industrialização está dominando o mercado e é difícil 
achar ainda algumas, alguns produtos que são feitos com técnicas antigas.  

B 

P11 É porque ele vê produzindo, né? Isso aí é um ganho importante de venda: os 
olhos é que compram, né? 

B 

P12 Muitos pela qualidade, né, buscando qualidade, buscando a origem. B 

P13 [...] é que eles não encontram igual, né? Olha eu, é o modo de fazer, né? B 

P14 A origem do produto é que faz a diferença, né? B 

P15 Ele procura é um produto mais natural, mais é... feito artesanalmente, que ele 
saiba de onde vem. 

B 

P16 É um produto colonial, sem agrotóxico... Vem direto do colono, é colonial, é 
artesanal. 

B 

P17 Ele tem... parece um gosto mais diferente do que aquele industrializado. B 

P18 Não tenha sido tanto passado por um processo industrial, né? Então, o colonial 
traz o quê? A essência, né? 

B 

P19 Eles querem uma coisa diferente, uma linguiça caseira. B 

P20 Eles querem coisa natural, né? Coisa que não tem química, né? B 

 

 

7 - O que você acha de receber turistas na sua propriedade? 
Produtor Unidade de registro Cat. 

P1 SIM. acho de grande importância, por ele estar vendo onde é produzido o produto 
e como ele é produzido. 

B 

P2 Sim, recebo... é um atrativo além de tudo, o moinho ali, a atafona é um atrativo, 
as pessoas relembram. Tu escutas muita gente dizendo assim Iggio óh “o pai 
tinha, eu levava milho, pra moer na atafona do senhor tal”, né? “Fiz muito isso 
antigamente” [...] eu já vi gente chorando vendo atafona ali funcionar, por puxar 
na memória de quando era criança... 

C 

A 

P3 Sim. Eles têm uma ideia boa e eu dou outra e a gente vai mudando e melhorando 
a qualidade. 

E 

P4 SIM. Eu acho bom, porque é um retorno que a gente tá tendo nas nossas vendas 
é... e eu acho que é uma forma de fazer... divulgar mais o meu produto, não aqui 
na minha região, mas fora também, né? 

E 

P5 SIM, mas não pratica quando uma pessoa procura a gente é porque gostou do 
produto, né? 

 

P6 SIM, mas não pratica. Uma ótima ideia, pra... como é que se diz? Conhecer da 
onde é que vem. 

B 

P7 SIM. Cada vez mais, a gente quer atrair turistas e pessoas que conheçam e 
consumam nossos produtos. 

E 

P8 SIM... ajuda a economia. Que, se não tem ninguém que vem, eu não posso fazer. E 

P9 NÃO. O turista é bom para o pessoal das lojas, aqui em casa já, não.  

P10 SIM, mas não pratica. Acho que ainda hoje eu não estou preparada para receber, 
no futuro, a gente teria a ideia de fazer isso. 

 

P11 SIM, o povo vem para cá, fica contente de participar das atividades da 
propriedade... e preserva uma cultura, né? 

A 
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P12 SIM. Então, é muito mais prático tu atender um cliente que vem até ti, do que você 
ir atrás dele procurar ele, né? 

E 

P13 SIM, uma venda direta com eles, onde que a gente ganha dinheiro, né? E 

P14 SIM, mas não pratica. Ele vai se sentir bem, também, né? Em fazer esse turismo... 
pra quem recebe também vai ter umas vantagens, que seria na exposição dos 
seus produtos, né? E na própria venda dos produtos... 

C 

E 

P15 SIM, mas não pratica. Só o que a gente sente não totalmente preparado.  

P16 SIM. É... seria interessante, daí, já vendia aqui também, né? E 

P17 SIM, mas não pratica. Só que isso é futuramente, que o investimento é grande, 
né? 

F 

P18 SIM, mas não pratica, levar o turista até as colmeias tem uns cuidados porque 
tem gente que, que é alérgico, né? Então, corre o risco... conhecer onde é 
produzido, como é produzido, da onde que vem o mel que ele tá comprando é... 
ele vai se sentir muito mais seguro e, provavelmente, vai comprar muito mais, ou 
vai fazer mais indicações. 

B 

P19 SIM, mas não pratica.  

P20 SIM. Valoriza as coisas que a gente faz aqui, né?  E 

 

8 - Você percebe se o turismo, direta ou indiretamente, beneficia a sua atividade e a sua 
comunidade? (  ) Sim. (  ) Não. Comente. 

Produtor Unidade de registro Cat. 

P1 SIM. Acredito que sim, como um todo, né? Porque se não beneficiasse, eles não 
estavam vivendo (disso) a maioria por aí. 

E 

P2 SIM. Beneficia porque é um dinheiro novo que entra na cidade, é um dinheiro que 
vem de fora para nossa cidade. 

E 

P3 SIM.   

P4 SIM. A gente vende pros restaurantes e... os cafés coloniais, né? Que, como eu 
tinha falado, e querendo ou não, é o nosso, maior fonte de renda são esses tipos 
de estabelecimento. 

C 

P5 SIM. Porque a gente tem bastantes locais aqui pro turista, visitar e a gente já 
aproveita o gancho do turismo, fizemos a nossa feira, né? 

E 

P6 SIM. ---  

P7 Beneficia diretamente. Eu acredito que cada vez mais que a cidade investir em 
turismo, a gente vai atrair cada vez mais. 

