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RESUMO 
 

Torna-se cada vez mais relevante estudar as experiências memoráveis do turista, 
devido ao surgimento de novas demandas, que desejam algo novo e autêntico. A 
preservação/conservação do Patrimônio Cultural, por sua vez, pode resultar de um 
processo educativo informal, gerado a partir das experiências vivenciadas no Turismo 
Cultural. Assim, o objetivo deste estudo é analisar o Filó Talian, costume dos 
imigrantes italianos, como Patrimônio Cultural Imaterial sob a perspectiva do Turismo 
de Experiência. Trata-se de uma pesquisa qualiquantitativa, descritiva e exploratória 
e os procedimentos técnicos utilizados foram pesquisa teórica, documental e de 
campo. Na pesquisa de campo, utilizaram-se os procedimentos técnicos de 
observação participante e entrevista estruturada aos conhecedores do Filó, bem como 
com os visitantes a respeito de sua experiência em participar do evento. Para a análise 
dos dados utilizou-se da metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) e como 
resultados, destaca-se que há uma estreita relação entre o Turismo de Experiência e 
a preservação/conservação do Patrimônio Cultural Imaterial, visto que seus conceitos 
e características se complementam, oportunizando experiências diferenciadas e de 
imersão cultural aos visitantes e o sentimento de pertencimento em uma cultura. Em 
relação aos visitantes, estes vivenciaram emoções únicas no Filó, indo ao encontro 
das dimensões do Turismo de Experiência. 
 
Palavras-chave: Turismo de Experiência; Patrimônio Cultural Imaterial; Filó Talian. 
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ABSTRACT 
 

The study of memorable experiences in tourism has become increasingly relevant due 
to the emergence of new demands, which crave for something new and authentic. In 
turn, the preservation/conservation of Cultural Heritage may result from an informal 
educational process generated by experiences gained through Cultural Tourism. 
Therefore, the objective of this study is to analyze Filó Talian - a custom brought in by 
Italian immigrants - as an Intangible Cultural Heritage under the perspective of 
Experiential Travel. This is a qualitative-quantitative study with descriptive and 
exploratory approaches, and the technical procedures consisted of theoretical, 
document, and field research. During the field research, we used technical procedures 
such as active observation and structured interviews with both Filó insiders and 
visitors, regarding their experiences while participating in the event. The data were 
analyzed through the methodology of Discourse of the Collective Subject (DCS). 
Among the results, we highlight a close relationship between Experiential Travel and 
the preservation/conservation of the Intangible Heritage, as their concepts and 
characteristics complement each other, allowing visitors to have distinctive 
experiences of cultural immersion as well as the sense of belonging to a culture. As for 
the visitors, they experienced unique emotions at Filó, which is compatible with the 
dimensions of Experiential Travel. 
 
Keywords: Experiential Travel; Intangible Heritage; Filó Talian. 
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RESUMO 
 

Diventa ogni olta più rilevante studiar le speriense memoràbile del turista, devuto al 
sorgimento de novi bisogni, che desiderano qualcossa nova e autèntica. La 
preservassion/conservassion del Patrimònio Cultural, per so olta, pol resultar d’un 
prossesso educativo informal, generà a scominsiar dele speriense viveste ntel Turismo 
Cultural. Cossì, l’ogetivo di questo stùdio l’è analisar el Filò Talian come Patrimònio 
Cultural Imaterial soto la perspectiva del Turismo de Speriensa. Tratase de una 
risserca qualiquantitativa, descritiva e sploratòria e i prossedimenti tènichi utilisati i ze 
stati la risserca teòrica, documental e de campo. Ntela risserca de campo, i ze stati 
impiegati i prossedimenti tènichi de osservassion participante e intrevista struturata ai 
cognossedori del Filò, ben come coi visitante a rispeto dele sue speriense in 
partissipare del’evento. Par l’anàlise dei dadi l’è satata doperada la metodologia del 
Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) e come resultadi, distacase che ga una streta 
relassion tra il Turismo de Speriensa e la preservassion/conservassion del Patrimònio 
Cultural Imaterial, visto che i soi conceti i desidèrii si complementano, oportunisando 
speriense diferenssiade e de imersion cultural ai visitanti e il sentimento de èssere 
parte in una cultura. In relassion ai visitanti, questi i ga vivenssiato emossioni ùniche 
nel Filò, ndando al’incontro dele dimensione del Turismo de Speriensa.  
 
Parole-decisive: Turismo de Speriensa; Patrimònio Imaterial; Filò Talian. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Nesta etapa da dissertação, apresenta-se aos leitores a contextualização do tema 

selecionado para o desenvolvimento da pesquisa, expondo as razões e critérios que 

levaram a autora a optar por esse conteúdo. Assim, após a exposição do contexto, 

apresentam-se a questão da pesquisa, os objetivos geral e específicos, a justificativa 

e a organização do trabalho.  

 

1.1 Contextualização 

 

O patrimônio cultural representa um conjunto de práticas, saberes, conhecimentos, 

atitudes e pensamentos de cada pessoa, recebidos durante a sua vida 

(LAVANDOSKI; TONINI; BARRETTO, 2012). Os bens culturais, constituídos pelo 

conjunto de valores significativos, devem ser preservados e conservados, pois 

representam referenciais importantes para a humanidade. 

 

Em relação aos termos “preservação” e “conservação”, Barretto (2000) destaca que 

“preservar” pressupõe que o bem permaneça intocado e “conservar” é integrá-lo ao 

processo cultural. Destaca ainda que para o turismo e o patrimônio, a conservação 

torna-se a melhor opção, pois promove o diálogo entre eles. 

 

Murta (2002) afirma que existe uma relação ambígua entre esses termos, visto que 

seus conceitos são interpretados de forma diferente por diversos autores. Sendo 

assim, assim como a autora, nesta dissertação os dois termos serão utilizados juntos, 

“no sentido de manter a permanência do bem no tempo, adaptando-o a novos usos e 

funções compatíveis com a sua utilidade social” (MURTA, 2002, p. 140). 

 

Considerando o Patrimônio Cultural Brasileiro – em consonância com o artigo 216 da 

Constituição Brasileira de 1988 – este se refere aos bens de natureza material e 

imaterial, as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações 

científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e 

demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos 

e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico (BRASIL, 1988). 
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Todo esse legado desperta o interesse dos turistas, os quais buscam por atividades 

diferentes de sua rotina. O interesse é despertado ainda mais em locais que sabem 

preservar e valorizar suas raízes (SANTOS, 2001). 

 

A busca constante dos consumidores pela novidade, pelo algo a mais é o fator chave 

para a movimentação do mercado, onde os empreendimentos, com o intuito de se 

colocarem sempre à frente da concorrência, esmeram-se em atender e superar as 

expectativas de seus clientes, assim como ocorre com o turismo, que identifica essa 

urgência e harmoniza com sua atividade. 

 

Desta forma, a transição econômica pela qual o mundo passou foi resultado da 

percepção dos consumidores em relação a produtos e serviços, sendo que estes já 

não são mais suficientes, fazendo com que as experiências reais sejam valorizadas 

(PINE; GILMORE, 1998). 

 

Entende-se que a atividade turística tem como pressuposto vender sonhos, emoções 

e memórias. O conceito de economia da experiência, do início do século XXI, destaca 

essa necessidade de não apenas oferecer serviço ao consumidor, mas que ele 

também seja inserido nas atividades, despertando nele uma experiência memorável. 

Todavia, nos últimos anos, a profissionalização, os esforços para a criação de 

experiências originais, modificação de pacotes turísticos tradicionais e a busca por 

novos espaços de lazer tiveram sua importância acentuada (STASIAK, 2013). 

  

Um exemplo de Patrimônio Imaterial é o Filó Talian, costume dos italianos que fizeram 

história no Brasil. O Filó era realizado na região onde hoje é a Itália, geralmente após 

o jantar, onde as famílias se reuniam para se proteger do frio, rezar, fazer seus 

trabalhos manuais e conversar. Com a vinda para o Brasil, após muito trabalho e 

adquirindo melhores condições de vida, os imigrantes transformaram o Filó em festa, 

mantendo suas origens. Atualmente o Filó é uma festa com muita alegria, música e 

culinária típica, em especial nas noites frias de inverno no sul do Brasil. 

 

A cultura imaterial dos imigrantes italianos, particularmente o Filó, festa em que os 

descendentes de italianos ainda realizam e que representa a tradição da união 
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familiar, está presente em pequenos grupos e demanda de ferramentas que 

alavanquem sua preservação, conservação e divulgação, sendo a atividade turística 

vista como uma alternativa para esta finalidade. 

 

Desta forma, o presente estudo visa analisar um evento cultural oriundo da imigração 

italiana como um possível diferencial a ser desenvolvido junto a planos de 

desenvolvimento no Turismo de Experiência e Turismo Cultural. Portanto, busca 

aprofundar as pesquisas relacionadas às interfaces entre Turismo de Experiência e 

Patrimônio Cultural Imaterial. 

 

Partindo dos conceitos seminais de Pine e Gilmore (1998), estudam-se as dimensões 

memoráveis no turismo, como Oh, Fiore e Jeoung (2007); Kim, Ritchie e McCormick 

(2010); Tung e Ritchie (2011); Mehmetoglu e Engen (2011); Osmond e Chen (2015), 

Panosso Netto e Gaeta (2010); Trigo (2010). Para o desenvolvimento do instrumento 

de pesquisa, utiliza-se como base Mehmetoglu e Engen (2011), os quais mensuraram 

a experiência memorável dos visitantes de festival de música e de um museu, 

incluindo a variável independente “satisfação”, às dimensões iniciais de estética, 

escapismo, educação e entretenimento, acrescentando-se estudos de Oh e Fiore 

(2007), Mehmetoglu e Engen (2011), Pezzi e Viana (2015). 

 

Além disso, estuda-se o patrimônio imaterial no turismo com base nos autores Barretto 

(2000); Choay (2001); Leite (2011); Varine-Bohan (2012); Puente; Martinez; Spitale 

(2012); Figueiredo (2015); Gomes (2016); Stankova & Vassenska (2015); Bakar, 

Osman & Bachok (2014), entre outros.  

 

Já articulando Patrimônio Cultural e Turismo de Experiência, destacam-se Naumov 

(2015); Dias-Sardinha, Ross e Loureiro (2014); Io (2013) e Richards (2010). 

 

1.2 Questão de Pesquisa 

 

Torna-se cada vez mais relevante estudar as experiências memoráveis do turista, 

devido ao surgimento de novas demandas, as quais desejam algo novo e autêntico, 

ultrapassando as barreiras dos meros serviços oferecidos. Busca-se uma experiência 

relacionada à emoção e ao prazer (TRIGO, 2010). 
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A preservação e conservação do Patrimônio Cultural, por sua vez, pode resultar de 

um processo educativo informal, o qual é gerado a partir das experiências vivenciadas 

no Turismo Cultural (MORAES, 2010). 

 

Nesse sentido, o Turismo de Experiência aparece como uma possibilidade de manter 

viva a memória de um povo. Um novo perfil de turismo começa a se desenvolver, onde 

o prazer de viajar está diretamente ligado às experiências vivenciadas.  

 

Compreender que a experiência seria um diferencial a ser oferecido aos consumidores 

foi um avanço importante na atividade. “Já não se trata mais apenas de vender 

serviços; é preciso oferecer experiência vivida, o inesperado e o extraordinário 

capazes de causar emoção, ligação, afetos, sensações” (PANOSSO NETO; GAETA, 

2010). 

 

Os segmentos estudados – Patrimônio Cultural Imaterial e Turismo de Experiência – 

apresentam estudos científicos amplos e variados, porém, tratados isoladamente. A 

interface entre eles pode contribuir para as pesquisas em turismo. 

 

 O Patrimônio Imaterial no turismo está sendo estudado por diversos pesquisadores, 

os quais analisam as formas de proteção do Patrimônio Cultural Imaterial e as 

interferências na produção e reprodução ao longo do tempo (FIGUEIREDO, 2015); 

apresentam um modelo para valorizar e promover o Patrimônio Imaterial (GOMES, 

2016); a realização de festivais como forma de proteção ao Patrimônio e 

desenvolvimento do Turismo (STANKOVA; VASSENSKA, 2015); o nível de 

envolvimento da comunidade na preservação do Patrimônio Imaterial (BAKAR, 

OSMAN; BACHOK, 2014), entre outros.  

 

Já no Turismo de Experiência, parte-se dos conceitos iniciais de Pine e Gilmore 

(1998), com as dimensões de experiência memorável: estética, escapismo, educação 

e entretenimento; tendo como seguidores Oh, Fiore e Jeoung (2007), os quais 

mensuraram a experiência no segmento cama e café, acrescentando as variáveis 

excitação, memória, qualidade percebida e satisfação do consumidor; as destinações 

turísticas, incluindo as categorizações de Schmitt (2003): cognitivo, sensorial, 

identidade social e físico, que também são estudadas por Osmond e Chen (2015); e 
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festival de música e museu, incluindo a variável independente “satisfação”, por 

Mehmetoglu e Engen (2011).  

 

Articulando Patrimônio Cultural e Turismo de Experiência, poucas foram as pesquisas 

encontradas, destacando-se, porém, um curto ensaio teórico que enfoca as memórias 

e emoções como produto turístico, referenciando o Patrimônio Imaterial (Naumov, 

2015); a análise dos conhecimentos obtidos a partir do Património pré-histórico para 

melhorar a atual experiência turística do destino, de Dias-Sardinha, Ross e Loureiro 

(2014); o teste de um modelo de interpretação para impulsionar a experiência em 

Turismo Patrimonial, de Io (2013) e o desenvolvimento do Turismo Criativo como nova 

forma de Turismo Cultural, de Richards (2010). 

 

Partindo-se do pressuposto que há poucos estudos relacionados ao tema e também 

buscando compreender os elementos de uma Experiência Memorável no Turismo, 

bem como a percepção dos consumidores em relação à proteção ao Patrimônio 

Cultural Imaterial, este trabalho busca analisar de forma direta a relação entre Turismo 

de Experiência e a valorização do Patrimônio Cultural Imaterial, tendo como problema 

de pesquisa o seguinte questionamento: Qual a relação entre o Turismo de 

Experiência e a preservação/conservação do Patrimônio Cultural Imaterial? 

 

1.3 Objetivos 

 

A partir da identificação do problema, formulam-se os objetivos geral e específicos, os 

quais norteiam as investigações para a obtenção dos resultados da pesquisa.  

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar o Filó Talian, realizado no Brasil, como Patrimônio Cultural Imaterial sob a 

perspectiva do Turismo de Experiência.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Para melhor investigação, a partir do objetivo geral proposto, elencam-se os seguintes 

objetivos específicos: 
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 Descrever as origens do Filó Talian e suas transformações ao longo do tempo; 

 Identificar os elementos memoráveis vivenciados pelos visitantes dos Filó 

Talian nos municípios de Concórdia (SC) e Vila Flores (RS);  

 Reconhecer o perfil dos entrevistados nos Filós Talian realizados nos 

municípios de Concórdia (SC) e Vila Flores (RS); 

 Identificar a percepção dos visitantes em relação ao Patrimônio Cultural 

Imaterial; 

 

1.4 Justificativa 

 

O estudo proposto visa reconhecer o Filó Talian como Patrimônio Imaterial no Turismo 

de Experiência, pois se entende que a atividade turística, em si, surge como um 

estímulo para a preservação e conservação da cultura de um povo. Através dele, 

geram-se receitas que poderão (e deverão) ser revertidas para a manutenção deste 

patrimônio, seja ele material ou imaterial (DIAS, 2011). O turismo é “o instrumento que 

serve de veículo à reabilitação das culturas, contribuindo em grande medida para sua 

difusão mundial” (BENI, 1998, p. 86). 

 

Constata-se, também, que a globalização aproxima as nações, mas ao mesmo tempo, 

existem os países dominantes, os quais exercem o papel de influenciar outros, 

impondo seus costumes, favorecendo, como citado por Hall (2011), o chamado 

“supermercado cultural”. Diante disso, é visível a importância do turismo para a 

proteção do patrimônio imaterial, a memória de um povo. 

 

O Turismo de Experiência, por sua vez, pode ser compreendido como um diferencial 

a ser oferecido aos consumidores, o qual deve superar o comum e usual, sendo um 

avanço mercadológico importante. Nasce de uma experiência pessoal e lugares que 

enriquecem sua história (TRIGO, 2010). 

 

No novo perfil de turismo, o prazer de viajar está diretamente ligado às experiências 

vivenciadas, que ofereça o inesperado que desperte emoções, sensações e afeto 

(PANOSSO NETO; GAETA, 2010). 
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Percebe-se, portanto, que o contato entre turistas e comunidade local promove o 

desenvolvimento de experiências memoráveis aos visitantes e também fortalecem as 

raízes culturais da localidade (CARVALHO, 2011). 

 

Diante disso, a realização desta pesquisa justifica-se pela necessidade de 

preservação e conservação da memória dos imigrantes, os quais contribuíram para o 

desenvolvimento de comunidades, tornando-se um relevante mecanismo de 

desenvolvimento ou fortalecimento do turismo nos municípios que ainda realizam o 

Filó Talian. 

 

A escolha por esse objeto de pesquisa se deve ao fato da pesquisadora pertencer a 

uma família de descendentes italianos que milita na busca pelo resgate, valorização 

e disseminação da cultura taliana, promovendo diversos eventos autofinanciados, 

inclusive o Filó, que em 2017 realizou sua décima sétima edição, no município de 

Caçador – SC. Seu pai recebeu o título de Mestre Talian Professor Zanella, por meio 

da Portaria Nº 32 de 25 de setembro de 2013 da Secretaria da Cidadania e da 

Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, por ser um grande conhecedor, 

pesquisador e difusor dessa cultura.  