F 

P8 SIM. ---  

P9 SIM. Então, se eu não tivesse o turismo não teria venda. Eu vi ali, deu uma parada, 
as vendas caíram, então, assim, para mim, o turismo é muito importante. 

E 

P10 SIM. Se eu não tivesse o turista vindo a Nova Trento, boa parte do meu produto 
não, não teria essa venda, né? 

E 

P11 Não consta.  

P12 SIM. É geral, o crescimento, né? Movimenta um monte de dinheiro. E 

P13 SIM. Eles trazem dinheiro, né? E a gente precisa vender o produto, né?  E 

P14 SIM. É uma região assim... o relevo muito elevado, né? Vamos dizer é muito 
montanhoso, então, por produzir pouco, baixa escala, é... favorece, porque, daí, 
então, vem o turismo e consegue, né? Agregar mais renda pro pessoal da região. 

E 

P15 SIM. A propriedade... porque as pessoas que vêm aqui valorizam ainda mais, eles 
conhecem da onde vem, eles vêm mesmo os animais, conhecem a cozinha. 

C  
B 

P16 SIM ---  

P17 SIM. Porque eu ganho um pouquinho mais em cima do queijo, do que vender para 
um, outro, né? 

E 

P18 SIM. Setenta, 80 por cento do mel é o turista que leva embora da nossa cidade, 
né? E isso traz uma renda a mais para nós da, da cidade. 

E 

P19 SIM. ... Tá entrando o turismo de novo. Claro, tá melhorando as coisas, né? E, por 
isso, ele vem atrás de uma mercadoria caseira... tudo colonial.  

D 

P20 SIM. Tá no começo, né? Aqui no Frederico é... mas claro que, aqui, o Vígolo, por 
exemplo, não tem o que discutir, né?  

F 
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9 - Você identifica o seu produto? Ex.: Com embalagem e rótulo que contém tipo, logomarca, 

nome do produtor, contato ou outras informações? (  ) Sim. (  ) Não. 

 

10 - Há algum fator (legal, burocrático, econômico, etc.) que impede ou limita uma maior oferta 
de produtos coloniais para o turista?  

Produtor Unidade de registro Cat. 

P1 Eu acredito que sim, eu acho que hoje na questão do vinho ele é muito... 
sacrificado nessa questão burocrática, né? Em cima do vinho, por ser considerada 
uma bebida alcoólica, existe uma, uma fiscalização muito mais intensa e muito 
mais difícil para tu abrir uma pequena vinícola. Com outro produto colonial, tipo a 
geleia, que seria um alimento também, é um pouco mais fácil. 

 

F 

P2 Não, não, é simples, até porque não é de origem animal, que nem nós vínhamos 
comentando, então, é tranquilo. 

F 

P3 Não.  

P4 É difícil de colocar no mercado, vamos dizer assim, o nosso produto, porque eu 
tenho que ter toda uma burocracia... tem um monte de regrinhas que a gente tem 
que seguir. Claro, é burocrático, tem bastante... e ele dificulta, a vigilância 
sanitária também complica bastante. 

F 

P5 Não vou dizer assim... que sejam um, um ponto negativo, mas, assim... um... uma 
coisa mais difícil para nós era a burocracia, né? [...] então, isso aí talvez os 
pequenos agricultores, ou pequenas empresas, que a gente vê que tá... se acaba 
rápido, eu penso que é por causa da burocracia mesmo. 

F 

P6 Geleia e doces, eu acho... que não tem restrição. F 

P7 Sim, por que, hoje, a gente não pode pegar o nosso produto e colocar em muitos 
pontos, a gente se limita à grande Florianópolis. 

F 

P8 Quando eu começar abrir a feira de novo, eu tenho que fazer o cadastro... tudo 
de novo, vender tudo registrado, sem rótulo não compra ninguém. 

F 

P9 É assim oh... o que me impede é de eu não conseguir fazer mais. Assim, de dizer, 
alguém me proibiu, que eu não posso, não estou vendendo, não tem. 

D 

P10 É, a bebida alcoólica ela tem uma legislação no Brasil um pouco complicada e 
difícil de ser alcançada... eu acho que falta um pouco de incentivo nessa parte. 
Até por parte de prefeituras, governo do estado, que é tão difícil um produto 
colonial ter uma legislação específica, que faz com que o produtor, às vezes, até 
se limite, ou até desista da própria atividade encontrando esse tipo de barreira. 

F 

P11 

 

Incentivar essa questão de fazer um produto de Nova Trento, mas com os órgãos 
públicos apoiando e incentivando e dando condições, né? De venda, e isso dá 
mais credibilidade também para as pessoas que compram. 

F 

P12 Hoje, pra elaborar um produto e lançar ele, é... envolve muito conhecimento de 
legislação. 

F 

P13 Então, dá pra gente trabalhar tranquilo, pelo menos até agora, né? Sem tá 
registrado. 

F 

P14 Onde que a gente poderia estar atendendo mais... turista, mas por esse 
problema... impede bastante, né? Por falta de mão de obra. 

D 

P15 É, o nosso produto tem dificuldade na produção da matéria-prima, a gente tem as 
dificuldades próprias de, de aumentar o rebanho... temos dificuldade com mão de 
obra. 

F 

P16 Tudo certo.  

P17 Mas nós até pedimos pra prefeitura para ela ajudar nós a fazer o selo, mas até 
agora, não se mexeram ainda. 

F 

P18 Mas se tivesse um rótulo, uma marca do produto de nós aqui, eu acho que seria 
muito mais positivo, né? Mais seguro para mim, para o consumidor, pro turista de 
maneira geral, né? 

F 

P19 ---  

P20  A carga tributária acaba, acaba afetando bastante. F 
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Unidades de contexto, unidades de registro e categorias dos comerciantes. 
1 - Por que você vende produtos coloniais? 

Comerciante Unidade de registro Cat. 

C1 São produtos mais caseiros, que o pessoal procura, eles não contêm 
conservantes, são produtos mais naturais... que vem, são mais perto do 
interior, que vem mais fácil da roça, produtos mais caseirinhos, mesmo. 

C  
B 

C2 Nossa casa vende produtos coloniais já há bastante tempo, porque a gente 
atende diretamente o turista e o turista vem procurando esse produto aqui no 
bairro, né? Ele vem visitar Santa Paulina e ele deseja levar para casa o vinho, 
o queijo, o salame. Então, a gente oferece exatamente o que o cliente está 
procurando. 

C  

A 

 

C3 A cidade que a gente está localizado sempre houve um forte apelo da procura 
por produtos coloniais, uma cidade pequena do interior. Eu já fui um produtor 
de produtos coloniais antes de ter a confeitaria, tinha uma propriedade 
agrícola, tinha vacas de leite. 

C  

B 

A 

 

C4 Agregar é... valor... é... itens, ao nosso produto, né? E por fazer parte da 
nossa cultura, também, né? Por ser da cultura italiana... e a procura, também, 
deste produto por parte de quem vem visitar a gente. 

D  

A 

C 

C5 Foi uma maneira de encontrar algo para fazer em Nova Trento. Surgiu a 
oportunidade, né? A demanda está sendo muito boa. 

D  

C 

C6 Pelo motivo que eu gosto muito de comida e... principalmente, é... a qualidade 
da comida. 

B 

C7 Porque isso já está ligado à minha, minha história, dos meus pais, dos meus 
avós... então, a gente tentou buscar o que eles já praticavam. 

A 

 

C8 Bem, em primeiro lugar, assim, que a gente já sabe que é uma fonte de renda 
né? E outra... é tradição familiar. 

D  

A 

C9 Para poder diversificar e poder atender uma demanda do nosso público, né? 
Pra presentes, pra suvenires, pra levar uma lembrancinha da, da pousada 
para casa, trazer uma lembrança da hospedagem dela. 

C 

 

C10 A gente agregou junto com o nosso produto mesmo, que é o vinho, então, o 
vinho chama outros produtos em si. 

C 

 

C11 O meu público-alvo na, no comércio, eles vêm por conta de um produto 
mais artesanal, mais colonial... para atender uma demanda.  

B 

D 

 

2 - Em que grau os produtos coloniais correspondem à renda do seu negócio? 

3 - Quanto da sua venda de produtos coloniais está associada ao movimento de turistas que 

visitam o Município por motivo religioso. 

 

4 - Quais as três principais qualidades que você evidencia quando oferece os produtos 
coloniais aos turistas? 

Comerciante Unidade de registro Cat. 

C1 Que não contém conservantes, não contém açúcar, são produtos naturais, as 
pessoas já chegam procurando por um produto colonial, principalmente, que 
é feito da região. 

C 
B 

C2 é... familiar, que é um produto nosso, que é feito aqui... a qualidade que a 
gente oferece... a gente está dando a degustação que, daí, ele pode 
comprovar isso que a gente está falando. 

C  

A 

 

C3 Sabor diferenciado; qualidade superior; exclusividade. B 

C4 Autenticidade, né? É... do produto, a higiene, né? Um padrão. B 

C5 O nosso carro chefe aqui na loja é o... são os queijos e é o que realmente a 
maioria procura numa terra de italianos, né? (Autenticidade). 

B 

C6 Experimentando o produto e realmente comprovando a qualidade, o sabor e 
o aroma dele. 

B 

C7 Primeiro lugar, a qualidade, segundo a... vamos dizer assim, a aparência do 
produto e a confiabilidade. 

B 
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C8 Qualidade... assim, que é um produto feito, nosso aqui na cantina, e de 
produtores locais. 

B 

C9 A gente fala da produção, né? De onde que é feito, como que é feito, a gente 
fala da qualidade dos insumos utilizados. 

B 

C10 Qualidade do produto, a procedência... é a gente experimentar o produto e 
gostar e indicar para outras pessoas.  

B 

C11 A gente oferece produtos no nosso comércio para ele saber que, em casa, 
ele não vai consumir um produto que ele não experimentou... era o que eu 
experimentei, então, ele está saindo ciente de que ele está levando um 
produto de ótima qualidade. 

C  

B 

 

 

5 - Você tem oferta suficiente de produtos coloniais locais para abastecer o seu negócio, em 
quantidade e variedade?  (  ) Sim. (  ) Não. Se não, por quê?               
Comerciante Unidade de registro Cat. 

C4 Quando o turista vem a Nova Trento comprar, ele quer comprar o que é 
produzido em Nova Trento e não em outros, de outros locais. Infelizmente, a 
gente não tem, tem que suprir essa necessidade com produtos de outros 
municípios. 

B 

F 

C5 Eu tenho quantidade daquilo que se propõe, a gente consegue, mas a 
variedade nós estamos ainda muito precários nessa parte, podemos ter 
investimentos maiores nas cidades. 

F 

C6 Não, é... não tenho, por quê? É... o que falta na nossa cidade são produtores 
que registrem um produto. 