 

Reconhecer as experiências vivenciadas pelos visitantes na realização do Filó poderá 

contribuir com a divulgação do evento e sua importância para a preservação e 

conservação desse legado cultural. A escolha pelos municípios de Vila Flores, estado 

do Rio Grande do Sul e Concórdia, em Santa Catarina como amostra para a coleta de 

dados se justifica por serem ambos divulgados como turísticos, o primeiro fazendo 

parte do projeto Economia da Experiência e o segundo como um produto turístico da 

região das Águas do Oeste Catarinense. 

 

1.5 Organização do Trabalho 

 

Para uma melhor organização e compreensão do estudo realizado, esta pesquisa está 

estruturada, após a etapa de introdução, contextualização, objetivos e justificativa, em:   

 

Fundamentação teórica: fornecendo o embasamento necessário para a realização do 

estudo. Elaborada em três subcapítulos, sendo o primeiro com conceitos de 
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Patrimônio Cultural, sua evolução enquanto preservação e concentrando-se, 

posteriormente em Patrimônio Imaterial; seguido dos conceitos de Turismo de 

Experiência, onde os autores abordam questões relacionadas à experiência 

memorável dos turistas; e o último que correlaciona Patrimônio Imaterial e Turismo de 

Experiência. 

 

Metodologia: as etapas metodológicas são elucidadas posteriormente, detalhando a 

tipologia da pesquisa, instrumentos de coleta e análise de dados. 

 

Resultados e discussões: nesse capítulo apresentam-se os resultados obtidos com as 

pesquisas, coletados nas entrevistas e observações participantes e utilizando-se da 

metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo. 

 

Considerações finais: nessa etapa, cada objetivo específico foi respondido e 

apresentam-se as informações finais e alguns encaminhamentos. É válido ressaltar 

que este trabalho se caracteriza como um contribuinte para novas pesquisas na área, 

pois se trata de um estudo que merece atenção e continuidade, dada a relevância do 

assunto, tanto para a academia quanto para o desenvolvimento turístico de uma 

região. 

 

Apêndices: por fim, integram-se à dissertação os roteiros de entrevista, tanto dos 

conhecedores quanto dos visitantes do Filó e os relatórios do DSCsoft, relacionados 

ao quadro de expressões chave e ideias centrais e também aos resultados 

qualiquantitativos da pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O presente capítulo apresenta embasamentos teóricos que direcionam os estudos 

propostos, fornecendo um alicerce para que sejam discutidas as respostas dos 

objetivos geral e específicos elencados. Os temas trabalhados nesta etapa referem-

se ao Patrimônio Cultural e Turismo, Patrimônio Cultural Imaterial, Patrimônio 

Imaterial e Turismo Cultural, Turismo de Experiência e, por último, as relações entre 

Patrimônio Cultural Imaterial e Turismo de Experiência, apresentando conceitos e 

debates acerca de cada um dos assuntos, isoladamente e suas interfaces. 

 

2.1 Patrimônio Cultural e Turismo 

 

Patrimônio, segundo a etimologia da palavra, é algo deixado de pai para filho, pois 

origina-se do latim pater, que significa pai. Nesse sentido, refere-se aos bens ou 

riquezas de uma pessoa, família ou empresa. De acordo com Brayner (2007), essa 

ideia começou a adquirir sentido de propriedade coletiva com a Revolução Francesa 

no século XVIII.  

 

O conceito de patrimônio surgiu na França, a qual criou a primeira Comissão dos 

Monumentos Históricos, instituindo três categorias: os da antiguidade, os edifícios 

religiosos e os castelos, permanecendo essa divisão até a década de 1960, onde uma 

comissão estabeleceu novos critérios para que todos os testemunhos históricos 

significativos fossem contemplados (CHOAY, 2001). 

 

Assim, o conceito de Patrimônio Cultural mudou, sendo que os itens que podem ser 

considerados como tal vêm crescendo e, além de monumentos, edifícios históricos e 

outros bens tangíveis, acrescentaram-se a essa definição as paisagens, o artesanato, 

as formas de produção, o folclore, manifestações religiosas ou profanas, entre outros, 

passando a ser, assim, uma construção social (RODRIGUES, 2002). 

 

A incorporação de conceitos que abrangem o patrimônio, agregou também o prisma 

antropológico, “definindo-o como todo fazer humano, modo de viver, de pensar, e que, 

portanto, só será vivido a partir de experiências” (ESPIRITO SANTO; MACEDO, 2014, 
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p. 297). Nesse aspecto corroboram diversos autores, como pode ser observado, em 

síntese, no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Conceitos de Patrimônio Cultural. 

AUTOR, ANO SÍNTESE DO CONCEITO DE PATRIMÔNIO CULTURAL 

BRASIL, 1988 Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. 

BARRETTO, 
2000 

Utensílios, hábitos, usos e costumes, crenças e formas de vida 
cotidiana de todos os segmentos que compuseram e compõem 
a sociedade. 

CHOAY, 2001 Constitui-se de obras e obras-primas das belas-artes e das 
artes aplicadas, trabalhos e produtos de todos os saberes e 
savoir-faire dos seres humanos. 

LEITE, 2011 Refere-se à memória de um povo. Lembranças que criam 
sentimentos de pertencimento e identidade para que as futuras 
gerações tomem conhecimento dos acontecimentos e tenham 
uma definição do que as diferencia de outros grupos. 

VARINE-BOHAN, 
2012 

É composto pelos elementos da natureza, pelo conhecimento 
humano e pelos bens culturais e só fazem sentido quando os 
diversos grupos da sociedade se sentem parte dele. 

IPHAN, 2012 Saberes e fazeres de um povo, suas práticas, expressões, suas 
tradições que remetem à história. Sua preservação significa 
cuidar desses bens para o fortalecimento do sentimento de 
pertencimento, ampliando o exercício da cidadania e a melhora 
da qualidade de vida.  

PUENTE; 
MARTINEZ; 
SPITALE, 2012 
 

Aglomerado de objetos naturais ou produtos da atividade 
humana composto de bens materiais, espirituais, científicos, 
históricos e artísticos de diferentes épocas, representantes do 
desenvolvimento, que devem ser preservados e mostrados para 
a geração atual e futura. 

SILVA, 2012 Representa todos os aspectos de uma determinada cultura ou 
grupo social, através dele podem-se conhecer as 
particularidades de uma determinada cultura. 

Fonte: elaborado pela autora, com base nos autores, 2017. 

 

A identidade, por sua vez, até pouco tempo atrás estava ameaçada pela modernidade, 

velocidade e ofertas de novidades. Na contemporaneidade, essa chuva de tecnologias 

e mudanças ainda é constante, porém, nota-se uma preocupação maior na valência 

do patrimônio, tanto natural quanto cultural da humanidade (LEITE, 2011). 

 

A ideia de preservação do Patrimônio Cultural no Brasil teve início durante o 

movimento modernista na década de 1920, onde os intelectuais buscavam destacar 
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a brasilidade. Porém, um conjunto de políticas foi estabelecido somente no ano de 

1937, com a criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(MASSUCATE, 2008). 

 

Nas primeiras décadas, a entidade salvaguardou, pelo processo de listagem do 

patrimônio, diversas obras de arte, relíquias e construções. Porém, estas políticas 

oficiais não contemplavam o imaterial, o que, na prática, poderia significar o seu 

desaparecimento. Entretanto, no ano de 2000, uma nova diretriz foi estabelecida nas 

políticas nacionais, a qual contemplava uma abrangência maior para “bens culturais”, 

passando a incluir outros objetos e atividades cotidianas de pessoas comuns 

(FIGUEIREDO, 2015). 

 

Assim, conforme Carvalho (2009), a preservação do patrimônio abrange muito mais 

que o aspecto de desenvolvimento econômico de uma localidade. Refere-se também 

aos aspectos sociais e culturais de uma comunidade, vinculando-se à proteção das 

tradições pela e para a população. 

 

No caso do turismo, novas áreas e nichos surgiram, potencializando aspectos de 

natureza intangível, como a religiosidade, festivais, feiras e as festas (BARRIO; 

DEVESA; HERRERO, 2012). 

 

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.  

 

Portanto, o turismo surge como uma alternativa para a preservação, conservação e 

divulgação da identidade. O patrimônio natural, passado e futuro de uma localidade 

transformam-se em uma identidade única. É preciso considerar todos os aspectos 

culturais dos nativos de uma região, bem como dos colonizadores que ajudaram no 

avanço e desenvolvimento dela (IGNARRA, 2003). 
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Diante disso, o segmento turístico é visto como um estímulo importante para a 

preservação e conservação cultural de uma população. Através dele, geram-se 

receitas que poderão (e deverão) ser revertidas para a manutenção deste patrimônio, 

seja ele material ou imaterial (DIAS, 2011). 

 

O turismo cultural, portanto, na visão de Kim e Kim (2013), proporciona a revitalização 

da economia regional por meio da comercialização de produtos locais e aumentando 

o emprego local, atraindo turistas. 

 

2.1.1 Patrimônio Cultural Imaterial 

 

O Patrimônio Cultural é dividido em material e imaterial sendo o primeiro composto 

pelos bens tangíveis estáticos (local histórico, monumento ou edifício) e bens tangíveis 

móveis (manuscritos e artesanato). Já o imaterial, compõe-se de uma língua com suas 

pronúncias, música, dança, teatro, artes marciais, entre outros (RODZI, ZAKI; SUBLI, 

2013). 

 

A concepção de Patrimônio Cultural Imaterial surgiu como item específico em 1982, 

onde a UNESCO passou a considera-lo como uma seção separada. A convenção 

para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial foi apresentada em 2003, 

definindo que as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas -

junto com os instrumentos, objetos, artefatos e espaços culturais são partes 

integrantes do patrimônio cultural imaterial (SCHETTINI; ALMIRÓN; BRACCO, 2011). 

 

Essas práticas e expressões de uma comunidade representam as raízes de sua 

história, as origens e transformações ao longo do tempo, repassadas de geração em 

geração e recriadas, em função do tempo e do ambiente em sua volta. Mesmo assim, 

criam um sentimento de pertencimento e perpetuação, ainda que com as adaptações 

inevitáveis devido ao passar dos anos, à modernidade e ao avanço tecnológico, 

entretanto, com o sentimento de proteção.   

 

Assim, a importância da preservação do patrimônio pode ser defendida por manter a 

evidência concreta de histórias, valores e a transferência de conhecimentos; torna-se 

uma aproximação, interação entre ambiente, pessoas e atividades comunitárias; 
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mesmo com o desenvolvimento urbano, haverá uma retenção dos artefatos e artesãos 

locais; destaca-se também o ganho econômico, tanto para poupar custos no 

investimento em novos edifícios e atrações para os visitantes quanto o retorno por 

parte dos visitantes (PROMPAYUK; CHAIRATTANANON, 2016). 

 

Portanto, o Patrimônio Cultural Imaterial (ou intangível), que é a representação de uma 

comunidade, incluindo-se os conhecimentos e habilidades difundidos de geração em 

geração e esses elementos do patrimônio, como os mitos, as lendas, as crenças e as 

festas populares, podem ser a matéria-prima do Turismo Cultural. 

 

Dessa forma, pode-se dizer que o patrimônio turístico é composto pelos atrativos 

naturais e culturais cingidos de infraestrutura, serviços, equipamentos e a comunidade 

local do destino, desenvolvidos de maneira sustentável, respeitando a autenticidade 

sociocultural da comunidade (PUENTE; MARTINEZ; SPITALE, 2012). 

 

Salienta-se, entretanto, a importância do envolvimento da sociedade e dos indivíduos 

detentores do patrimônio na salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, visto que 

este torna-se uma fonte valiosa da economia, pois considera-se que a diversidade e 

a riqueza das tradições tornam-se as principais motivações para viajar (PETRONELA, 

2016). 

 

2.1.2 Patrimônio Imaterial e Turismo Cultural 

 

Percebe-se, na atualidade, que o ser humano se desloca de sua residência buscando 

locais de importância histórica, para agregar conhecimentos e/ou buscar novas formas 

de ocupar seu tempo ocioso, de maneira diversa ao seu cotidiano.  

 

Entende-se, por outro lado, que “o objetivo principal da preservação do Patrimônio 

Cultural é fortalecer a noção de pertencimento de indivíduos a uma sociedade, a um 

grupo, ou a um lugar, contribuindo para a ampliação do exercício da cidadania e para 

a melhoria da qualidade de vida” (BRAYNER, 2007, p.12). Assim, a preservação do 

patrimônio torna-se um importante fator de atração para os turistas culturais.  
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Atualmente, turismo e cultura, o que antes configurava em conflitos, aliaram 

interesses, originando, desta forma, o Turismo Cultural, o qual, de acordo com Leite 

(2011, p. 37) está centrado em quatro questões essenciais: 1) preservação, 

conservação e originalidade dos bens; 2) desenvolvimento com base local, 

possibilitando a inclusão social e a satisfação dos visitados; 3) qualidade da 

experiência do turista, possibilitando a satisfação dos visitantes; e 4) parcerias bem-

sucedidas entre agentes do turismo e gestores dos espaços culturais. 

 

Entendendo que o Patrimônio Cultural Imaterial é o conjunto de formas da cultura 

tradicional, popular ou folclórica, ou seja, obras coletivas de um determinado povo, 

incluindo suas expressões, representações, conhecimentos e técnicas, percebe-se, 

entretanto, que fatores externos colocam em risco a continuidade dessa riqueza, 

dentre os quais podem ser citados as condições socioeconômicas desfavoráveis e o 

uso desenfreado dos recursos naturais. Da mesma forma, fatores internos podem 

também apresentar riscos, dentre eles destacando-se a perda de significado e 

simbolismo do Patrimônio Cultural Imaterial para o grupo social (MEJÍA et.al, 2016). 

 

O Turismo Cultural, por sua vez, é um incentivo para conservar o Patrimônio Imaterial, 

pois os recursos obtidos com seu desenvolvimento podem ser revertidos em iniciativas 

que envolvam a sua sobrevivência, a longo prazo. 

 

Sob outro prisma, o Turismo Cultural pode provocar também impactos negativos, se 

visto apenas sob a ótica mercadológica. “Se por um lado o turismo é um negócio 

regido pelas leis de mercado, por outro, é uma prática cultural que está ligada a valores 

afetivos e simbólicos, em que as qualidades das experiências do visitante são 

fundamentais” (LEITE, 2011). 

 

Assim, esse aspecto deve ser observado em qualquer projeto relacionado ao 

desenvolvimento do Turismo Cultural, o qual agrega também o Patrimônio Imaterial 

de uma localidade. No planejamento, devem ser contemplados aspectos que 

envolvam a salvaguarda do bem, as necessidades da comunidade local no que tange 

à valorização de suas raízes e também a possibilidade de geração de renda. 
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O turismo, até pouco tempo, foi o responsável pela degradação de muitos destinos, 

porém, percebeu-se que o Patrimônio Imaterial constitui um elemento essencial e 

estratégico no âmbito do turismo cultural (MEJÍA et.al, 2016). 

 

2.2 Turismo de Experiência 

 

A sociedade contemporânea é motivada pelo desejo de consumo desenfreado. As 

mídias, a modernidade, a tecnologia, favorecem um clima de correria e alienação a 

um mundo do trabalho ou da tecnologia, por certas vezes esquecendo os reais valores 

familiares e da amizade, favorecendo aspectos negativos, como crises emocionais e 

um certo vazio existencial. Esse panorama faz com que as pessoas procurem cada 

vez mais um novo sentido para suas vidas, preenchendo essas lacunas. A procura 

pela fuga do cotidiano e a imersão a novas culturas torna-se emergente. 

  

Assim, nos últimos tempos, observa-se uma nova dinâmica nas atividades turísticas, 

em decorrência das emergentes necessidades e exigências dos consumidores. 

Mudança esta que pode ser observada nos segmentos econômicos, oriundos da 

chamada economia criativa. Esta tendência advém da necessidade do ser humano 

em ter momentos de lazer e fuga do cotidiano, buscando por oportunidades que 

explorem sua própria alma, redescobrindo sua harmonia (PEZZI; VIANNA, 2015). 

 

Tratando-se de destinos turísticos, os mesmos devem compreender que apenas a 

visitação ao local não é mais a expectativa dos turistas. Seu deslocamento vai além 

de simplesmente conhecer o destino, ele pretende vivenciar significativas 

experiências turísticas (OH; FIORE; JEOUNG, 2007). 

 

Trata-se da busca pela conexão com o destino ou a comunidade visitada, mergulhar 

em sua cultura e não simplesmente conhecer. É preciso entender que as pessoas 

deixam as suas casas em seu tempo livre para se enriquecer culturalmente, 

procurando um novo sentido para as suas vidas.  

 

O final dos anos 1990 foi marcado por características históricas no que tange as 

transformações sofridas pela atividade turística, em comparação com o turismo 

massivo registrado anterior a este período. Dentre essas peculiaridades, destaca-se 



31 
 

a “alteração nos gostos e preferências da demanda, caracterizados pela busca de 

novas experiências” (BENI, 2004, p. 298). 

 

Diante disso, um novo perfil de turismo começa a se desenvolver, onde o prazer de 

viajar está diretamente ligado às experiências vivenciadas, imprevisíveis e singulares, 

capazes de despertar os sentidos e as emoções. Compreender que a experiência 

seria um diferencial a ser oferecido aos consumidores foi um avanço importante na 

atividade (PANOSSO NETO; GAETA, 2010). 

 

Essas experiências estão interligadas com as filosofias “slow”, que consistem em fazer 

as atividades lentamente, gerando bem-estar e mais qualidade de vida. O início foi 

com o Slow Food, na década de 80, onde há prazer em apreciar uma refeição, com 

produtos que respeitem a sustentabilidade em seus mais diversos pilares e estreitando 

laços com a cultura do alimento. O slow travel segue a mesma tendência, onde os 

visitantes ficam mais tempo em um determinado local, mergulhando em sua cultura e 

tendo contato com a população local.   

 

Seguindo de certa forma o mesmo conceito, o turismo de experiência resulta da ideia 

de economia da experiência, estudo de James Gilmore e Joseph Pine (1998), os quais 

constatam que a tendência é oferecer emoções memoráveis aos consumidores. 

 

Os autores apontaram uma quarta oferta econômica, ou seja, “embrulhar experiências 

em torno de suas ofertas tradicionais”, diferenciando-se da primeira onde os clientes 

compravam matérias primas para fabricar seus produtos de desejo (agrícola - 

commodities); evoluindo posteriormente para a segunda, ou seja, a compra desses 

produtos já acabados (industrial – make goods); na sequência para terceira, que é a 

prestação de serviços (deliver services); e a etapa emergente (quarta oferta 

econômica) que é a venda da experiência em si, fazendo com que o serviço oferecido 

seja mero coadjuvante (PINE; GILMORE, 1998). 

 

Neste raciocínio, os consumidores efetuam as suas compras não somente objetivando 

a sua utilidade específica, mas também motivados pelas emoções e sensações, 

associadas aos processos de compra e com as experiências que nela envolvem 

(ELLIS; ROSSMAN, 2008). 
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A experiência, por sua vez, “acontece quando uma empresa intencionalmente usa 

seus serviços como palco e os produtos como suportes para atrair os consumidores, 

de forma a criar um acontecimento memorável” (AÑAÑA; ANJOS; PEREIRA, 2016, p. 

315). 

 

Com base na pesquisa do campo da Psicologia, quatro dimensões das experiências 

memoráveis foram identificadas: afeto - sentimentos associados à experiência, sendo 

eles positivos ou negativos; expectativas - cumprimento/superação - ou não, das 

intenções da viagem; consequência - importância pessoal percebida no pós viagem; 

e lembrança - esforços para relembrar e refletir sobre a viagem (TUNG; RITCHIE, 

2011). 

 

Os estudos pioneiros direcionam que a experiência pode ser compreendida por meio 

de quatro dimensões: entretenimento, educação, escapismo e estética. A figura 1 

demonstra que nas dimensões educação e escapismo, há uma participação ativa do 

indivíduo, ao contrário de entretenimento e estética, sendo estes apenas 

contemplativos. A relação que une os clientes com o evento é representada pela linha 

vertical, sendo que em uma extremidade está a absorção, onde a experiência é trazida 

para a mente. A imersão, por sua vez, faz com que o cliente se torne uma parte da 

própria experiência (PINE; GILMORE, 1998). 

 

Figura 1 - As quatro dimensões de uma experiência. 

 

Fonte: adaptado de Pine e Gilmore, 1998. 
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O entretenimento exige que as ofertas atraiam e mantenham a atenção dos clientes, 

os quais observam passivamente as atividades. Na experiência estética, os turistas 

também apreciam passivamente, sem afetar ou alterar a natureza do ambiente, não 

importando o nível de autenticidade do destino. O turismo é uma forma em que as 

pessoas encontram para escapar da rotina, experimentando algo extraordinário. A 

experiência do escapismo é um dos motivos mais listados pelos turistas em pesquisas 

de turismo. A dimensão da educação naturalmente é ativa, pois aprender requer a 

participação, onde os conhecimentos são absorvidos durante a experiência (OH; 

FIORE; JEOUNG, 2007). 

 

A partir das dimensões propostas por Pine e Gilmore (1998), diversos autores 

desenvolveram pesquisas em atrativos e destinações turísticas, a fim de mensurar a 

experiência memorável dos turistas. Com foco na hotelaria, especificamente cama e 

café, Oh, Fiore, e Jeoung (2007) acrescentam as variáveis excitação, memória, 

qualidade percebida e satisfação do consumidor. Contrastando com a literatura, as 

dimensões escapismo e entretenimento não foram contribuintes para as variáveis 

acrescentadas, predominado a estética como determinante dominante. 

 

Já para destinações turísticas, Osmond e Chen (2015) comparam as dimensões de 

Pine e Gilmore, a qual oferece uma visão mais holística, com as categorizações de 

Schmitt (2003): cognitivo (experiências que estimulam intelectualmente), sensorial 

(apelam aos sentidos), identidade social (interações sociais) e físico (experiências que 

atraem comportamentos e estilos de vida), consideradas uma versão mais objetiva. 

Nestes estudos, experiências estéticas e sensoriais mostraram-se de maior 

importância. 

 

Os segmentos festival de música e museu foram pesquisados por Mehmetoglu e 

Engen (2011). Nestes estudos incluiu-se a variável independente “satisfação”. Os 

resultados mostram que diferentes dimensões influenciam na satisfação em diferentes 

contextos, sendo que no Festival o escapismo teve efeito significativo e no Museu teve 

destaque a dimensão da educação. 

 

A dimensão cultural da experiência é uma só, o que pressupõe que ela deve ser vista 

em diversos ângulos, além do econômico, abrangendo aspectos da antropologia e do 
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marketing. Entende-se, portanto, que a sociedade hodierna busca acontecimentos 

únicos, que vão além da qualidade nos produtos e serviços, o que ultrapassa as 

necessidades básicas no turismo (PEZZI; SANTOS, 2012). 

 

Estudos anteriores, dentre eles o de Pine e Gilmore (1998), concentraram-se em 

entender e facilitar experiências significativas de consumidores, porém, “o caráter 

multidisciplinar da pesquisa do consumidor e do turismo criou definições e 

aproximações variáveis à experiência do consumidor dentro da indústria do turismo” 

(LINDBERG; HANSEN; EIDE, 2014, pp. 487-488).  

 

Assim, Lindberg; Hansen e Eide (2014), propõem uma abordagem multirelacional da 

experiência, utilizando quatro conceitos nos quais os consumidores estão inseridos 

ontologicamente: tempo - situações vivenciadas antes, durante e depois influenciam 

na experiência vivenciada; contexto - culturas, ambientes e circunstâncias influenciam 

as experiências; corpo - os corpos estão envolvidos em experiências através dos 

sentidos, da sintonia, das abordagens, da atenção, e do movimento; e interação - 

contato com outras pessoas, animais, objetos. 

 

Entretanto, não há uma definição consensual de turismo de experiência, porém, 

destacam-se impressões emocionais durante o evento, os resultados pessoais pré e 

pós viagem e a autenticidade dos destinos. Unindo esses aspectos, pode-se 

considerar que turismo de experiência é a avaliação subjetiva de cada um, 

considerando o antes, o durante e o pós atividade turística, sendo que o papel dos 

gestores é “facilitar o desenvolvimento de um ambiente, aumentando a probabilidade 

dos turistas criarem suas próprias experiências de turismo memorável” (TUNG; 

RITCHIE, 2011). 

 

No Brasil, diferentemente de outros países, o turismo de experiência ainda não está 

no seu ápice de desenvolvimento. É preciso ser mais estudado e desenvolvido, 

fazendo com que haja uma elevação do segmento no mercado. Junto a isso, percebe-

se que a qualificação profissional se torna vital. O profissional deve superar a mera 

atividade de prestação de serviços, constituindo-se em um consultor de experiência 

(PANOSSO NETO; GAETA, 2010). 
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Entretanto, desenvolveu-se, no Brasil, desde o ano de 2006, o projeto Economia da 

Experiência, o qual destaca que o turista prefere ser o ator de sua própria experiência 

e auxilia os empreendimentos a adotarem o novo conceito, através da singularidade 

de cada destino. O projeto fundamenta-se nas obras de Rolf Jensen; e Joseph Pine e 

James Gilmore, ambas de 1998 e objetiva auxiliar os profissionais do turismo a se 

tornarem “mestres na arte de vender experiência” (MTUR, 2016). 

 

2.3 Patrimônio Cultural Imaterial e Turismo de Experiência 

 

Patrimônio Cultural é constituído pelos bens materiais, culinária, música, trabalhos 

manuais e outros fazeres de uma comunidade, os quais fazem parte do cotidiano das 

famílias, sendo este o motivo pelo qual possa passar despercebido como valor cultural 

pelos seus agentes (SANTOS, 2001).  

 

O que antes se relacionava apenas às posses, dinheiro, joias, entre outros objetos 

concretos de uma família, com o passar do tempo, a palavra patrimônio tomou uma 

proporção maior do que originalmente era. 

 

A evolução do conceito de patrimônio, incluindo os bens imateriais aos materiais, fez 

com que ele passasse por um alargamento ontológico, incorporando novas 

abordagens à sua preservação. Paralelamente, o turismo também foi influenciado. Os 

aspectos positivos do turismo patrimonial foram enaltecidos, considerando-o um 

recurso para sua revitalização e desenvolvimento comunitário. O consumo de 

patrimônio deu lugar a experiência patrimonial (NAUMOV, 2015). 

 

Com a visão de que o patrimônio é um importante recurso turístico, destinos buscam, 

cada vez mais, novas formas de conexão entre cultura e a atividade, almejando o 

fortalecimento da cultura, podendo melhorar o elo entre criatividade local e turismo. 

Do outro lado, turistas querem experimentar os hábitos de determinados grupos, 

conviver com os moradores e imergir no seu modo de viver, em locais menos visitados 

e autênticos. Desta forma, sente-se a necessidade de novos tipos de oferta de turismo 

cultural (RICHARDS, 2010). 
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Assim, o turismo de experiência aproxima cultura local e turista, fazendo com ele utilize 

todos os seus sentidos para desfrutar da experiência, dos momentos memoráveis 

junto à comunidade local. Momentos de relaxamento e fuga do cotidiano, emoções, 

prazeres e superação das expectativas são elementos fundamentais para que se 

alcance plenitude na experiência vivenciada. 

 

O turismo deve ser visto no prisma de gestão e planejamento de pessoas, do 

patrimônio e da cultura, pois os lugares adquirem novas dimensões simbólicas, onde 

a cultura promove relações entre passado, presente e futuro, apelando às 

experiências, atraindo visitantes que buscam a história, a língua e os valores de um 

povo (SANTOS; SILVA, 2016). Diante disso, “quanto mais autêntica a comunidade, 

maior será a valorização do seu patrimônio” (SANTOS, 2001, p. 112). 

 

A “turistificação” patrimonial promove experiências patrimoniais, que consiste na 

combinação de elementos de aprendizagem e entretenimento para uma ampla 

demanda. Entretanto, por outro lado, o da mercantilização, surgem experiências 

encenadas, as quais emergem para satisfazer a demanda por experiências visitáveis, 

envolvendo a participação ativa das pessoas (NAUMOV, 2015). 

 

É imperativo ressaltar que o turismo cultural de experiência deve ir além de ser apenas 

um produto rentável, onde o lucro é visto como principal motivo de seu 

desenvolvimento. O envolvimento da comunidade se torna fundamental para que haja 

a preocupação com a manutenção do patrimônio, onde as receitas sejam revertidas 

também para tal. Além disso, garante-se a autenticidade, tão almejada pelos visitantes 

quando se propõem a conhecer hábitos diferentes dos seus.   

 

A autenticidade é propulsora de motivação para os adeptos ao turismo de patrimônio. 

Por esse motivo, as discussões sobre patrimônio e experiências do turismo são 

ligadas à autenticidade. O conceito de autenticidade, assim como a de patrimônio, 

evoluiu do concreto para a subjetividade. Os turistas produzem seus sentimentos 

pessoais e ganham um senso de autenticidade existencial fundamentado em seu 

sentimento pessoal de estar envolvido nas atividades não rotineiras, e não no próprio 

objeto visitado (IO, 2013). 
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 As interações, trocas de saberes, relacionamento interpessoal entre turistas e 

comunidade local promove um fortalecimento tanto do Patrimônio Cultural quanto das 

experiências vivenciadas pelos visitantes, reconhecendo a diversidade cultural e a 

disseminação de informações sobre o patrimônio de modo a fortalecer a identidade 

local. Entretanto, “observa-se a necessidade de um planejamento equilibrado da 

oferta cultural, no sentido de atender às expectativas da população local e possibilitar 

a validação da experiência turística” (CARVALHO, 2011, p. 159). 

 

Equilibrar a preservação e conservação do Patrimônio Cultural e sua disseminação 

pelo turismo torna-se fundamental para a relação entre essas dimensões. A busca 

pela autenticidade e a experiência memorável dos turistas transforma-se em uma 

alavanca para o pensamento de preservação. Faz-se necessário que o turismo 

patrimonial reflita sobre essa nova realidade do turismo moderno e incorpore o valor 

das experiências, memórias e emoções intangíveis como produtos turísticos 

(NAUMOV, 2015). 
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3 METODOLOGIA 

 

Conhecer significa colher dados, ideias e informações acerca de um determinado 

objeto. Surge da interação do homem com o meio e pode ser explicado e entendido 

através do conhecimento popular - pela experiência, observação e senso comum; 

filosófico - busca verdades por meio de indagações e debates; teológico - a partir da 

fé; ou científico - resultado de estudos, sendo real porque lida com fatos (MARCONI; 

LAKATOS, 2010). Para se obter o conhecimento científico, recorre-se à pesquisa, 

sendo esta composta de método e metodologia. 

 

Metodologia é o estudo dos caminhos, dos instrumentos utilizados para fazer uma 

pesquisa científica. Minayo (2007) define metodologia como a discussão 

epistemológica sobre o “caminho do pensamento” que o tema ou o objeto de 

investigação requer; como a apresentação adequada e justificada dos métodos, 

técnicas e dos instrumentos operativos que devem ser utilizados para as buscas 

relativas às indagações da investigação; e como a “criatividade do pesquisador”, ou 

seja, a sua marca pessoal e específica na forma de articular teoria, métodos, achados 

experimentais, observacionais ou de qualquer outro tipo específico de resposta às 

indagações específicas.  

 

Já o método é mais específico, referindo-se à estratégia, procedimentos e caminho 

para alcançar determinado fim, sendo este a busca pelo conhecimento. O método 

ordena o pensamento em sistemas e traça os procedimentos a fim de atingir os 

objetivos específicos (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

 

Diante disso, este capítulo apresenta a metodologia e os métodos que foram utilizados 

na pesquisa, caracterizando-a, definindo a população e amostra, indicando os 

instrumentos de coleta de dados e os procedimentos de análise dos dados coletados. 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Para a dissertação utilizou-se do método científico, pois se trata de um conhecimento 

contingente, sendo que suas proposições são conhecidas por meio da experiência. 

Sistemático por ser ordenado logicamente, tendo a característica da verificabilidade, 
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sendo que as hipóteses que não podem ser comprovadas não são consideradas 

ciência. Falível, por não ser definitivo e, consequentemente, aproximadamente exato, 

sendo que novas proposições e o desenvolvimento de técnicas podem reformular a 

teoria existente (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

 

Em relação à abordagem, apresenta-se como qualiquantitativa, quando foram 

descritas as origens do Filó Talian e suas transformações ao longo do tempo, bem 

como a localização dos municípios onde ainda é realizado; foi conhecido o perfil dos 

visitantes entrevistados nos Filós Talian, os elementos memoráveis vivenciados por 

eles e a percepção em relação à proteção do Patrimônio Cultural Imaterial.  

 

Os depoimentos coletados por meio das entrevistas configuram a dimensão qualitativa 

da pesquisa, sendo que, de outro lado, esses dados qualitativos foram representados 

de forma quantitativa, fornecendo o compartilhamento social dessas opiniões 

(MARINHO, 2015). 

 

De acordo com Lefevre e Lefevre (2005), em uma entrevista, cada pergunta resulta 

em diversos posicionamentos, originando distintos Discursos do Sujeito Coletivo, tanto 

do ponto de vista qualitativo (opiniões e posicionamentos diferentes), quanto do 

quantitativo, “uma vez que cada um deles é o resultado da contribuição de um 

determinado número de entrevistas ou depoimentos que, ademais, são portadores de 

determinados atributos demográficos” (LEFEVRE; LEFEVRE, 2005, p. 23). 

 

Desta forma, Figueiredo, Chiari e Goulart (2013, p. 129) ponderam que “o desafio a 

que o DSC busca responder é o da auto-expressão do pensamento ou opinião 

coletiva, respeitando-se a dupla condição qualitativa e quantitativa destes”. 

 

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória. Descritiva 

pois descreve as características de determinado fenômeno e utiliza técnicas 

padronizadas de coleta de dados, como questionário e observação. Exploratória pois 

proporciona maior familiaridade com o tema, tornando-o mais evidente e 

possibilitando construir hipóteses (GIL, 2008). 

 



40 
 

A pesquisa aproximou e possibilitou entendimentos acerca da realidade investigada, 

caracterizando-se como um processo permanentemente inacabado. Para o 

desenvolvimento de uma pesquisa, faz-se imperativo selecionar os procedimentos 

que serão utilizados para essa aproximação com a realidade (FONSECA, 2002). 