F 

C7 A maioria que a gente acaba comprando é de fora, mais de longe, porque 
aqui a gente não tem praticamente matéria para isso. 

F 

C8 Uma boa parte já é produzida por nós, e a outra parte, a gente já pega aqui 
de produtores aqui da nossa região, do nosso município, principalmente. 

A 

E 

C9 Poderia ter mais variedade, né? Nossa cultura é muito rica, tem muitas 
opções para ser explorado com isso, e acho que o que a gente oferece ainda 
é pouco. 

C  

A 

 

C10 Não tenho o produto registrado, é de boa qualidade, mas a gente não tem 
como trabalhar sem registro, né? Então... NÃO?  

F 

C11 No momento, a gente não tem. É... questão de, do município tá incentivando 
e a questão burocrática, leis, acaba que os produtores não oferecem para 
nós, comerciantes. 

F 

 

6 - Quanto dos produtos coloniais que você vende é produzido em Nova Trento?  

7 - Além de comprar para si, indique em que medida o turista afirma estar comprando o produto 

colonial também para presentear alguém. 

8 - Você fala para o turista sobre a origem do produto, de quem o produziu, ou indica a 
propriedade para visitação? (  ) Sim. (  ) Não. Comente sua resposta. 

Comerciante Unidade de registro Cat. 

C1 
DEPENDE... a gente fala de onde ele vem, não indica a propriedade para 
visitação, porque, geralmente, não é de tão perto. 

B 

C2 

Sim. Então, quando se trata da linha de vinhos, é tudo produzido por nós, 
porque a loja é de fábrica, então, a gente sempre sugere, se o turista tem 
tempo, para ele tá visitando a vinícola, conhecendo o processo de produção, 
porque é bem bacana.  

A 

C 

B 

C3 
SIM. Até porque é uma, é uma provocação: o turista é que pergunta qual a 
origem, local e quem que produz o produto colonial. 

B 

C4 
SIM, isso é uma coisa primordial, né? Porque... eles querem saber da onde é 
o produto para consumir, né? 

B 

C5 
SIM. Eles querem saber informações. A cidade é pequena, temos o que 
oferecer e sempre se... se dá uma resposta para eles ao contento. 

B 
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C6 
DEPENDE. A gente explica o produto como ele é feito, de onde ele vem e, 
principalmente, é... o processo dele até chegar aqui. 

 

C7 
DEPENDE. Como o meu produto geralmente é de fora, a gente acaba 
explicando, a gente acaba passando informações sobre o produto, para ele 
ter uma noção de como é, de como foi produzido. 

 

C8 
SIM, pra valorizar mesmo nosso produto local, e trabalhamos sempre em 
parceria com a nossa cidade aqui, com os produtores. 

A 

E 

C9 
SIM. É mais uma experiência pro turismo, pro turista em Nova Trento, né? Ele 
podendo ter, ficar mais tempo na cidade... todo mundo ganha e a experiência 
dele também. 

C  

E 

C10 SIM. Indica, até explica, se quiser visitar. C 

C11 
SIM... Não é questão da gente perder cliente, mas é questão dele estar 
conhecendo da onde ele está levando o produto. 

B 

 

 

9 - Na sua opinião, quais ações poderiam estimular ainda mais a produção, a comercialização 
e o consumo de produtos coloniais em Nova Trento?  

Comerciante Unidade de registro Cat. 

C1 Valorizar mais os produtos que vêm do interior e incentivar os produtores a 
continuarem no sítio, continuarem produzindo e até auxiliar ele, em algumas, algumas 
ações que eles possam estar criando novos produtos, ou até comercializando algum 
outro tipo diferente.  

A 

B 
F 
C 

C2 A gente vende só uma imagem do santuário, tem muitas pessoas que ligam sabendo 
só do Santuário e não sabem o que tem em torno. Podia haver uma parceria, e quando 
se fala do Santuário, falar de tudo que é produzido no entorno dele... 
Tudo o que é de laticínios, queijos, embutidos, a gente acaba pegando nos arredores, 
mas não em Nova Trento. Eu acho que, enquanto política pública, a gente podia 
favorecer essa produção: através de uma cooperativa, porque eu vejo o colono interior 
produzindo queijo, mas não conseguindo legalizar ele... Eu vejo muitas pessoas 
produzindo mel e tendo que ir para Botuverá para envasar, o que eu acho ridículo se 
ele é produzido aqui. [...] a gente poderia oferecer pro nosso cliente, comprando aqui 
ou comprando no próprio estabelecimento, até essa visitação, transformando esse 
caminho rural, sabe, dando mais opção pro turista ter o que fazer na cidade. 

C 

F 

C3 [...] dos derivados de leite e de carnes que são os mais procurados pelos turistas como 
produto colonial, nós temos uma legislação muito burocrática, não é só o caso de 
Nova Trento, é o caso do país todo, né? Então, esse é o, seria a principal ação que 
deveria se procurar, desburocratizar a produção... dos produtos coloniais. 

F 

C4 É uma questão bastante complexa, estrutural, é cultural, né? De investimento e 
também de profissionalização da questão da mão de obra. [...] o produtor sempre 
espera muito as coisas dentro da porteira, né? E ele tem que... quem quer se 
desenvolver tem que sair da porteira para fora para buscar. 

F 

C5 São poucos os que realmente investem e eu acredito que ainda... pela falta de 
estímulo, talvez até um estímulo do poder público. 

F 

C6 Tem muitos produtos é... na nossa cidade tem, só o que está faltando é o registro pra 
nós podermos fazer a venda. 