 

Os procedimentos de pesquisa, por sua vez, são os métodos utilizados para a coleta 

de dados que servirão para a análise do estudo (APPOLINARIO, 2011). Para esta 

pesquisa foram utilizadas a pesquisa bibliográfica (teórica), a documental e a de 

campo, as quais serão detalhadas no próximo subcapítulo.  

 

A caracterização da pesquisa pode ser observada de forma sucinta na figura 2. 

 

Figura 2 - Caracterização da pesquisa. 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2016. 
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3.2 Procedimentos de pesquisa 

 

Os procedimentos de pesquisa que foram utilizados para a elaboração deste trabalho 

se concentram na pesquisa teórica, na pesquisa documental e no estudo de campo e 

observação participante. 

 

3.2.1 Pesquisa teórica e documental 

 

A pesquisa bibliográfica ou teórica é o início de qualquer trabalho científico, pois 

fornece ao pesquisador o conhecimento de tudo o que se está estudando na área. 

Trata-se, portanto, de levantamento teórico publicado em livros, artigos científicos e 

páginas de web sites. Pesquisas teóricas têm por finalidade aprofundar 

conhecimentos e discussões acerca de determinado assunto (BARROS; LEHFELD, 

2000). Para esta dissertação, apropria-se da nomenclatura “pesquisa teórica”. 

 

Além da teórica, fez-se necessária, para este trabalho, a pesquisa documental, a qual 

utiliza documentos autênticos, os quais não passaram pelo tratamento minucioso, 

compondo-se de cartas, fotografias, projetos de lei, discursos, inventários, 

depoimentos orais e escritos, documentos arquivados em repartições públicas e 

associações, entre outras (SANTOS, 2000).  

 

A descrição do Filó Talian e suas transformações ao longo do tempo, além da busca 

pela pesquisa teórica, apropriou-se também de pesquisa em fontes primárias e no 

estudo de campo, o qual caracteriza-se pela coleta de dados junto a pessoas, assim 

como a pesquisa participante, que se caracteriza pelo envolvimento e identificação do 

pesquisador com as pessoas pesquisadas (FONSECA, 2002). 

 

O levantamento teórico desta pesquisa levou em consideração a bibliografia clássica 

do turismo, com livros seminais de conceitos de Patrimônio e Turismo de Experiência, 

artigos nacionais e internacionais das bases de dados Science Direct, SciELO 

(Scientific Electronic Library Online) e EBSCO (Elton B. Stephens Company), bem 

como diversas revistas da área de turismo brasileiras. 
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Para a bibliometria, as palavras chave utilizadas nas bases de dados foram: cultural 

heritage; intangible cultural heritage; experience tourism; intangible cultural heritage 

and experience tourism, com recorte temporal de 2011 a 2017. Os resultados 

apontaram 586 artigos, os quais foram analisados e selecionados para a composição 

do referencial teórico.  

 

Em relação à pesquisa documental, este trabalho utilizou documentos colhidos em 

associações e federações italianas, compondo-se de projetos de lei, discursos, 

inventários, depoimentos orais e escritos e outros arquivos disponibilizados. 

 

3.2.2 Estudo de campo e observação participante 

 

O estudo de campo facilita o aprofundamento da pesquisa de uma realidade 

específica. Para alcançar os resultados, utilizou-se da observação direta das 

atividades e entrevistas com membros do grupo pesquisado, com o objetivo de 

absorver as explicações para interpretar o objeto (GIL, 2008). 

 

A observação participante é utilizada por muitos pesquisadores com o objetivo de 

analisar os movimentos sociais. Mais do que perguntar, pode-se constatar um 

comportamento. Assim, a observação participante consiste na participação real do 

conhecimento na vida da comunidade (PRODANOV; FREITAS, 2013), se 

incorporando ao grupo e até confundindo-se com ele, pois participa de suas atividades 

normais (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

 

Para este estudo, no que tange à descrição do Filó e suas transformações ao longo 

do tempo, realizou-se entrevista com o Mestre Talian, nomeado como semente, o qual 

indicou pessoas de seus contatos particulares, com perfil para responder às perguntas 

solicitadas e assim sucessivamente. Trata-se de uma amostragem não probabilística 

denominada bola de neve (VINUTO, 2014). 

 

Já para identificar os elementos memoráveis vivenciados pelos visitantes do Filó, 

foram realizadas entrevistas estruturadas com os visitantes dos eventos realizados 

em Concórdia (SC) e Vila Flores (RS), assim como as observações participantes. A 
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escolha por esses municípios está justificada no subcapítulo 3.4, definição da 

população e amostra. 

 

3.3 Objeto da Pesquisa 

 

O objeto de estudo selecionado para esta pesquisa é o Filó Talian. Para tanto, faz-se 

necessária uma contextualização de sua definição e origem. 

 

As famílias de imigrantes italianos que se instalaram no Brasil, apesar do contexto 

histórico desfavorável, contribuíram para o desenvolvimento do país, construindo 

casas, igrejas, escolas e indústrias. Além desse patrimônio material, seja ele 

arquitetônico ou paisagístico, os italianos e seus descendentes trouxeram também 

especificidades culturais, as quais, incorporadas às brasileiras, se fazem presentes 

até os dias atuais. A influência italiana é notada principalmente no vocabulário e na 

culinária.  

 

Denomina-se talian o amálgama de diferentes falares e culturas. Os imigrantes, 

provenientes de diversas regiões da Itália, falavam dialetos variados e a distribuição 

dessas famílias em pequenas propriedades no Brasil proporcionou uma mistura de 

dialetos, os quais, para a comunicação entre eles e também com a incorporação de 

expressões da língua portuguesa, formou-se uma nova maneira de falar, surgindo, 

então, aqui no Brasil, a língua talian (FEIBEMO, 2016). 

 

A língua possui centenas de publicações entre cartilhas, dicionários e livros de 

gramática e hoje é considerada referência Cultural Brasileira (Decreto no 7.387, de 09 

de dezembro de 2010) e incluída no Inventário Nacional da Diversidade Linguística 

(Ata de Reunião da Comissão Técnica do Inventário Nacional da Diversidade 

Linguística (CT-INDL), de nove de setembro de dois mil e catorze).  

 

Além da língua, os imigrantes italianos possuem um vasto legado cultural, deixados 

não somente para seus descendentes como também para toda a comunidade das 

terras em que desbravaram.  
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Dentre os inúmeros legados culturais que os italianos deixaram, destaca-se o Filó. 

Para quebrar a rotina do trabalho, as famílias, tentando vencer as dificuldades de 

contato com o mundo mais distante, realizavam o Filó, geralmente aos sábados à 

noite nas casas de parentes, vizinhos ou amigos, motivado por diversas razões, dentre 

elas os jogos tradicionais - como os carteados (quatrilho, scopa, trissete e bríscola) e 

a mora (cada jogador grita um número, de maneira simultânea, apresentando os 

dedos da mão sobre a mesa. Ganha quem acertar a soma), rezar, buscar soluções 

de problemas cotidianos ou simplesmente para conversar. “A duração do encontro 

dependia da capacidade de inventar histórias ou mentiras, da disposição para cantar, 

para jogar baralho, de quantidade de vinho à disposição, etc” (RADIN, 2003, p. 77).  

 

O Filó era tradição das famílias pobres da Itália. Sem lenha para o fogareiro, reuniam-

se entre os vizinhos nos estábulos para se aquecerem. Como distração, faziam 

trabalhos manuais, narravam contos, anedotas, historietas e fábulas. No Sul do Brasil 

os imigrantes italianos trouxeram esse costume, reunindo-se em famílias após o 

jantar. Em seus primeiros anos escreviam cartas aos parentes que ficaram na Itália e 

liam as que recebiam.  

 

À medida em que os anos foram passando e as condições de vida melhorando, 

começam a ser incorporadas aos encontros, comidas típicas, como o brodo (caldo de 

galinha feito com galinha caipira e carne de gado com gordura), carne lessa (carne de 

galinha cozida na água do brodo), pão, fogassa (um tipo de pão doce) pien (recheio 

típico, feito com os miúdos da galinha), grústolo (também chamado de grostoli, orelha 

de gato ou cueca virada), cuca (pão doce com cobertura de farofa), fregolà (bolo de 

amendoim sem crescimento), amendoim sapecado com casca, batata doce, suco de 

uva e vinho de produção própria.  

 

Assim, o Filó transforma-se em festa e alegria com muita música, cantoria e fartura na 

culinária típica, sem esquecer suas origens de sofrimento e tristeza, realizado nas 

famílias italianas, as quais uma visitava a outra, para praticar lazer com jogos típicos, 

comidas, contos e cantos, risadas e a reza.  

 

Para este trabalho, por meio da coleta de dados, procura-se descrever o significado e 

a origem do Filó, desde a Itália até os dias de hoje, aqui no Brasil.  
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3.4 Definição da população e amostra 

 

A população é o conjunto de indivíduos que apresentam características comuns 

definidas para determinado estudo, sendo a amostra um subconjunto da população 

(CORREA, 2003). Assim, conforme Lefevre e Lefevre (2005, p. 23), a pesquisa com 

DSC utiliza-se de perguntas abertas “a serem respondidas por uma dada amostra de 

população”.  

 

Para a definição do recorte da população para esta pesquisa, fez-se um levantamento, 

durante o mês de fevereiro de 2015, por meio de contatos via e-mail com membros 

da Federação de Entidades Ítalo-brasileiras e de Mestres e Ofícios da Cultura Taliana 

(FEIBEMO) e buscas pela internet, contabilizando dezesseis eventos de Filó, sendo 

doze no Rio Grande do Sul e quatro em Santa Catarina. Cada comunidade possui sua 

particularidade em relação ao número de participantes em cada edição, variando de 

trinta a quatro mil e quatrocentas pessoas, dividindo-se também em Filó Memorativo 

(evento fechado, realizado entre famílias, amigos ou pessoas especialmente 

convidadas, para reviver o costume); Filó comunitário (realizado em salões 

comunitários, ginásios e outros locais do município para um grande número de 

pessoas, geralmente da própria comunidade); e Filó Turístico (evento aberto onde 

qualquer pessoa pode participar, mediante agendamento e compra de ingresso, com 

número limitado de pessoas por evento). 

 

Para esta pesquisa, optou-se pela escolha de dois eventos já consolidados como 

turísticos em suas regiões, sendo um no Rio Grande do Sul, no município de Vila 

Flores – evento esse que faz parte do projeto Economia da Experiência, desenvolvido 

e implementado em 2006 em municípios da Região Uva e Vinho, em pareceria com o 

Ministério do Turismo, Sebrae, Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares 

e Instituto Marca Brasil (TOUR DA EXPERIÊNCIA, 2017). 
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Foto 1 – Casa do Filó de Vila Flores. 

 

Fonte: página do Filó de Vila Flores no Facebook, 20171. 

 

E outro em Santa Catarina, na comunidade de Lageado dos Pintos, no município de 

Concórdia – idealizado em 2013 tornando-se um produto turístico da região das Águas 

do Oeste Catarinense (ÁGUAS DO OESTE CATARINENSE, 2017). 

 

Foto 2 – Casa do Filó de Concórdia. 

 

Fonte: página do Filó de Concórdia no Facebook, 20172. 

                                                 
1 Fotos disponíveis em https://www.facebook.com/pg/filodevilaflores/photos/?ref=page_internal. 
Acesso durante o mês de outubro, 2017. 
2 Fotos disponíveis em https://www.facebook.com/pg/Fil%C3%B3-
242025382626602/photos/?ref=page_internal. Acesso durante o mês de outubro, 2017. 
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Em Vila Flores, os visitantes vivenciam o resgate da cultura trazida pelos imigrantes 

italianos, em uma festa italiana de época, com diversão, jogos, cantoria, momentos 

de oração, emoção e culinária farta, recebidos à luz de lampiões. O evento tem 

duração aproximada de 4h e atende grupos de 40 a 80 pessoas, com agendamento. 

É realizado por um grupo de voluntários tipicamente trajados, que idealizaram e 

iniciaram a atividade no ano de 1994 (TOUR DA EXPERIÊNCIA, 2017). 

 

Foto 3 – Família Filó de Vila Flores. 

 

Fonte: página do Filó de Vila Flores no Facebook, 2017. 

 

No Filó de Vila Flores, os visitantes são recepcionados à luz de lampiões e servidos 

com grostoli, sendo direcionados para um porão decorado com objetos que remetem 

à história dos imigrantes italianos. Na primeira cena, os atores dão as boas-vindas, 

contam a história de Vila Flores – terra da fé, do pão e do vinho e capital estadual do 

Filó (Projeto de Lei nº 389/2015). Na sequência, cenas emocionantes da 

contextualização histórica da vinda dos imigrantes e o estabelecimento das famílias 

no Brasil, no Rio Grande do Sul e, especificamente em Vila Flores. Em seguida, 

convidam todos para fazer Filó, com muita música, alegria, comidas típicas e vinho. A 

próxima cena identifica as ferramentas e objetos utilizados pelos imigrantes para a 

sobrevivência, como foice, machado, traçador, mala de garupa, cestão de taquara e 

colchões de palha. A fé e a oração são também demonstradas, subterfúgio dos 

imigrantes para vencer as dificuldades. Na sequência, abrem o outro espaço do porão, 

onde cantam a música La bela polenta e os visitantes interagem mexendo a panela. 
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A virada da polenta é um grande atrativo. Após o jantar, composto por polenta, molhos, 

salame, queijo, pão, diversos tipos de doces típicos, sucos e vinho, há um intervalo, 

onde podem visitar os artesanatos, na Casa do Artesão Pietro Christianetti, localizada 

no andar superior da casa. Logo, há o jogo da mora, brincadeiras e são servidos o 

pinhão na chapa e o chá da longevidade. Ao final, todos voltam para o primeiro 

ambiente, onde contam piadas com a participação do público e, segundo eles, “uma 

risada a mais, um remédio a menos”. Para finalizar, agradecem a todas as etnias, pois 

todas contribuíram para o desenvolvimento do país. Abrem a palavra para quem 

quiser se manifestar e desses discursos, destacam-se as palavras amizade, família e 

polenta. Por fim, a despedida, com a reza para que todos cheguem bem e seguros 

em suas casas. 

 

Em Concórdia, na comunidade de Lageado dos Pintos, o Filó iniciou no ano de 2013. 

Por motivo da comemoração de 80 anos de Dona Rosa De Carli, reuniram-se seus 

oito irmãos para um almoço no ano de 2012. Devido ao fato de a maioria residir em 

outros municípios, viajaram um dia antes e, para acolhê-los no sábado à noite, sua 

sobrinha, Adriana Maria Portolan sugeriu a realização de um Filó, regado à cantorias 

e culinária típicas. A ideia deu certo e, com a parceria de Agenor Frigo, que já tinha 

uma proposta de um livro com cantos talian, concretizaram o projeto em homenagem 

à mãe de Adriana, contando com expressiva colaboração dos agricultores da 

comunidade. Hoje o evento tem duração aproximada de 3h e atende grupos de até 60 

pessoas, sob agendamento. Recebeu o prêmio de melhor filme na categoria 

“Pessoas, Culturas e Tradições” no ano de 2015, no Festival Internacional de 

Audiovisual Cultura e Turismo (FIACULT) e faz parte do roteiro de Turismo Rural 

Caminho da Roça, da comunidade de Lageado dos Pintos. 

 

No Filó de Concórdia, os visitantes também são recepcionados à luz de lampiões, 

cantoria típica e servidos com fritole (bolinho de massa de pão frito) e sfregolà (doce 

típico). Logo, são convidados à entrarem no paiol, adaptado para receber os 

visitantes. Este é decorado com objetos que remetem à história dos imigrantes 

italianos, como quadros de família, lampiões, capelinhas de santo, cestos, dentre 

muitos outros que contextualizam historicamente o ambiente e proporcionam uma 

emocionante viagem no tempo. Visitantes e atores se misturam, na ideia de serem os 

vizinhos que se encontraram pelo caminho e estão, alegres e cantando, indo em 
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direção à casa a ser visitada. Assim é constituída a primeira cena, onde os donos da 

casa recepcionam os visitantes e os convidam para entrar. Na sequência, cenas 

emocionantes da contextualização histórica dos imigrantes, onde os instrumentos de 

trabalho dessas famílias são mostrados. Todos acompanham e participam ativamente 

de todas as atividades, como mexer e virar a polenta, as orações, a visita das 

comadres, a mostra de ferramentas de trabalho na roça e dos trabalhos manuais, os 

jogos típicos, a farta culinária, composta por polenta, fortaia, radici cozido, queijo, 

salame, saladas, molhos, sucos, vinhos, entre outros. Músicas, alegria, risos e piadas 

complementam as atividades desenvolvidas, além da possibilidade de caracterização 

dos visitantes, com lenços, chapéus, avental, dentre outras indumentárias que 

permitem a imersão na cultura. Há também a possibilidade de visita ao Armazém Nona 

Thereza, próximo ao Paiol, onde são comercializados produtos típicos. O 

encerramento é feito com o típico brodo (caldo de galinha caipira), que não faltava nas 

casas dos imigrantes para espantar o frio, servido juntamente com a colombeta, que 

é o pão em forma de pombinha, tradicional das famílias de descendentes italianos. 

 

Foto 4 – Família Filó de Lageado dos Pintos - Concórdia 

 

Fonte: página do Filó de Concórdia no Facebook, 2017. 