F 

C7 A gente não encontra nenhuma forma de ser ajudado por uma prefeitura, por um 
órgão fiscalizador [...] é isso que a gente encontra, é a maior dificuldade, a burocracia. 

F 

C8 Eu acharia, assim, que precisava ter mais um incentivo... tipo público, né? Que 
trouxesse mais cursos e especializações para os produtores principalmente, né? [...] 
simplificar também a legislação, que é meio complicada, né? 

F 

C9 Fazer uma... talvez alguns pratos com os produtos criados na cidade, é... um roteiro 
gastronômico entre os restaurantes. 

C 

C10 [...] legislação né? De o pessoal poder produzir esse produto artesanal, mais 
colonial; e poder a gente, comerciante, colocar no comércio pra poder ser 
consumido, vendido.  

F 

C11 [...] a vigilância sanitária, eles poderiam estar tendo um convívio mais com os 
produtores, e conosco, comerciantes, para estar entrando em acordos e talvez 
ajudando na legislação em si, que é muito burocrática. 

F 
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Unidades de contexto, unidades de registro e categorias dos gestores. 

1 - Com o advento do turismo, novas atividades ligadas à produção e comercialização de 
produtos coloniais surgiram em Nova Trento nos últimos anos. Na sua opinião, o interesse 
dos turistas por estes produtos representa um estímulo para desenvolver ainda mais setores 
econômicos do Município, como a agricultura e o próprio turismo? (  ) Sim. (  ) Não.  Comente. 

Gestor Unidade de registro  Cat. 

G1 SIM, não tenho dúvida... é... turista ele procura isso e a gente percebe [...] a gente 
escuta também muito, assim, é... nos espaços que tem o comércio de vender alguns 
produtos coloniais: mas é feito aqui, é feito artesanal? [...] Quantas pessoas 
perguntam se ainda existe o vinho colonial, de fato, não queremos o vinho 
industrializado, então, o turista procura e procura muito. Isso serve, ou deveria servir 
de estímulo com certeza. 

E 
C 
B 

G2 SIM, eu acho que sim, não tenha dúvida que, é... quanto mais pessoas começam a 
vir pra cidade, mais... tipos de produtos as pessoas acabam querendo procurar. 
Nova Trento poderia... entendo eu, que poderia viver até muito mais da questão do 
turismo. [...] Tem uma visitação, ela é direcionada, vamos dizer, uma grande 
quantidade por causa do santuário de Santa Paulina, mas isso aí tem que agregar 
coisas para fazer com que as pessoas ficassem mais tempo aqui na cidade. 

E 
C 

G3 SIM, com certeza, além de gerar e impulsionar mais o setor econômico, seremos 
melhor vistos e conhecidos lá fora, dará mais estímulos para quem produz e faz com 
que este produtor se empenhe cada vez mais a melhorar o seu produto e também 
ampliar a sua empresa. 

E 

G4 SIM, não só os turistas, mas eu acho que a sociedade, no geral, está buscando é... 
interesse nos produtos da agricultura familiar, principalmente, e isso faz com que o 
nosso município tenha um potencial para explorar dentro do setor agropecuário 
produtos já existentes e novos produtos que possam vir a surgir com as demandas 
do turismo. 

C 

D 

G5 SIM, cada vez mais o turista que visita a cidade de Nova Trento, ele quer conhecer 
além dos atrativos que Nova Trento tem, né? Seja religioso, as belezas naturais, é... 
aventura, ciclismo, entre outros, mas também a gastronomia, né? [...] a questão da 
agricultura, né? a questão aqui desses produtos representa muito bem esse 
estímulo para desenvolver o turismo na cidade. 

C 

E 

 

 

 

2 - Quais ações visando a fomentar a relação entre os produtos coloniais e a atividade turística 
a entidade que você representa tem planejadas ou desenvolve? 

Gestor Unidade de registro Cat. 

G1 A gente, por exemplo, o Santuário é... trabalha muito pela questão do 100% 
legalizado. E essa questão dos produtos coloniais, normalmente, vem de pessoas, 
é... meio na informalidade, então a nota, o bloco de produtor, a contra nota, isso, 
contabilmente, tem muito problema para nós, né? 

F 

G2 [...] o nosso turismo para explorar a cultura italiana, nós precisaríamos é... remontar 
nossas tradições, nós temos que conhecer bem as nossas tradições para valorizar 
essa tradição e em cima dessa tradição é fazer o nosso produto que será vendido 
para os turistas. [...] eu sempre acho que nós deveríamos selecionar as pessoas 
que têm aptidão para essa área (o turismo) e tentar direcionar elas pra área... Mas 
isso é um trabalho do poder público com algumas entidades, de tentar, é... de tentar 
direcionar essa ideia para o futuro. Muitas coisas tiveram que se remodelar [...] a 
questão da fé, ela é uma questão importante, é a Santa Paulina, é uma coisa forte 
e tal, só que só isso eu acredito que não vai fazer a cidade virar verdadeiramente 
do turismo. 

A 

E 

B 

F 

C 

 

G3 Também pedimos sempre, né? Pro associado que dê prioridade em seu 
estabelecimento, das vendas do nosso produto local. 

B 

G4 As feiras municipais é... uma forma que alguém encontrou para incentivar os 
agricultores a comercializar e fomentar o turismo em cada município. Existem 
algumas outras atividades, como: cursos de boas práticas de fabricação, cursos de 

C  

F 
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manipulação de alimentos, curso de processamento de alimentos que são ofertados 
também pela Epagri. 

G5 Então, a gente tá visitando propriedades rurais, que visam à produção desses 
produtos e também que possam abrir essas propriedades para visitação. Nessas 
ações estratégicas, a gente vai conseguir é... buscar e... conhecer ainda mais o tipo 
de produto que tem em Nova Trento e que ele pode ser é... comercializado. 

C  

F 

 

 

3 - O que você acha das rotas gastronômicas como proposta para diversificar e incrementar 
a oferta e atrair outros públicos a Nova Trento (a exemplo das estradas do vinho, dos queijos, 
da linguiça ou outras, muito comuns em importantes destinos turísticos conhecidos pelos 
seus alimentos e bebidas típicas)? 

Gestor Unidade de registro Cat. 

G1 Fundamental Iggio, principalmente, se nós queremos avançar nesta questão do 
tempo de permanência das pessoas em Nova Trento e na região, né? [...] porque, 
senão, a gente vai ficando sempre na mesma, né? Pessoas vem aqui, rezam, 
compram uma coisinha, vinho, no máximo, e vão embora, né? Então, eu acho que 
o ganho da permanência de duas, três estadias em Nova Trento passa muito por 
essas rotas alternativas. 

C 

F 

G2 Interessantíssimas e isso, isso ajuda, sem dúvida, a gente. [...] levar pessoas em 
locais que nunca foram. [...] A pessoa que está fazendo alguma atividade turística 
ele quer girar e nós temos que usar a nossa região que ela é muito rica, nós 
podemos oferecer o calçado, nós podemos oferecer a confecção em Brusque, nós 
podemos oferecer, a cascata lá em Major Gercino, mas que a hospedagem 
estivesse aqui em Nova Trento. O grande problema é que nós temos políticas de 
governo e não políticas de estado, vamos dizer, que dá continuidade. Ah! O governo 
passou, agora esquece o que aquele fez, agora vou começar de novo. 

C 

F 

G3 Nova Trento, hoje, conhecida principalmente por Santa Paulina, existem vários 
trajetos para caminhadas, que todas chegam ao santuário e, durante este percurso 
encontra-se hospedagem e alimentos. E rota gastronômica são sempre bem-vindas, 
né? É o que mais atrai os nossos turistas, o nosso visitante. É, o que eles esperam 
conhecer quando viajam, né? Muita gente pensa: o que será que eu vou comer, o 
que será que eu vou beber, o que será que eu vou encontrar naquele lugar, né? 

C 

G4 O turismo, o turismo é uma, é uma grande oportunidade para os municípios, é... 
receberem recursos de fora da cidade através dos turistas: as rotas gastronômicas, 
Iggio, é uma grande opção pra que a gente atenda às demandas do turista, mas que 
a gente atenda, principalmente, os nossos agricultores na venda dos seus produtos. 

E 

G5 Muitas pessoas que visitam Nova Trento também visitam por essa questão 
gastronômica [...] a gente pode, sim, fazer com que Nova Trento seja também 
reconhecido por esses, esses produtos. 

C  

B 

 

 

4 - Quais fatores (legais, burocráticos, econômicos, etc.) limitam ou impedem maiormente 
ações de promoção e desenvolvimento da oferta de produtos coloniais no mercado turístico 
de Nova Trento? 

Gestor Unidade de registro Cat. 

G1 Nós poderíamos oferecer muito mais no nosso restaurante [...] não somos uma 
empresa pequena, então, nós temos que criar uma logística de trabalho e de 
produção, senão, você não dá conta. Você depender de alguém que, de novo, 
não sei se é mito, se é realidade, que pode te ligar e dizer “ah, essa semana não 
tenho produto bom pra você, essa semana não vou conseguir entregar”; isso não 
é mais possível para nós [...] pode ser que as coisas já estão mudadas, né? 
Quando a gente percebe a dificuldade na questão da nota, é... da opção de 
pagamento, com boletos, conforme a gente trabalha, é... da legalidade de 
vigilância. [...] da certeza da entrega do produto e também da competitividade 
financeira. [...] Então, quando vem alguém com uma ideia diferente, quero 
montar um café da roça, quero é... vender produtos coloniais, a gente incentiva 
e muito, inclusive, com incentivo financeiro para atrair esse, esse lojista, esse 
comerciante aqui. 

F 

C 
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G2 Tem produtos que a gente não pode botar no mercado local, ali, por causa de 
questões de certificação, de selo, de uma série de coisas... e, aí, as questões 
burocráticas é que atrapalham isso [...] não é só isso que, que limita, o que está 
limitando aqui a nossa, o nosso, as nossas questões públicas, os nossos 
gestores públicos eles não têm um trabalho direcionado para melhorar essa 
cadeia de produtos que nós temos. [...] para ajudar esses produtores na técnica 
e também a buscar essa, esse possível é... enquadramento dentro das leis [...] 
talvez não seja por, nem porque eles (Produtores) não tenham dinheiro ou 
interesse, seja porque não há uma assistência técnica em cima para ajudar a 
abrir os caminhos para isso aí. [...] porque o produtor, ele já tem... ele já tem a 
grande, o grande problema que é produzir, é saber produzir, é buscar os 
insumos, é buscar matéria-prima, ele já tem um tempo ocupado, imagina se ele 
deve estudar a lei para saber tal coisa, tal coisa e buscar acesso a isso daí. 
Então, eu acho que o poder público pode, e deve, e é função... 