 

Assim, a amostra para as entrevistas relacionadas ao mapeamento e descrição do 

Filó, suas origens e transformações ao longo do tempo é composta pelo Mestre Talian 

professor Aliduino Zanella (título esse concedido pela portaria Nº 32 de 25 de 

setembro de 2013 da Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério 
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da Cultura, pelos saberes e fazeres culturais), sendo nomeado como semente, o qual 

indicou outras pessoas de seu contato particular, com perfil para responder às 

perguntas solicitadas e assim sucessivamente com os demais entrevistados. Esta é 

uma amostragem não probabilística denominada bola de neve (VINUTO, 2014). 

 

Para identificar os elementos memoráveis vivenciados pelos visitantes do Filó, foram 

realizadas entrevistas nos eventos realizados em Concórdia (SC) e Vila Flores (RS), 

durante os meses de julho a novembro, tendo a amostragem não probabilística por 

julgamento, sendo as amostras selecionadas com critérios subjetivos da 

pesquisadora, que representem características relevantes ao estudo. Os visitantes 

foram convidados a concederem a entrevista, a qual foi gravada.  

 

Cabe salientar que, para esta dissertação, se utiliza a nomenclatura “visitantes”, pois, 

segundo a Organização Mundial de Turismo, no documento “Recomendaciones 

internacionales para estadísticas de turismo 2008”, o turismo é um fenômeno social, 

cultural e econômico, em que há movimento de pessoas para lugares diferentes de 

seu local de residência, por motivos pessoais ou profissionais, sendo que essas 

pessoas são chamadas visitantes, pois este termo engloba não somente o turista, que 

é aquele que pernoita no local visitado e o excursionista, que é aquele que apenas 

passa o dia no destino, mas também os residentes do local visitado (NACIONES 

UNIDAS, 2010). 

 

Nos eventos do Filó, tanto de Vila Flores quanto de Concórdia, participam turistas, 

excursionistas e também residentes dos municípios em que são realizados. Assim, 

como as entrevistas se direcionam a essas pessoas, optou-se por essa nomenclatura 

mais genérica, ou seja, “visitantes do Filó”.  

 

Destaca-se que o número de entrevistas dificilmente pode ser determinado, pois está 

condicionado à qualidade e divergências das informações recebidas. A saturação 

acontece quando é possível identificar padrões e categorias de análise. “A prática tem 

indicado um mínimo de 20, mas isso varia em razão do objeto e do universo de 

investigação” (DUARTE, 2002). 
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3.5 Instrumentos de coleta de dados 

 

Para responder ao primeiro objetivo específico desta pesquisa, o qual consiste em 

descrever as origens do Filó Talian e suas transformações ao longo do tempo, além 

da pesquisa documental, recorreu-se à observação participante, como um dos 

instrumentos de coleta de dados. Assim, pode-se compreender melhor os hábitos 

cotidianos e as relações pessoais, ao contrário do pesquisador não participante, que 

não se integra ao grupo pesquisado (RICHARDSON, 2007).  

 

A entrevista estruturada, a qual obedece um roteiro pré-estabelecido (APÊNDICE A), 

consiste em perguntas abertas que foram utilizadas para entender o que é o Filó 

Talian, de onde surgiu e quais foram as suas transformações ao longo do tempo, para 

que se obtenham dos entrevistados, respostas que poderão ser complementadas.  

 

Quadro 2 – Dimensões e perguntas das entrevistas. 

DIMENSÃO AUTORES PERGUNTA 

Educação 

PINE; GILMORE, 1998 
OH; FIORE, 2007 
MEHMETOGLU, ENGEN, 2011 
PEZZI, VIANA, 2015 

O que você aprendeu ou o que se 
pode aprender de novo com a 
participação no Filó? 

Escapismo 

PINE; GILMORE, 1998 
OH; FIORE, 2007 
MEHMETOGLU, ENGEN, 2011 
PEZZI, VIANA, 2015 

Participar do Filó fez você esquecer 
de sua rotina, vivendo em um tempo 
ou lugar diferente? Comente a 
respeito. 

Estética 

PINE; GILMORE, 1998 
OH; FIORE, 2007 
MEHMETOGLU, ENGEN, 2011 
PEZZI, VIANA, 2015 

Quais as suas considerações a 
respeito do cenário/ambiente 
observado? 

Entretenimento 

PINE; GILMORE, 1998 
OH; FIORE, 2007 
MEHMETOGLU, ENGEN, 2011 
PEZZI, VIANA, 2015 

Comente sobre o entretenimento do 
Filó. 

Memória 
OH; FIORE, 2007 
PEZZI, VIANA, 2015 

O que mais marcou você nesse 
Filó? 

Patrimônio 
imaterial 

A autora Como foi a experiência em se 
envolver com a cultura do Filó?  

Patrimônio 
imaterial 

A autora Considera que este é um meio de 
preservar e divulgar essa cultura? 
Comente. 

Satisfação 
MEHMETOGLU, ENGEN, 2011 No geral, está satisfeito em ter 

participado desse Filó? Por quê? 
Fonte: elaborado pela autora, 2016. 
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Para atender aos demais objetivos desta pesquisa, fez-se uma entrevista estruturada, 

obedecendo um roteiro pré-estabelecido (APÊNDICE B), consistindo em perguntas 

abertas, com base nas dimensões do turismo de experiência, elencadas pelos 

autores, conforme demonstra o quadro 2. 

 

Para facilitar o entendimento dos procedimentos de coleta de dados, o quadro 3 

demonstra o resumo dos instrumentos que foram utilizados, amostra, objetivo e 

técnica de análise de dados. 

 

Quadro 3 – Instrumentos de coleta de dados. 

INSTRUMENTO AMOSTRA OBJETIVO ANÁLISE 

Entrevista 

estruturada com 

perguntas 

abertas. 

Utilização da técnica 

da bola de neve - 

Conhecedores do 

Filó. 

Descrever as origens do 

Filó Talian e suas 

transformações ao longo 

do tempo. 

Discurso do 

sujeito 

coletivo. 

 

Entrevista 

estruturada com  

perguntas 

abertas. 

Mínimo de 20 

visitantes do Filó 

Talian até saturação. 

Reconhecer o perfil; 

identificar os elementos 

memoráveis; percepção 

em relação à proteção do 

patrimônio cultural 

imaterial. 

Discurso do 

sujeito 

coletivo. 

Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

Após o detalhamento da amostra e dos instrumentos de coleta de dados, o próximo 

subcapítulo detalha os procedimentos que foram utilizados para a análise dos dados 

obtidos nas entrevistas. 

 

3.6 Procedimento de análise de dados 

 

Para a análise de dados das entrevistas, foi utilizada a técnica do Discurso do Sujeito 

Coletivo (DSC), que consiste no agrupamento, em categorias, de discursos individuais 

que apresentam características semelhantes. Assim, como resultado, é formado um 

único depoimento, representando a união de todos os outros coletados, redigido em 

primeira pessoa do singular, fazendo com que o pensamento, como comportamento 

discursivo e fato social individualmente internalizado, possa se expressar (LEFEVRE; 

LEFEVRE, 2005). 
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Para a associação das ideias, pensamentos e outras características dos sujeitos 

entrevistados para chegar aos resultados pretendidos, utilizou-se da ferramenta 

DSCsoft, programa desenvolvido com base na teoria do Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC) de autoria de Fernando Lefèvre e Ana Maria Cavalcante Lefèvre, o qual permite 

realizar o cadastro dos entrevistados, a análise das entrevistas e ferramentas que 

permitem a exportação e importação de dados, resultando em relatórios. O pré-teste, 

por sua vez, foi analisado de forma manual, devido ao tamanho reduzido da amostra.  

 

Segundo a metodologia do DSC, as ideias centrais dos depoimentos são as 

expressões chave (E-Ch), assim, as que apresentam semelhança são agrupadas para 

formarem o discurso síntese. As E-Ch devem ser destacadas pelo pesquisador, pois 

revelam a essência do discurso. Já a ideia central (IC) é aquela que descreve, de 

maneira sucinta e precisa, o sentido de cada conjunto de E-Ch. Já a ancoragem (AC) 

é uma ideologia implícita no discurso de um entrevistado. Portanto, “o Discurso do 

Sujeito Coletivo (DSC) é uma reunião em um só discurso-síntese redigido na primeira 

pessoa do singular de E-Ch que tem ICs ou ACs semelhantes ou complementares” 

(FIGUEIREDO; CHIARI, 2013, p. 132). 

 

Assim, após a transcrição das entrevistas, feita com o auxílio do Speechlogger 

(software de reconhecimento de voz e de tradução instantânea de voz, disponível de 

forma gratuita e o acesso feito pelo navegador de internet), os seguintes passos foram 

realizados para a análise dos dados: 

 

1 – Cadastro da pesquisa no software: além do nome, pode-se incluir uma descrição 

da mesma; 

2 – Cadastro das perguntas: todas as perguntas da entrevista são cadastradas; 

3 – Cadastro dos entrevistados: nome, idade, renda e escolaridade; 

4 – Inclusão das respostas por pergunta e por respondente; 

5 – Seleção das expressões chave (E-Ch): a partir das respostas de cada pergunta, a 

pesquisadora selecionou trechos contínuos ou descontínuos, os quais retratavam a 

essência de cada discurso; 

6 – Elaboração da ideia central (IC): na mesma tela do software, logo abaixo das E-

Ch´s, a pesquisadora escreveu, de maneira sintética e concisa o significado presente 

na resposta analisada. Em alguns casos, mais de uma ideia central foi identificada; 
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7 – Identificação de ancoragens: algumas respostas possibilitaram a identificação de 

ancoragens, ou seja, a presença de uma teoria, ideologia ou crença que os 

entrevistados adotam. É uma afirmação universal exposta para integrar uma situação 

específica; 

8 – Categorização: a partir das ideias centrais identificadas, a pesquisadora agrupou 

ideias semelhantes e estabeleceu categorias, criando uma nomenclatura para cada 

uma delas; 

9 – DSC: Em uma nova tela do software, selecionando uma determinada categoria, o 

programa listou todas as ideias centrais relacionadas a ela, facilitando, desta forma, a 

criação do discurso; 

10 – Relatórios: para finalizar, foram gerados os relatórios qualiquantitativos da 

pesquisa. 

 

3.7 Pré-teste 

 

Ainda que muitos dos pesquisadores ignorem ou se descuidem desta etapa de suas 

pesquisas, torna-se fundamental que os instrumentos de coleta de dados sejam 

verificados e validados, diante disso, é imprescindível a aplicação de um teste piloto, 

ou pré-teste (GIL, 2008). 

 

Refere-se ao teste do questionário ou das entrevistas a uma pequena amostra da 

população, e sua finalidade não é a de responder aos objetivos da pesquisa, mas sim, 

de detectar possíveis problemas com os instrumentos de pesquisa, como a 

complexidade das questões, clareza dos termos, ordem das perguntas, a exaustão ou 

constrangimento que poderão causar, entre outros (MARCONI; LAKATOS, 2010, GIL, 

2008, PRODANOV; FREITAS, 2013). 

 

Ainda segundo Marconi e Lakatos (2010), recomenda-se realizar o pré-teste em 5 ou 

10% do total da amostra, podendo ser aplicada a uma amostra aleatória ou 

intencional. 

 

Nesta dissertação aplicaram-se dois pré-testes, um para cada etapa de coleta de 

informações, conforme os objetivos estabelecidos. Para o atendimento ao primeiro 

objetivo específico, ou seja, mapear e descrever as origens do Filó e suas 
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transformações ao longo do tempo, a entrevista de pré-teste foi feita com três 

conhecedores e pesquisadores da cultura taliana. 

 

Para o piloto das entrevistas que respondem ao segundo, terceiro e quarto objetivos 

desta pesquisa, foram realizadas entrevistas com três visitantes no evento em 

Concórdia, ocorrido no dia 13 de maio de 2017. 

 

3.7.1 Verificação dos instrumentos de pesquisa  

 

Nesta etapa, além de verificar a validade dos instrumentos utilizados, fez-se uma 

análise dos resultados obtidos, a fim de “verificar a adequação do problema, dos 

dados e da análise, necessários para obter as informações pretendidas” 

(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 107). 

 

O instrumento de pesquisa referente ao roteiro de entrevista aos conhecedores do Filó 

se mostrou eficaz, pois atendeu aos objetivos propostos. Foram realizadas três 

entrevistas com pessoas ligadas à cultura. Para facilitar, houve uma integração de 

duas perguntas em uma só em dois momentos, para melhor entendimento e a análise 

dos dados, passando assim, de 12 para 10 perguntas. Para a coleta de dados da 

dissertação, somente esta modificação foi realizada nesse roteiro de entrevista.  

 

Em relação ao roteiro de entrevista com os visitantes do Filó, o pré-teste foi aplicado 

durante o evento do dia 13 de maio de 2017, na comunidade de Lageado do Pintos, 

em Concórdia. Neste evento participaram 61 adultos e 3 crianças. Aleatoriamente, 

foram convidadas três pessoas para participarem, as quais atenderam prontamente 

ao pedido. As entrevistas foram realizadas no lado externo do Paiol, local do evento, 

durante o brodo, sendo este o último ato que compõe o Filó desta localidade.  

 

Após a análise de cada uma das perguntas do pré-teste e a análise das respostas, 

relacionadas à experiência dos visitantes, identificaram-se alguns pontos que 

posteriormente foram aprimorados no instrumento de pesquisa utilizado na 

dissertação: 
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A quantidade de perguntas foi diminuída, pois, conforme indica a metodologia do DSC, 

a pesquisa é dividida em três, quatro ou cinco questões abertas (LEFEVRE; 

LEFEVRE, 2005). A pesquisadora entrou em contado, por e-mail, com o autor do DSC, 

professor Fernando Lefevre, o qual prontamente esclareceu as dúvidas e sugeriu 

diminuir de 16 para 8 perguntas, para evitar possível desinteresse do entrevistado, o 

que poderia interferir na qualidade das respostas e, consequentemente, na análise3. 

As sugestões foram acatadas e o roteiro de entrevista passou a ter 8 perguntas, 

porém, da mesma forma, respeitando as dimensões base do turismo de experiência 

e o patrimônio imaterial acrescentado por esta pesquisadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Informação informal concedida por e-mail à autora, por LEFÉVRE, Fernando [jul. 2017]. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para uma melhor compreensão e organização dos resultados obtidos, coletados por 

meio dos instrumentos de pesquisa já mencionados no capítulo da Metodologia, este 

capítulo será dividido em duas partes. A primeira refere-se aos resultados obtidos com 

as entrevistas com os conhecedores do Filó, na expectativa de descrever as origens 

do Filó Talian e suas transformações ao longo do tempo. Já a segunda parte 

apresenta os resultados das entrevistas com os visitantes do evento, a fim de 

descrever seu perfil, identificar os elementos memoráveis vivenciados por eles, bem 

como suas percepções em relação à proteção do Patrimônio Cultural Imaterial. 

 

4.1 O Filó e suas transformações ao longo do tempo 

 

Para compreender o Filó Talian e suas transformações ao longo do tempo é imperativo 

voltar ao passado e verificar suas raízes históricas, na região onde hoje é a Itália. 

Saber qual a situação econômica, social e cultural de um povo que sonhava em ter 

uma vida melhor, com um pedaço de terra para os seus cultivos e a garantia de mesa 

farta a seus descendentes se faz necessário para entender seu legado aqui deixado. 

 

4.1.1 Contextualização histórica da imigração e do Filó 

 

A vinda dos imigrantes italianos para o Brasil está centrada em dois fatores: expulsão 

e atração. Expulsos de um local onde não tinham condições sociais para viver 

plenamente e atraídos por outro em que aparentemente oferecia essas condições 

para o desenvolvimento de uma vida mais digna (IOTTI, 2001). 

 

Desta forma, a imigração foi um movimento social de interesses, tanto por parte do 

governo italiano quanto do brasileiro. De acordo com a mesma autora, o 

desenvolvimento de relações capitalistas na recém-unificada Itália provocou um 

descarte da população pobre. 

 

Contextualizando a situação histórica, a península itálica era dividida em pequenos 

estados, definidos após o Congresso de Viena, conferência diplomática realizada na 

capital da Áustria entre os anos 1814 e 1815, com a participação de representantes 



58 
 

de potências europeias, as quais venceram a França na disputa por territórios (SILVA, 

2001).  

 

Essa região, por centenas de anos viveu da agricultura auto-suficiente, sendo vista 

como uma das mais pobres da Europa e sua população não sofria com as influências 

externas. Porém, de acordo com Silva (2001), com a força do capitalismo, os 

camponeses se viram obrigados a mudar de sociedade, pois não queriam ser mão de 

obra da industrialização. Muito religiosos, aprenderam com a Igreja a não se rebelar, 

portanto, apenas buscaram uma nova sociedade, onde pudessem viver como estavam 

habituados. 

 

Em relação ao capitalismo, o mesmo autor destaca que a Itália seguiu o exemplo do 

que já acontecia em outros países, comandados pela Inglaterra. Porém, teve 

características distintas e prolongou-se por um período de tempo maior. 

 

Assim, a Itália passou por um período chamado Risorgimento. O Risorgimento, ideia 

de ressurgir ou reerguer-se da decadência em que a população se encontrava na 

época, foi um movimento pela independência e unificação da Itália, estabelecendo 

políticas para o desenvolvimento do capitalismo no país, onde os principais 

interessados eram a burguesia e os latifundiários italianos (IOTTI, 2001). 