 

 

F 

G3 Um dos fatores que eu vejo é o pouco estímulo e acompanhamento dos órgãos 
como Epagri e o poder público [...] sem contar a parte burocrática, é tanto papel, 
tanta coisa que se pede, que faz com que muitos desistam no meio do caminho, 
principalmente, quando se trata do pequeno empresário, né? Pequeno produtor. 

F 

G4 [...] a gente acredita que a própria legislação federal, estadual e tanto municipal 
torna a coisa um pouco difícil para o agricultor poder se adaptar e se adequar a 
inúmeras legislações que tem no nosso país [...] então, um dos grandes 
problemas que eu vejo é esse custo de regularização dos seus produtos, que 
ainda, para alguns pequenos, ainda é muito, pra outros, nem é tanto... teriam 
condições de tá se adequando para essa regularização. [...] a gente só vai ser 
conhecido se a gente se mostrar, então, a gente tem que expor todos esses 
produtos que existem aqui numa forma coletiva e individual, coletivamente, 
através das secretarias de turismo, das agências de turismo que tem no 
município e, individualmente, cada agricultor deve procurar criar a sua marca, 
investir no seu produto, fazer a sua, o seu marketing individual. 

F 

D 

G5 A gente tem muitos produtores que fabricam, né? Os produtos, às vezes, para 
consumo próprio, né? Ou vende, assim, aqui, pra região ou, até mesmo, só na 
sua própria comunidade, mas que se tivessem esse selo de inspeção é... eles 
pudessem comercializar esse produto. 

D 
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Unidades de contexto, unidades de registro e categorias dos visitantes. 

1 - Qual o principal motivo da sua visita a Nova Trento? 

Visitante Unidade de registro Cat. 

V1 Religioso.  

V2 Curiosidade e produtos.  

V3 Religioso e produtos.  

V4 Eu vim comprar vinho e o chope de vinho e alguns produtos coloniais que, aqui, 
tem uma diversidade muito grande. 

 

V5 Eu vim pagar uma promessa – religioso.  

V6 É turismo. Mais para produtos coloniais, mesmo.  

V7 Hoje foi gastronomia, mas, às vezes, a gente faz turismo de... religioso, também.  

V8 É turismo gastronômico.  

V9 Madre... a Santa Paulina, religioso.  

V10 A gente veio conhecer e... não só a cidade em si, como a história, colonização, 
esse foi o principal motivo. 

 

V11 A gente veio visitar a... igreja ali, sabe? De Santa Paulina, o principal objetivo é 
esse. 

 

V12 A gente veio por... devido à intenção do... a Madre Paulina, né? Santuário ali.  

 

 

2 - Informe três fatores que o levam a comprar ou consumir produtos coloniais. 

Visitante Unidade de registro Cat. 

V1 Saboroso, mais consistente. É mais apresentável. C 

V2 Vinho bom, vinho gostoso... eu acho que Nova Trento é o lugar onde tem... vamos 
dizer, os melhores vinhos, eu gosto do Vô Luiz, eu gosto do Girola e, geralmente, eu 
só encontro ele. 

 

V3 Os vinhos são excelentes... por isso que os vinhos... que tem uma origem, né? Que 
é descendente de alemão, italiano e tudo tem uma procedência, e são de qualidade.  

A 

B 

V4 Uma para valorizar o comércio da região e [...] uma com melhor qualidade, né? 
Porque o próprio fabricado e ainda pelo preço, também. 

A 

V5 Qualidade, sabor. B 

V6 [...] a qualidade, porque não dá para comparar com o negócio industrializado [...] ah! 
O vinho daqui é diferente do vinho que tem em outro lugar. E o terceiro acho que é o 
gosto mesmo [...] um produto feito com mais carinho, né?  

A 

 

V7 O sabor. A raridade, né? Assim... porque a gente não encontra esses produtos na 
cidade. 

 

V8 A novidade, porque é um produto local, a qualidade, porque, normalmente, são 
produtos frescos e a variedade, porque são produtos que não são comumente 
encontrados em outros lugares. 

A 

C 

 

V9 Qualidade, um bom atendimento, uma boa propaganda, uma boa imagem dos 
produtos. A divulgação no caso não, né? 

 

V10 A história, o que é colonial vende a história por trás e isso encanta, né? Eu 
particularmente valorizo. 

A 

 

V11 Então, a gente gosta de consumir produtos naturais, então, isso que leva a gente 
levar bastante. 

 

V12 É bom, e eu acho mais saudável.  

 

3 - Indique, na escala abaixo, com que frequência você adquire ou consome produtos coloniais 

quando visita um lugar. 

 

4 - Como você considera a diversificação da oferta de produtos coloniais em Nova Trento-SC? 

Indique na escala abaixo. 
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5 - Você costuma visitar, ou gostaria de visitar a propriedade onde é elaborado o produto que 
você consome? (  ) Sim. (  ) Não. Por quê? 

Visitante Unidade de registro Cat. 

V1 Sim. Conhecer a origem do, dos ingredientes do produto... É o fabrico... o processo 
de fabricação. 

A 

 

V2 Eu iria gostar de conhecer como é feito, como é todo o processo, né? A 

V3 Sim, se tivesse tempo gostaria.  

V4 Pra conhecer, saber a origem, como, conversar [...] ver o pessoal trabalhando ali, 
aquela... é um fator muito bonito, é uma coisa, é uma experiência nova para a gente. 

A 

 

V5 Pra ver como é feito todo manuseio, a questão de higiene, tudo. B 

V6 A gente já visita bastante esses lugares. Pra conhecer mesmo, pra ver como é que 
é feito o produto. 