 

“Rissorgimento, capitalismo, industrialização e emigração são elos da mesma 

corrente” (IOTTI, 2001 p. 40), contribuindo para elevar o número de excluídos no 

processo produtivo nacional, os quais foram expulsos do processo de produção 

capitalista italiano. Segundo a autora, a expulsão foi também positiva, na perspectiva 

da burguesia italiana, pois se tornaram solução para os problemas econômicos, 

quando da comercialização de passagens e, após estabelecimento nos outros países, 

o envio de lucros aos seus familiares da Itália.    

 

No século XIX, mais precisamente no ano de 1870, a Itália foi então unificada. 

Anteriormente dividia-se em vários reinos governados pela Áustria e pela França e as 

disputas territoriais não foram pacíficas. Entretanto, foi reconhecida pela Igreja 

Católica somente em 1929.  
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Desta forma, a recém unificada Itália encontrava dificuldades para unir as regiões, 

devido ao fato de encontrarem línguas diferentes e culturas diversas. Era preciso uma 

consciência nacional e políticas de adaptação (SILVA, 2001). 

 

A unificação da Itália aflorou as desigualdades sociais, a substituição de mão de obra 

pela mecanização da produção e o desemprego, favorecendo a mobilidade da 

população em busca de condições mais adequadas para sobreviver (MILANI ET AL, 

2003). 

 

A emigração, do ponto de vista do Estado italiano, desempenhou duplo papel: por um 

lado, possibilitou com que as famílias pobres fossem retiradas do país, as quais 

sofriam também discriminação por parte da burguesia. Por outro lado, após anos e 

diversas discussões sobre o assunto, os emigrantes tornaram-se sujeitos do processo 

de desenvolvimento econômico, pois a Itália via neles a possibilidade de acordos 

comercias com outros países (IOTTI, 2001). 

 

Assim, a Itália lucrou com a saída de grande parte da população, pois a cobrança da 

passagem e, posteriormente, o envio de parte de suas economias para seus parentes 

que ficaram na Itália, movimentou a economia do país.  

 

Com a crise na Itália, muitas famílias sonhavam em fazer fortuna, tendo suas próprias 

terras para garantir o seu sustento e de seus filhos, onde também poderiam desfrutar 

de períodos de descanso e da liberdade, ou seja, sem patrões. Além disso, viver sua 

cultura e sua fé. O Brasil, para eles, era considerado um país da “Cucagna”. Cocanha 

em português, trata-se de uma nomenclatura de um lugar mitológico onde o alimento 

e o vinho eram abundantes e todos viviam bem e felizes.    

 

Diante do contexto histórico, o Brasil sempre foi um país receptivo, com as portas 

abertas para receber todos os tipos de imigrantes, os quais podem contribuir, com 

seus conhecimentos diversos, no desenvolvimento do país. Incentivando a imigração, 

o Brasil substituiu a mão de obra escrava, fazendo com que os recém-chegados 

trabalhassem em cafezais e estes, conforme recebiam por seus trabalhos, com o 

tempo instalavam sua própria oficina, lavoura, escritórios e pequenas indústrias 

(MILANI ET AL, 2003). 
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Porém, de um lado, o atrativo para os imigrantes iniciou após o movimento 

abolicionista extinguindo o tráfico de escravos, no ano de 1850, e em 1888 com a 

assinatura da Lei Áurea, abolindo a escravidão no país. Assim, a partir de 1880 é 

iniciada a substituição da mão de obra escrava e também o processo de 

“branqueamento” da população brasileira, formando colônias de imigrantes no Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, estados mais procurados pelos 

imigrantes, sendo entre 1884 e 1893 o período de maior entrada de italianos no Brasil 

(MORTARI, 2004). 

 

Os italianos, “maior grupo étnico a emigrar para o Brasil” (cerca de um milhão e 

seiscentas mil pessoas), ingressaram no país na chamada grande imigração, em 

1875, sendo que há registros de entrada no Brasil a partir de 1819 como mão de obra 

assalariada nas fazendas de café, formando a classe média e favorecendo o 

“branqueamento” da população brasileira ou na forma de núcleos coloniais, ocupando 

áreas vazias brasileiras (PEREIRA, 2000). 

 

Ainda segundo Pereira (2000), parte dos imigrantes que foram para São Paulo 

trabalhavam nas grandes fazendas de café, substituindo a mão de obra escrava. 

Alguns deles não conseguiram suas tão sonhadas terras e o sofrimento e decepção 

na nova morada foi ainda maior. Os italianos que vieram para o Sul do Brasil 

receberam lotes e viraram pequenos proprietários. Mesmo no início enfrentando 

muitas dificuldades, com o tempo celebravam suas colheitas e suas criações de 

animais. 

 

Em relação ao interesse do governo brasileiro, a recepção deste povo foi motivada 

pela necessidade de mão de obra qualificada em substituição da escrava, da 

necessidade em colonizar terras no sul do país e de branquear a população. O 

interesse mercantil, fruto da economia capitalista, visava a exploração total das terras. 

O Brasil, assim como diversas outras nações, também discutia, formalmente, como 

essas terras deveriam ser exploradas. Diante disso, surgiu, em 1850, a Lei de Terras, 

a qual “dispõe sobre as terras devolutas do Império” (Lei no 601, de 18 de setembro 

de 1850) (RADIN et al, 2003).  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lim%20601-1850?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lim%20601-1850?OpenDocument
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Entre outras coisas, ela não só definia e regulamentava a 
propriedade da terra, como também se referia aos imigrantes 
ideais, deixando em plano secundário os não-brancos, que eram 
considerados raças inferiores, preferindo-se aos camponeses 
europeus (RADIN et al, 2003.p. 35). 
 

A construção da estrada de ferro São Paulo – Rio Grande foi um marco na colonização 

do Oeste Catarinense. O governo ofereceu, como concessão, uma vasta área de terra 

à companhia que construiria a ferrovia, a Brazil Railway Co. As empresas de 

colonização criavam anúncios publicitários mostrando uma imagem positiva e que 

mexia com o imaginário e os sonhos de muitas famílias que buscavam a “cucagna”. 

Nos textos, as companhias enalteciam que o Brasil não é uma pátria do pobre coitado 

e que aqui cada qual é patrão de si mesmo (RADIN et al, 2003). 

 

As primeiras décadas de colonização foram laboriosas para as famílias que aqui se 

instalaram. Os tempos difíceis fizeram com que conseguissem apenas, nas pequenas 

propriedades, plantar para seus sustentos. 

 

Décadas depois alcançaram a produção excedente, a qual direcionaram à indústria. 

Surgem moinhos, serrarias, abatedouros de animais e casas de comércio. Com isso, 

os imigrantes contribuíram significativamente para o desenvolvimento econômico do 

país, com seu trabalho e conhecimento. Porém, seu legado não se resume a isso. Os 

italianos e seus descendentes deixaram características culturais, algumas 

incorporadas à cultura brasileira, como no vocabulário e na culinária e outras ainda 

realizadas nas comunidades, em seus núcleos familiares.  

 

O processo de emigração da Itália ou imigração ao Brasil foi e ainda é estudada por 

diversos pesquisadores, os quais descrevem visões diferentes, devido à sua época e 

circunstâncias (IOTTI, 2001). Segundo a autora, alguns historiadores descreveram a 

pobreza da Itália como fator de expulsão e a oferta de terra e trabalho como atração 

no outro país. Outros, afirmam que o crescimento demográfico da Itália foi o fator 

principal da emigração. Ainda, explica que a emigração decorre da incapacidade do 

governo em oferecer emprego e melhores condições de vida à sua população. 

Estudos mais atuais apontam para a implantação do capitalismo como causa, sendo 

o crescimento populacional, desemprego, pobreza, baixos salários e miséria 

consequências dessa situação. 
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No século XIX imigrantes de outros países vieram para o Brasil em busca de melhores 

oportunidades de trabalho, em busca de um sonho, em busca da prosperidade. Nesse 

destino, reelabora práticas cotidianas, costumes, afetos e identidades. Imigrantes de 

diversas etnias desembarcaram no Brasil em busca de novas perspectivas de vida, 

“mas foram os italianos que vieram em grande quantidade para o Brasil, 

desembarcando em Vitória, Espírito Santo, no dia 21 de fevereiro de 1874, em navio 

Vêneto – região Norte da Itália” (ZANELLA; ZANELLA, 2014, p. 674). 

 

Apesar dos motivos da imigração não terem sido os melhores, pois fugiram de uma 

situação precária na Itália e foram recebidos como substituto dos escravos, sem o 

cumprimento da promessa por terras produtivas, os italianos contribuíram para o 

desenvolvimento do país, com seus conhecimentos, costumes, culinária, vocabulário 

e alegria de viver, mesmo diante das dificuldades. Trouxeram também características 

culturais que foram incorporadas à cultura brasileira, enriquecendo-a e que estão 

presentes até os dias de hoje.  

 

As festas, os jogos e a culinária típica dos imigrantes de italianos são expressivas em 

suas comunidades e chamam a atenção pela sua alegria, envolvendo famílias e 

amigos. Assim, Conedera (2014, p. 912) esclarece que: 

 

[...] as festas e os encontros familiares serviam não apenas para a 
confraternização dos italianos, como também um espaço para reforçar 
e recordar os costumes e hábitos que as famílias peninsulares 
realizavam na pátria de origem. As festividades possibilitavam um 
momento de coesão do grupo que vivenciou a experiência migratória.  

 

Dentre as festas tradicionais, o Filó ganha destaque, realizado para quebrar a rotina 

do trabalho, realizar os jogos tradicionais, rezar, conversar, encontrar soluções para 

os problemas cotidianos e praticar a ajuda mútua, ou seja, se alguma família precisava 

de ajuda na roça, outra família oferecia ajuda e assim sucessivamente. 

 

O Filó era tradição das famílias pobres da Itália. Sem lenha para o fogareiro, reuniam-

se entre os vizinhos nos estábulos para se aquecerem. Como distração, faziam 

trabalhos manuais, narravam contos, anedotas, historietas e fábulas. No Sul do Brasil 

os imigrantes italianos trouxeram esse costume, reunindo-se em famílias após o 
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jantar. Em seus primeiros anos escreviam cartas aos parentes que ficaram na Itália e 

liam as que recebiam (RADIN et al, 2003). 

 

E. Z. G., natural de Sarcedo, província de Vicenza, região do Vêneto, no norte da 

Itália, veio ao Brasil ainda criança, no ano de 1957 e se estabeleceu em Santa 

Catarina, onde atua como professora de Língua Italiana. Atuante de uma Associação 

Italiana, gentilmente recebeu essa pesquisadora em sua casa, onde forneceu valiosas 

informações para a construção deste trabalho. A professora conta que vivenciou 

esses encontros no estábulo de sua casa, na Itália (informação verbal)4. 

 

Na Itália, seus pais eram agricultores e moravam com os avós. Quando algum trabalho 

na roça necessitava de mais mão de obra, convidavam os parentes para auxiliar. A 

ajuda mútua, a solidariedade, a troca de favores era comum na Itália na época pós 

guerra. Ela lembra também que, na Itália pobre da época, não exisita o riscaldamento, 

ou seja, as casas não possuiam o aquecimento necessário, como existe hoje. Assim, 

se reuniam nas estrebarias, junto aos animais. Contou também que seu pai sempre 

mantinha o local limpo para receber os visitantes e quando um animal defecava, logo 

limpava e cobria com feno. Esses encontros estreitavam ainda mais as relações, 

sendo que as famílias possuiam três valores: fé, família e trabalho, mantendo esse 

tripé até hoje.  

 

Ressalta também que os encontros aconteciam frequentemente, nas estrebarias para 

se proteger do frio, porém, não recorda o nome Filó. Destaca ainda que esta palavra 

não existe no vocabulário italiano, vindo conhecer aqui no Brasil. Ressalta que a 

essência é a mesma da vivenciada na Itália, a de reunir famílias, porém, não se 

recorda de haver jogos e nem que alimentos eram servidos nos encontros que 

participava quando criança. Entretanto, lembra que os adultos tratavam de negócios 

após o jantar, este que geralmente era oferecido pela família que recebia. 

 

Na busca por mais informações a respeito das origens italianas do Filó, a 

pesquisadora entrou em contato com mais um italiano que migrou para o Brasil no 

ano de 1952. M. B. relata como foi a vinda de sua família para este país5: 

                                                 
4 Entrevista informal concedida por E. G. Z. [ago. 2017]. Entrevistador: Kênia Zanella, 2017. 
5 Entrevista informal concedida por e-mail por M.B. [ago. 2017]. Entrevistador: Kênia Zanella. 
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Naquele período, pós-guerra, as dificuldades de sobrevivência eram 
grandes. O meu Pai fez a guerra, e acabou salvando-se, escapando 
com vida por milagre. O pelotão, o qual ele era integrante, foi 
conduzido para a Rússia. Ele, conseguira uma licença, por motivo de 
saúde e acabou permanecendo na Itália. Do pelotão que foi à Rússia, 
não retornou ninguém... Tendo passado por tudo isso, sendo que ele 
já havia perdido seu pai (meu avô) na primeira guerra mundial, num 
campo de concentração na Alemanha, e principalmente por ele ter três 
filhos, todos homens, achou melhor deixar para trás o perigo de mais 
guerra e conduzir seus três filhos para um local que não tinha esta 
preocupação. E como ele tinha um irmão residindo aqui a mais de 10 
anos, este insistira para que viéssemos.  

 
Nascido na comuna de Volpago del Montello, província de Treviso, norte da Itália, M. 

B. atualmente é administrador de empresas e atuante em uma Associação Italiana no 

município em que reside. 

 

Em relação ao Filó, relata que este era um programa quase que obrigatório para os 

camponeses italianos no inverno, ou seja, nos meses de novembro a fevereiro, onde 

os dias eram curtos e as noites longas. “Depois que eram encerradas as atividades 

de tratamento com os animais, as famílias jantavam e após se reuniam “nee stae”, 

(nas estrebarias)”. Complementa ainda que a aproximação com as vacas e os bois 

fazia com que pudessem se aquecer por horas, sem a necessidade do fogo. Onde 

tinham camponeses, na Itália, o Filó era difundido. “Sou da Região de Treviso, lá com 

certeza existia o Filó”. M. B complementa ainda que: 

 

O Filó se resumia como um círculo de mulheres, sentadas ao redor de 
uma lâmpada elétrica, que costuravam, bordavam, faziam tricô, enfim 
todos os serviços de manutenção das roupas da família. Os homens, 
se reuniam num canto da estribaria, fazendo alguns trabalhos 
manuais, como cadeiras de palha, bolsas de palha, jogando cartas ou 
simplesmente conversando e contando “le baseete”. As crianças ficam 
brincando. 

 

Nos encontros em que participou, não era comum ter comidas e bebidas, porém, Filó 

“era a palavra que simbolizava a reunião das famílias, nas estrebarias, nas noites de 

inverno”, período da segunda guerra mundial, “onde os recursos eram escassos, para 

não dizer que faltava quase tudo” (Idem).  
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Ainda sobre a origem do Filó na Itália, encontra-se a editora Filò6, dedicada à 

informação e marketing, localizada em Belluno, na região do Vêneto, norte da Itália, 

criada em 2004, fruto do trabalho já desenvolvido com a “Revista de Turismo Filò”, 

fundada em 1999. Segundo a página eletrônica, é a única revista sobre turismo, 

cultura e gastronomia do Triveneto. O Triveneto é formado pelas regiões do 

Vêneto, Trentino-Alto Ádige e Friuli-Veneza Júlia, localizadas no nordeste italiano. 

 

Na página da revista Filò na internet, há um espaço dedicado à explicação da escolha 

pelo nome da revista e da editora, esclarecendo, de certa forma, a origem do Filó: 

 

Na tradição dos Pré-alpes venetos e da província de Belluno, em 
particular, “fare filò” era um costume enraizado e continuou até 
a primeira metade do século XX. Era a reunião espontânea entre 
famílias para se encontrarem à noite para conversar, contar e 
escutar histórias e anedotas da vida, enquanto as mulheres 
faziam trabalhos manuais e os homens teciam as tramas da vida 
social. Os encontros aconteciam nos estábulos e nos celeiros, 
porque então, as casas de montanha não eram aquecidas e 
eram muito frias, especialmente no inverno. O Filò era, então, o 
mais difuso e eficaz meio de comunicação e é por isso que 
escolhemos primeiro como nome de nossa revista e depois 
também da sociedade. (Perché Filò. Disponível em 
http://www.edizionifilo.com/index.html. Acesso em set. 2017. 
Tradução livre). 

 

Os primeiros imigrantes italianos trouxeram o costume do Filó para o Brasil, por volta 

do ano de 1875, o qual consiste em um encontro social, realizado após o jantar, no 

paiol, na cozinha, no porão ou ao ar livre. Geralmente, era realizado no inverno, nos 

meses em que não havia tanto trabalho na lavoura. As famílias anfritriãs recebiam 

seus convidados com o fogão à lenha aceso, sapecando pinhão e amendoim e 

esquentando a água para o chimarrão  (GOMES; LAROQUE, 2010).  

 

Não se sabe ao certo a origem da palavra Filó. Em buscas por dicionários da língua 

italiana, próprios da Itália, em apenas um foi encontrada uma definição, com uso 

regional veneto e friulano: “veglia invernale nelle stalle o presso il camino, trascorsa 

raccontando o ascoltando racconti”, ou seja, Filó é uma vigília de inverno nos 

estábulos ou nas lareiras, em que passavam contando ou escutando histórias 

                                                 
6 O nome da revista leva o acento desta forma, pois segue a regra da gramática italiana. 
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(OLIVETTI, 2017). No Brasil, o dicionário Vêneto - Português – Italiano afirma que Filó 

é:  

 

s.m. sarau, encontro noturno de familiares e amigos, serão. 
Far filó. Fazer sarau. I gá fato filó fin meda note. 
Prolongaram o sarau até à meia noite. Tuti i sabi i vá a filó. 
Todos os sábados, eles vão ao sarau. Tel filó se conta tante 
fiabe. No sarau contam-se muitas anedotas, piadas. Le 
done dove le se cata, le fá el filó. As mulheres, onde quer 
que se encontrem, fazem sarau (STAWINSKI, 1987, p. 76) 

 

De outro lado, o dicionário Português – Talian destaca que a tradução para a palavra 

filó é “sarau”, com a explicação de ser uma “reunion festiva de note in fameia” 

(TONIAL, 1997, p. 303). Além disso, percebe-se que a acentuação da palavra é feita 

de duas formas. Analisando gramaticalmente, existem apenas dois acentos gráficos 

no Talian, o que também origina da língua italiana: o acento grave ( ` ), o qual indica 

um som aberto e o agudo ( ´ ), que indica som fechado (ZANELLA, 2015). Como a 

letra “o” da palavra Filó apresenta som aberto, em talian apresentaria o acento grave 

( ` ), ou seja, Filò. Porém, para esta dissertação optou-se pelo uso do acento agudo, 

respeitando a gramática da língua portuguesa, visto que os dois eventos, objetos de 

estudo desta dissertação, utilizam desta maneira, ou seja, Filó.     

 

Assim, para compreender melhor a origem e transformações do Filó ao longo do 

tempo, optou-se também pela entrevista estruturada, com perguntas abertas, 

utilizando-se da técnica da bola de neve, onde os entrevistados indicavam outros e 

assim sucessivamente, até a saturação, conforme descrito na metodologia. A análise 

das entrevistas será descrita no próximo subcapítulo. 

 

4.1.2 Discurso do Sujeito Coletivo – Conhecedores do Filó 

 

Para a análise das entrevistas obtidas, elegeu-se a técnica do Discurso do Sujeito 

Coletivo, que consiste em um recurso metodológico que permite a realização de 

pesquisas de resgate das opiniões coletivas, em que o pensamento é coletado por 

entrevistas individuais com questões abertas (LEFEVRE; LEFEVRE, 2005). 
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A primeira entrevista, a qual foi denominada de seminal, foi realizada na residência do 

entrevistado, gravada em aparelho celular. A segunda, em Concórdia, durante o café 

da manhã no hotel em que a pesquisadora ficou hospedada após o Evento do Filó, 

também gravada em aparelho celular. A terceira, devido à distância e inviabilidade de 

colher pessoalmente, o roteiro de entrevista foi encaminhado por e-mail e respondido 

da mesma forma. A quarta, antes do início do Filó de Vila Flores e as duas últimas em 

Chapecó – SC, durante o I Seminário de Patrimônio Imaterial: Talian e produtos 

Coloniais. Todas as entrevistas foram transcritas com o auxílio do Speechlogger, 

software de reconhecimento de voz e de tradução instantânea de voz, recurso 

disponível de forma gratuita e o acesso feito pelo navegador de internet. 

 

Seguindo a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo, utilizando-se também do 

DSCsoft, foram destacadas as Expressões-Chave (E-Chs), ou seja, trechos 

selecionados de cada depoimento que melhor descrevem seu conteúdo e também as 

Ideias Centrais (ICs), extraídas das E-Ch, que descrevem o sentido presente nos 

depoimentos, tornando-se ponto de partida para a construção do Discurso do Sujeito 

Coletivo (LEFEVRE; LEFEVRE, 2005). Os quadros com as E-Chs e as ICs dessa 

pesquisa estão no APÊNDICE C e os resultados qualiquantitativos encontram-se no 

APÊNDICE D.  

 

A primeira pergunta, direcionada aos conhecedores da cultura do Filó, era justamente 

compreender, através dos conhecimentos e vivências deles, o que é o Filó. Nas 

respostas foi identificada apenas uma categoria, o que reforça a ideia de que 

realmente é uma reunião de famílias e amigos. 

 

Questão 1: O que é o Filó? 

IC A – Reunião de famílias após o jantar. 

DSC: Filó é uma reunião de famílias e de amigos. Se reuniam várias famílias em 

uma residência, após o jantar. Eles se deslocavam, com muita dificuldade em 

grandes distâncias, e até mesmo sem muita referência, usando lampiões, porque 

não tinha energia elétrica, para se reunir no final de um dia de trabalho para várias 

atividades, compartilhando alimentos, para rezar juntos, se divertir e um ajudar o 

outro, com o objetivo de se fortalecerem. 
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A segunda questão buscou entender onde e de que forma surgiu essa reunião de 

famílias. Mais uma vez, as ideias centrais dos depoimentos dos entrevistados foram 

semelhantes, o que resultou em apenas um discurso. 

 

Questão 2: Onde e como surgiu o Filó? 

IC A – Na Itália, nos estábulos para se protegerem do frio. 

DSC: Nasceu na Itália, na época arrasada pelas guerras e as famílias, muito pobres, 

não tinham nem lenha para o fogareiro. A Itália passou por um período de muita 

dificuldade, além do frio, uma dificuldade econômica significativa. Assim, as famílias 

se reuniam nos estábulos, próximas dos animais, para se proteger do frio e também 

discutir alguns problemas da comunidade e realizar alguns trabalhos manuais. 

Estarem reunidos era um fortalecimento. Veio junto com a cultura, junto com os 

imigrantes italianos para o Brasil, aqui se adequando à realidade local, sendo uma 

manifestação existente há muitos anos, hoje não tão presente, em decorrência do 

cotidiano. Assim, como encontro de famílias, era tradição, o costume acompanhava 

as famílias de origem italiana. 

 

Na sequência, compreende-se como eram realizados os primeiros Filós. Entende-se, 

portanto, que em cada comunidade era feito de uma forma diferente, conforme as 

condições que encontravam ao seu redor e a disponibilidade de alimento, entre outras 

características peculiares de cada grupo. Assim, da terceira pergunta surgiram duas 

ideias centrais.   

 

Questão 3: Como eram realizados os primeiros Filós? 

IC A – Como distração após o trabalho. 

DSC: Os primeiros Filós da Itália, realizados nos estábulos, junto às vacas, reuniam 

famílias para fazer trabalhos manuais, contar anedotas e contos, para se distraírem 

e poderem passar as noites longas de rigoroso inverno. No Brasil, durante o dia, 

quando estavam a trabalho nas suas roças, se davam sinais e combinavam para 

que à noite pudessem se reunir, na casa do vizinho, na casa do parente.  As famílias 

das casas mais próximas se reuniam, saiam andando pelas estradas de chão, 

cantando e guiadas por um lampião ou um tição de fogo na mão e, chegando na 

outra família, compartilhavam o alimento que tinham e nesses encontros, em 
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princípio, liam as cartas que recebiam dos parentes da Itália e escreviam de volta, 

estas que demoravam, às vezes, até anos para ir e voltar. Era um momento de 

saudade e muita emoção, recordando a vida que eles passaram lá e hoje longe dos 

seus familiares. As mulheres faziam chapéus e bolsas de dressa, remendavam 

roupa, faziam crochê e os homens jogavam mora e quatrilho, e faziam os negócios. 

Era um encontro de alegria, de harmonia, de oração, de conversa, de ânimo que 

eles buscavam força um no outro. Eles buscavam animar um ao outro pra poderem 

levar adiante a dura jornada. 

 

Levar a capelinha do santo até a casa vizinha era motivo de encontro para algumas 

famílias. A capelinha era itinerante e, de tempo em tempo permanecia em uma das 

casas da vizinhança. Quando era chegada a hora de levar até a outra casa, a família 

saía em caminhada, rumo ao Filó. 

  

Questão 3: Como eram realizados os primeiros Filós? 

IC B – Visita da capelinha 

DSC: Tinha oração quando tinha a visita da capelinha, aquela exigência e uma 

necessidade, também, de rezar, e, ao mesmo tempo, se encontrar. O Filó era 

itinerante, cada dia em uma família diferente. Nos encontros falavam dos negócios, 

da roça, dos problemas, das dores, das doenças, tinha muita conversa, muitos 

causos e histórias. Algumas vezes, as crianças brincavam fora de casa à luz do luar. 

Os adultos ficavam dentro de casa conversando, muitas vezes era tudo misturado, 

mas muitas vezes as comadres se misturavam numa salinha pra contar as 

fofoquinhas delas e os homens ficavam numa outra, mas, muitas vezes ficavam 

tudo junto, misturados, até porque tinham muitas casas que não tinham duas salas, 

tinha uma única sala em volta do fogão e ali ficavam comendo amendoim, pinhão, 

tomando chimarrão e vinho. 

 

Nesses primeiros encontros, alguns jogos e brincadeiras eram realizados, em volta do 

fogão para passar o tempo, se aquecer do frio e para diversão, conforme pode ser 

observado nas fotos 5 e 6. 
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         Foto 5 – Jogo do serrote            Foto 6 – Jogo do bicho feio 

 

Fonte: Battistel, 20137 

 

Após entender como eram realizados os primeiros encontros, buscou-se compreender 

se os entrevistados realizavam Filó em suas famílias e como era a participação deles. 

As ideias centrais foram divididas em três categorias, visto que foram identificadas 

características rurais, urbanas e também casos em que as crianças não participavam 

do Filó.  

 

Questão 4: Sua família fazia Filó aqui no Brasil? Como era a participação da sua 

família no Filó? 

IC A – Sim, mas só participavam os adultos. 

DSC: A participação, na verdade, eram só os adultos. As crianças aqui, onde eu me 

criei, na verdade, as crianças permaneciam na casa. 

 

Questão 4: Sua família fazia Filó aqui no Brasil? Como era a participação da sua 

família no Filó? 

IC B – Sim, e a noite do Filó era muito esperada. 

DSC: Sim. Para visitar os parentes e vizinhos sem um motivo em especial e para 

rezar o terço por ocasião da passagem da santinha. Quando visitada, providenciava 

                                                 
7 Residência de Domingos Battistel, nos anos de 1980 e 1981. In: BATTISTEL, A. I. Retratos da Colônia. 

Caxias do Sul (RS), 2013. 
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comidas, cadeiras e bancos o suficiente para acomodar todos os visitantes. Era 

muito esperada a noite do filó. A gente ficava numa ansiedade, principalmente pras 

crianças, a gente perguntava quando é o próximo Filó? 

 

Questão 4: Sua família fazia Filó aqui no Brasil? Como era a participação da sua 

família no Filó? 

IC C – Morava na cidade e ali também fazia 

DSC: Eu sempre morei em cidade, e eu acho que o Filó mais verdadeiro era quando 

eles saiam da cidade pra ir no interior visitar as famílias. Mas na cidade também se 

fazia o Filó, de outra maneira, talvez nas comemorações dos aniversários. Porque 

não dizer que um Filó também era quando alguém ia na casa do outro, mesmo 

morando na cidade, pra pedir a farinha que faltou, a xícara de açúcar que precisava? 

 

A quinta pergunta procurava compreender como foi a transformação do Filó ao longo 

do tempo e o que influenciou essas mudanças. Assim, três categorias foram 

identificadas, após a seleção das expressões chave de cada resposta e suas ideias 

centrais. 

 

Questão 5: Como foi a transformação do Filó ao longo do tempo? 

IC A – Adaptando conforme melhoravam as condições de vida. 

DSC: À medida que foram melhorando as condições de vida, italianos e depois seus 

descendentes foram trabalhando e conseguindo conforto. Foram introduzindo a 

culinária típica com os alimentos produzidos na própria agricultura, a cantoria estava 

sempre presente, o jogo do quatrilho e, principalmente, o jogo da mora. Além de 

manter as tradições de discutir os problemas e se ajudarem, se alguma família 

tivesse dificuldades. Era um trabalho comunitário. Eram muito religiosos também, a 

reza do terço sempre estava presente. 

 

Questão 5: Como foi a transformação do Filó ao longo do tempo? 

IC B – Tornou-se um evento. 

DSC: Em alguns lugares, tornou-se um evento maior, com comidas típicas e 

apresentações culturais. Hoje, é um evento típico da culinária italiana com música 

para dançar. 
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Questão 5: Como foi a transformação do Filó ao longo do tempo? 

IC C – A tecnologia e a modernidade modificaram. 

DSC: O mundo moderno fez com que os Filós acontecessem de uma forma 

diferente, então, aquele Filó que era dirigido às pessoas, que se conversavam entre 

si, se trocavam ideias, com o passar do tempo, pela mídia, pelas coisas que foram 

surgindo, houve uma modificação. Com o advento dos meios de transporte mais 

velozes, as pessoas optaram pelas viagens mais longas, deixando de visitar seus 

vizinhos. E com o surgimento da televisão, as pessoas poderiam até continuar se 

visitando, mas ficavam discutindo a televisão ou prestando atenção na novela ou no 

noticiário. 

 

Na sequência, como contribuição para o mapeamento dos locais onde o Filó ainda é 

realizado, perguntou-se aos conhecedores da cultura taliana se eles tinham 

informações de onde ainda são realizados esses eventos.  

 

Questão 6: Onde o Filó é ainda realizado? 

IC A – Filó memorativo, público e turístico. 

DSC: Na agricultura familiar ainda existem alguns encontros de família, não 

chamados de Filó, mas com a conversa, discussão de problemas entre as famílias 

próximas, sempre presentes as iguarias típicas para degustar e o vinho, que é a 

principal bebida entre eles. Hoje em dia existem os Filós memorativos, que é o caso 

da FEIBEMO que realiza anualmente. Existe também o Filó público, para resgatar 

a cultura e atender os gostos do turista. No Rio Grande do Sul, na cidade de Caxias 

do Sul, na comunidade de Forqueta; Antônio Prado; Flores da Cunha; Garibaldi; 

Três Coroas; Bento Gonçalves; Nova Prata; Vila Flores e Viadutos. Em Santa 

Catarina, nós temos o de Caçador, que é da família Zanella (FEIBEMO) e também 

em Itá, em Ipumirim, em Concórdia, com uma extensão deste projeto em Lindóia do 

Sul. 

 

A pergunta número sete relacionou-se à maneira como o Filó é realizado, se em cada 

local é feito da mesma maneira. Todas as ideias centrais apontaram para uma mesma 

categoria, ou seja, todos os seis entrevistados relataram que cada localidade tem uma 

maneira peculiar de realizar o evento. 
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Questão 7: Em todos os lugares ele é realizado da mesma maneira? 

IC A – Mantém a origem, com adaptações. 

DSC: A origem do Filó é a mesma, o que muda são os atrativos e as comidas típicas. 

Antigamente, cada grupo tinha uma característica diferente, um tinha um gaiteiro, 

outro um violeiro, outro tinha cantores, e assim animavam seus Filós. Hoje, nos 

eventos públicos, com as novas tecnologias, o público está mais exigente, então o 

Filó tem que atender a esse público exigente. Mas a origem, a reunião de famílias 

permanece. O de Forqueta, em Caxias do Sul (RS), por exemplo, é realizado em 

uma vinícola, em formato de apresentação, tendo o público como espectador e 

valoriza a cantoria. Em Caçador (SC) tem a valorização do imigrante, do camponês, 

do colono lá do início, sendo um formato original, num pós janta, onde é servido o 

brodo e é baseado na culinária típica. O de Vila Flores (RS) tornou-se reconhecido 

nacionalmente, sendo um produto turístico da região. Ele traz muito forte a questão 

do sofrimento passado pelos imigrantes, saindo de uma realidade difícil da Itália, 

com promessas no Brasil e chegando aqui, a realidade era totalmente distinta. Itá 

faz um Filó na praça. Ipumirim faz um Filó no centro comunitário, reunindo quase 

mil pessoas, Concórdia é num Paiol restaurado, no interior do município, para no 

máximo, 60 pessoas, onde tem canto, a gastronomia típica, as vestimentas e é no 

formato de um evento, assim como o de Lindóia do Sul, que é uma extensão deste 

projeto. 

 

Como o Filó não é realizado da mesma maneira em todos os lugares e também sofreu 

transformações ao longo do tempo, a oitava pergunta estava relacionada aos 

elementos que hoje fazem parte desse encontro. 

 

Questão 8: O que faz parte do Filó atualmente? 

IC A – Comida, bebida, música, jogos, alegria. 

DSC: O Filó se alterou muito, mas a comida e bebida não faltam, existe uma 

verdadeira culinária da cultura talian. A música, a mora, o quatrilho, as encenações. 

Mas cada comunidade realiza o Filó, principalmente os turísticos, de uma maneira 

diferente. O Filó de Concórdia e Lindóia do Sul contemplam a música, o canto de 

recepção junto com a distribuição do bolinho de pão frito. A partir daí acontecem as 

dramatizações, onde agricultores voluntários com descendência italiana estão aí 
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para fazer a representação dos seus costumes. Então se fala talian, se come 

polenta com molho, com formaio, com fortaia, no final tem o brodo, cantam-se as 

nossas músicas, joga-se a mora e tem o momento das comadres, onde elas se 

visitam quando há um nascimento na família e também a hora da oração, porque a 

oração, a fé, sempre foi um princípio muito importante para o talian, os quais 

rezavam diariamente o terço, ajoelhados. Em Ipumirim, o que tem de típico é a 

comida. Em Vila Flores, a polenta não pode faltar, assim como os grostoli, a cuca, 

o pão, as marmeladas e o vinho. Ali tem música italiana, folclórica, mas não deixa 

de cantar também sertanejo, não deixa de cantar outras músicas, mas sempre 

músicas bem alegres. Ali também se fazia o brodo, mas o pessoal não tem esse 

costume do brodo, então, começou a fazer chá e ele foi muito bem aceito. 