A 

V7 Ah! Eu gostaria... Curiosidade de ver a forma de fazer, não é nada por cuidados 
higiênicos, mas é mais a curiosidade do processamento. 

A 

V8 [...] eu gosto de visitar fábrica de cerveja, locais de vinhos, normalmente são lugares 
bonitos, enfim, com bons passeios, costuma ser um passeio bem agradável. 

C 

V9 Em princípio, um conhecimento maior do produto o qual a gente consome que é tão 
saboroso. 

A 

V10 Sim, sim. Pela história, por saber a origem do produto, por ver o preparo, por ter essa 
curiosidade aí de entender como que faz. 

A 

V11 Gostaria. Ai! Eu acho, assim, que a gente compraria, saberia onde foi produzido, 
porque a gente sempre pergunta, né? 

A 

V12 Teria até curiosidade, mas nunca visitei. Curiosidade mesmo, pra ver como é feito, 
né? 

A 

 

6 - Você costuma comprar produtos coloniais para presentear? (  ) Sim. (  ) Não. 

 

7 - Você acha que os produtos coloniais de Nova Trento são suficientemente reconhecidos e 
divulgados? (  ) Sim. (  ) Não. Comente sua resposta. 

Visitante Unidade de registro Cat. 

V1 NÃO. Porque, na verdade, as pessoas que vêm a Nova Trento não vêm pelos 
produtos, e sim, pela Santa, né? Então, falta, sim, essa divulgação, até mesmo 
dos pequenos empreendedores e tal. Eu acredito que falta muita divulgação. 

F 

V2 NÃO. Suficientemente, não: é conhecido, mas não tanto quanto deveria ser.  

V3 NÃO. Acredito que poderia expandir mais, abrir mais.  

V4 [...] deveria ter uma maior divulgação. Porque ele, eu acho que ele fica assim, só 
na região, a gente não vê pra fora. 

F 

V5 Ah, eu acredito que sim... eu vi bastante placas... assim... acho que sim, sim.  

V6 Eu, eu descobri recentemente, então, descobri por indicação do meu pai, então, 
primeira vez que eu estou aqui, na verdade, mas não tinha ouvido falar antes, 
ainda. 

 

V7 Não, eu acho que não, eu acho que as pessoas encontram os produtos aqui, 
mas que elas não vêm em função dos produtos, né? Então, eu acho que eles 
não são suficientemente divulgados, talvez o vinho, né? Talvez o vinho. Tá muito 
associado ao turismo religioso, né?  

D 

V8 Não, poderia ter mais divulgação em outros lugares, aqui mesmo em Santa 
Catarina pra gente saber que... o que tem disponível em Nova Trento. 

D 

V9 NÃO. A princípio, não. Deveria ser mais. Acho que uma propaganda maior, 
divulgar fora da região, expandir um pouco mais [...] o que a gente tem é a Santa, 
consequentemente, vindo ver a Santa, visitar a Santa é que a gente, aí, 
consegue conhecer melhor o produto. 

D 

V10 Acho que podia ser melhor divulgado, eu vou falar que eu sou de Santa Catarina 
e conheço a história, mas não os produtos em si na minha região. 

D 

V11 SIM. Reconhecidos e divulgados: quando o povo sabe que a gente vem, todo 
mundo quer... Só não tem lugar para levar. 
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V12 NÃO. Aonde eu moro, lá em Florianópolis, não, a gente não, não chega, não tem 
muita divulgação sobre os produtos de Nova Trento, é... chega mais de outros 
municípios. 

 

 

 

8 - Na sua opinião, a atividade turística contribui para preservar tradições como a produção 
dos produtos coloniais? (  ) Sim. (  ) Não. Se sim, de que forma?  

Visitante Unidade de registro Cat. 

V1 Questão inserida após o pré-teste.  

V2 Questão inserida após o pré-teste.  

V3 Questão inserida após o pré-teste.  

V4 Então, a gente leva para a família, um outro leva, comenta, faz a divulgação, e 
a divulgação boca a boca é a melhor que tem. 

E 

V5 O fato de continuar sempre fazendo e... mostrando pra outras pessoas, acho 
que preserva, né? 

A 

V6 Ainda mais quando a cidade ela foca ali nesse turismo mais tradicional ele, com 
certeza, mantém essa tradição viva. É mantendo o jeito clássico de fazer, não, 
não fica, não são produtos industriais, são produtos feitos na mão. 

A 

E 

V7 Sim, eu acho que sim, eu acho que é uma fonte de renda, né? É um viés da 
economia do local que é fomentado pela, pelo turismo religioso. 

E 

V8 A divulgação do turismo ela permite que, é... o turista se sinta, enfim, dentro, 
inserido naquela comunidade e, com isso, possa vir a... enfim, participar, ver 
como que é o dia a dia e, com isso, também gerar renda pra que o colono, 
enfim, pra que o local não precise mudar seus hábitos e continue oferecendo 
isso como um atrativo pra visitação. 

E 

V9 Consequência, conseguindo uma boa publicidade, uma boa propaganda, atrai 
a curiosidade [...] pra quem não conhece e vem ver a Santa, sabendo de mais. 

E 

D 

V10 Se não tiver o turismo envolvido, eu acredito que as pessoas não chegariam 
até aqui, então é, é o caminho. 

E 

V11 [...] até o lugar fica bem conhecido, tal, sabe? E 

 

 