 

Questão 8: O que faz parte do Filó atualmente? 

IC B – Tentativa de manter a memória. 

DSC: O que faz parte é uma tentativa de manter a memória dele, só que, 

obviamente, com um cunho forte comercial. Até porque pra sustentar ele hoje, 

precisa de um atrativo de marketing, de um incremento culinário, que as vezes só o 

amendoim hoje já não consegue. Tem que ter aquele pão, aquela cuca, aquele 

salame. A maioria desses produtos hoje, utilizados no Filó são industrializados. Tem 

uma questão hoje muito importante, sem questionar a importância dela, que é a 

vigilância sanitária, então, daqui a pouco tu vai fazer um salame colonial e não vai 

poder usar. 

 

Na perspectiva de entender o que se pode aprender com a realização e participação 

no Filó, indagou-se, aos entrevistados, qual era a opinião deles em relação a isso. 

Assim, analisando as respostas e selecionando as expressões chave, elencaram-se 

três ideias centrais e consequentemente, três categorias. 

 

Questão 9: O que, na sua opinião, se aprende com o Filó? 

IC A – Resgate histórico da imigração italiana. 

DSC: Os jovens aprendem que, no passado, as famílias passavam por dificuldades, 

com os afazeres na agricultura. Mas mesmo assim viviam em família e enfrentavam 

essas dificuldades, sempre unidos e compartilhando o que podiam, com ajuda 
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mútua. O Filó é uma convivência, onde se resgata o passado. O turista aprende a 

história dessa cultura, presencia como era no passado, fugindo um pouco das 

atribulações do seu cotidiano. Ouço de pessoas que participaram do Filó que o 

conhecimento que se pode compartilhar é grandioso. Voltamos às nossas origens, 

compreendemos o nosso jeito de ser.  O jogo de mora, por exemplo, jogavam com 

as mãos e o raciocínio precisava ser rápido para poder somar e fazer todo o cálculo 

para ver quem estava ganhando. Saber que este jogo foi uma manifestação do 

talian, oriunda dos presídios da Itália e que depois tornou-se popular, isso é um 

exemplo de uma manifestação rica da nossa cultura. No Filó se esquece tudo que 

acontece de ruim, o que é lá fora, a gente deixa lá fora. Aqui a gente renasce, se 

diverte, se alegra. 

 

Questão 9: O que, na sua opinião, se aprende com o Filó? 

IC B – Aprende relações humanas. 

DSC: O Filó ensina relações humanas, digamos assim, seria o meu primeiro curso 

de gestão de pessoas. A gente acabava se inteirando dos assuntos administrativos 

da família, da cooperativa. A gente aprendia fazer contas, porque eles começavam 

a fazer contas de juros. A gente acabava aprendendo música, a gente escutava os 

nonos cantarem e eu, quando criança, achava interessante quando o nono fazia 

uma voz e a nona fazia diferente, mas os dois juntos, ficava harmônico. Quando 

tinha um instrumentista, a gente não aprendia a tocar, mas despertava a 

curiosidade. Não tinha ninguém triste no Filó, contavam seus problemas, mas 

daquela forma bem-humorada, então, a gente aprendia ali a ser bem-humorado. 

 

Questão 9: O que, na sua opinião, se aprende com o Filó? 

IC C – A essência da amizade e a solidariedade. 

DSC: Se aprende a essência, a amizade e a solidariedade. É bonito ver a 

aproximação e solidariedade entre as pessoas diante de uma dificuldade, da morte 

de um ente querido, de alguém que fica doente. 

 

Como último questionamento, os entrevistados responderam qual era a visão deles 

de proteção do patrimônio, ou seja, de que forma o Filó poderá ser resgatado e 

valorizado. Diante das respostas, três categorias foram identificadas. 
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Questão 10: Na sua opinião, de que forma o Filó poderá ser resgatado e valorizado? 

IC A – Turismo é uma forma de valorizar. 

DSC: Com certeza o turismo é uma forma de valorizar. A forma turística pode 

continuar, porque, realmente está atraindo muitos turistas e muitas pessoas. Os 

eventos turísticos cobram dos participantes, assim eles poderão continuar se 

mantendo, então eu não descarto essa forma comercial, de como ele é oferecido 

hoje, pelas companhias de turismo ou pelo poder público, isso também tem o seu 

valor, pois foi a forma que eles encontraram, no sentido de ser um elemento cultural 

a ser vendido como memória. Eu não tenho muita esperança de que ele seja 

resgatado daquela forma antiga, porque nós estamos conectados em redes sociais 

o tempo todo, perdendo os verdadeiros laços afetivos, mas o Filó é um aprendizado 

ímpar, um momento mágico do resgate das raízes culturais e pode ser preservado 

também nas grandes comunidades, nos grandes encontros, através de jantares, de 

encontros de música, festivais de música, encontro de coros, entre outros. 

 

Questão 10: Na sua opinião, de que forma o Filó poderá ser resgatado e valorizado? 

IC B – Trabalho que depende das pessoas. 

DSC: É um trabalho que depende de nós, se nós tivermos pré-disposição, interesse 

em buscar e recompor esses costumes, esse jeito de ser talian, de querer realmente 

valorizar, dar um olhar pra isso, assim, com valorização mesmo, isso realmente será 

difundido e terá o seu valor e um reconhecimento em termos nacionais. Até mesmo 

resgatar o orgulho, onde os próprios jovens e as crianças tenham orgulho de sua 

origem, de seus costumes, do seu jeito de parlar talian. 

 

Questão 10: Na sua opinião, de que forma o Filó poderá ser resgatado e valorizado? 

IC C – Plano de Salvaguarda e Valorização do Talian. 

DSC: O Plano de Salvaguarda e Valorização do Talian, o qual ainda está sendo 

discutido para posteriormente ser aprovado, poderá tratar disso como um item 

específico e de alguma forma, “premiar” os eventos que primam mais pela cultura 

do que pelo dinheiro, embora ambos precisem andar juntos. 

 

Analisando os DSCs dos “conhecedores da cultura taliana”, a respeito da origem e 

evolução do Filó, percebeu-se uma clara modificação em seu formato com o passar 

do tempo. Uma situação que surgiu diante de uma dificuldade enfrentada pelas 
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famílias, hoje se realiza de forma festiva, onde a alegria, a comida e a bebida são 

fartas. O que distingue um evento de outro são as características que compõem cada 

um deles, tendo a origem enraizada, que é o encontro de famílias, com destaques 

para uma ou outra manifestação que acaba deixando de lado a cultura, apelando 

apenas para fins comerciais. 

 

Percebeu-se, também, em todos os entrevistados e nas observações durante os 

eventos, a vontade de manter viva essa cultura, através de pesquisas e ações que 

resgatem, fortaleçam e divulguem, seja na publicação de livros ou nas realizações de 

Filós memorativos ou turísticos. Nota-se, também, a dificuldade em obter apoio do 

governo para o desenvolvimento dessas ações, as quais, na grande maioria das 

vezes, é autofinanciada. Alguns eventos, como o de Concórdia e o de Vila Flores, 

conseguem apoios de empresas públicas e/ou privadas, viabilizando diversas ações 

paralelas ao Filó, além da cobrança de ingresso. Já o de Caçador, os participantes 

contribuem com um valor simbólico, para ajuda de custos na compra de matéria prima 

para o feitio das comidas típicas. 

 

Quantificar a realização de Filós nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

não é tarefa fácil. Mesmo as pesquisas realizadas pela internet e entrevistas com 

pessoas ligadas à cultura dos dois estados não se obteve respostas concretas, pois 

há os chamados eventos comunitários (em salões comunitários para uma grande 

quantidade de pessoas, geralmente os próprios moradores da cidade), os turísticos 

(já consolidados como produtos turísticos da localidade), os memorativos (eventos 

anuais para poucas pessoas convidadas, com o intuito de resgatar e manter viva a 

memória) e os familiares (realizados ainda nas famílias, principalmente do meio rural, 

mesmo sem a nomenclatura, porém, com as mesmas características peculiares deste 

encontro). O levantamento foi feito durante o mês de fevereiro de 2015 com 

atualização durante o ano de 2017. 

 

Os municípios que realizam Filó, no Rio Grande do Sul são: Antônio Prado, Aratiba, 

Arvorezinha, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Colorado, Dr. Ricardo, Encantado, 

Flores da Cunha, Garibaldi, Ibiaçá, Marcelino Ramos, Nova Prata, Serafina Correa, 

Sério, Três Coroas, Viadutos, Vila Flores. Em Santa Catarina são realizados Filó nos 
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municípios de Caçador, Concórdia, Guaraciaba, Ipumirim, Itá e Lindóia do Sul, 

conforme observado na figura 3: 

 

Figura 3 – Localização dos municípios onde o Filó é realizado 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2017. 

 

4.2 O Filó Talian na perspectiva do Visitante  

 

Identificadas as origens e transformações do Filó Talian, por meio das pesquisas 

teóricas, documentais e a análise do Discurso do Sujeito Coletivo das entrevistas com 

os conhecedores do Filó, parte-se para a análise do evento sob a perspectiva do 

visitante, de modo a traçar o seu perfil, identificar os elementos memoráveis e suas 

percepções relacionadas à preservação e conservação patrimonial. 

 

4.2.1 Perfil do visitante  

 

Um dos objetivos específicos deste trabalho se refere a entender quem é o visitante 

do Filó, para poder traçar um perfil das pessoas que têm o interesse em conhecer 

essa cultura ou reviver momentos marcantes de sua história. 
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Nas observações feitas nos eventos tanto de Concórdia quanto em Vila Flores, notou-

se a participação de pessoas com diversas faixas etárias, incluindo crianças. Não foi 

percebida uma presença significativa de adolescentes. Como os eventos são 

realizados, principalmente, com agendamento de excursões, estas predominavam, 

com a participação de famílias e amigos. No geral, estas ocupavam em torno de 45 

lugares, sendo os demais preenchidos por visitantes particulares, tanto dos municípios 

sede quanto da região e, em alguns poucos casos, de municípios mais distantes ou 

até mesmo de outros estados. 

 

Assim, utilizando a amostragem não probabilística por julgamento, foram selecionados 

visitantes utilizando critérios subjetivos da pesquisadora, os quais foram convidados a 

concederem a entrevista. Destaca-se, também, que alguns se recusaram, pois não se 

sentiram à vontade quando informados que a entrevista seria gravada. Sendo assim, 

outras pessoas foram convidadas a participar.  

 

A pesquisa contou com vinte e cinco (25) visitantes entrevistados, totalizando 1 hora, 

51 minutos e 05 segundos de entrevista, o que corresponde a uma média de 4,44 

minutos por respondente. 

 

Assim, para o entendimento das características do público que participou do Filó, 

foram analisadas questões relacionadas ao gênero, idade, estado civil, escolaridade, 

renda mensal familiar, cidade de residência, ascendência étnica, se era a primeira 

participação em um Filó, como soube do evento e o tipo da viagem (particular ou 

excursão). Esses dados foram preenchidos em um formulário, após a gravação de 

cada entrevista. 

 

Em relação ao gênero, predominou o feminino (64%) nas entrevistas, porém, 

percebeu-se um certo equilíbrio nas observações feitas durante as visitas. A faixa 

etária predominante 60 anos ou mais (28%), seguida de 40 a 49 anos (24%). Dados 

estes que se confirmam com as observações realizadas nos eventos visitados, onde 

nas excursões predominavam grupos de idosos. 

 

Os visitantes do Filó Talian são predominantemente casados, representando um total 

de 52% da amostra entrevistada, o que pode ser caracterizado, de certa forma, como 
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um evento em que famílias participam, como constatado na pesquisa de conceito e 

origem do Filó. 

 

Tabela 1 – Gênero, faixa etária e estado civil dos visitantes do Filó. 

ENTREVISTADOS POR GÊNERO       

Experiência dos Visitantes do Filó Talian       
 

Feminino 16 64.00 % 
 

Masculino 9 36.00 % 

  TOTAL 25   

ENTREVISTADOS POR FAIXA ETÁRIA       

Experiência dos Visitantes do Filó Talian        
18 a 29 2 8.00 %  
30 a 39 5 20.00 %  
40 a 49 6 24.00 %  
50 a 59 5 20.00 %  

60 anos ou mais 7 28.00 % 

  TOTAL 25   

ENTREVISTADOS POR ESTADO CIVIL       

Experiência dos Visitantes do Filó Talian        
Solteiro 5 20.00 %  
Casado 13 52.00 %  

Viúvo 1 4.00 %  
União Estável 3 12.00 %  

Divorciado 3 12.00 % 

  TOTAL 25   

Fonte: adaptado pela autora com dados do DSCSoft, 2017. 

 

A maioria dos entrevistados possui pós-graduação, o que equivale a 52% da amostra. 

Esse resultado pode ser questionável, não necessariamente, representando a 

totalidade dos visitantes do Filó, visto que, durante a abordagem para as entrevistas, 

alguns se recusaram a participar, por timidez ou por relatarem “não saber responder”, 

principalmente diante da gravação de áudio. Assim, pode-se concluir que os visitantes 

que mais aderiram à pesquisa foram aqueles que já possuem pós-graduação. 

 

A renda familiar mensal aproximada é de R$ 4.686,00 até R$ 9.370,00, representando 

40% dos respondentes, seguida da faixa de R$ 1.875,00 até R$ 4.685,00, 

representando 32%, conforme dados observados na tabela 2. 
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Tabela 2 – Escolaridade e renda mensal familiar dos visitantes do Filó. 

ENTREVISTADOS POR ESCOLARIDADE       

Experiência dos Visitantes do Filó Talian       
 

Ensino Médio completo 3 12.00 % 
 

Ensino Médio incompleto 1 4.00 % 
 

Fundamental completo 2 8.00 % 
 

Fundamental incompleto 2 8.00 % 
 

Pós-graduação 13 52.00 % 
 

Superior completo 2 8.00 % 
 

Superior incompleto 2 8.00 % 

  TOTAL 25   

ENTREVISTADOS POR RENDA MENSAL FAMILIAR       

Experiência dos Visitantes do Filó Talian        
Até R$ 1.874,00 1 4.00 %  

De R$ 1.875,00 até R$ 4.685,00 8 32.00 %  
De R$ 4.686,00 até R$ 9.370,00 10 40.00 %  

De R$ 9.371,00 até R$ 23.425,00 6 24.00 % 

  TOTAL 25   

Fonte: adaptado pela autora com dados do DSCSoft, 2017. 

 

Em ambos os municípios predominam os visitantes das regiões próximas, sendo que 

em Concórdia predominaram as excursões, ou seja, visitantes que aproveitaram o dia 

sem o pernoite. Em Vila Flores os visitantes dormiram no município ou na cidade 

vizinha para aproveitarem também os demais atrativos da região, como as Termas de 

Nova Prata. Os municípios de origem podem ser observados na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Cidade e estado de residência dos visitantes. 

ENTREVISTADOS POR CIDADE DE RESIDÊNCIA       

Experiência dos Visitantes do Filó Talian       
 

Brusque SC 1 4.00 % 
 

Caçador SC 4 16.00 % 
 

Canoas RS 1 4.00 % 
 

Concórdia SC 4 16.00 % 
 

Esteio RS 1 4.00 % 
 

Guaporé RS 1 4.00 % 
 

Guaraciaba SC 3 12.00 % 
 

Joinville SC 2 8.00 % 
 

Nova Prata RS 1 4.00 % 
 

Portão RS 1 4.00 % 
 

Porto Alegre RS 2 8.00 % 
 

Rio de Janeiro RJ 1 4.00 % 
 

Sapucaia do Sul RS 2 8.00 % 
 

Sombrio SC 1 4.00 % 

  TOTAL 25   

Fonte: adaptado pela autora com dados da pesquisa, 2017. 
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A pesquisa buscou também compreender se os visitantes do Filó são aqueles que 

possuem ascendência italiana ou se pessoas das demais etnias de ascendência 

também são atraídos pelo evento. Assim, conforme indica a tabela 4, constatou-se 

que 56% dos entrevistados tem ascendentes italianos e uma expressiva parcela não 

possui, o que denota que outras etnias também são atraídas pelo Filó, seja pelo 

interesse na cultura deste povo ou para acompanhar e inserir-se nas tradições de seus 

cônjuges.  

 

Dentre os que não possuem ascendência italiana, estes destacaram que suas etnias 

são polonesa, portuguesa, alemã, indígena e caiçara.  

 

Tabela 4 – Visitantes descendentes de italianos. 

ENTREVISTADOS POR ASCENDÊNCIA ITALIANA       

Experiência dos Visitantes do Filó Talian       
 

Sim 14 56.00 % 
 

Não  10 40.00 % 
 

Não respondeu 1 4.00 % 

  TOTAL 25   

Fonte: adaptado pela autora com dados da pesquisa, 2017. 

 

Em relação à quantidade de vezes que os visitantes participaram do Filó, percebeu-

se que a grande maioria prestigiou o evento mais de uma vez, sendo que 36% 

respondeu que já visitou duas vezes e 32% relatou que participou inúmeras vezes, 

não sabendo precisar em números, pois constatou-se, pelas entrevistas, que estes 

fazem parte de grupos que também realizam o evento, seja de forma familiar ou 

comunitária, não necessariamente de forma turística. 

 

Sobre a divulgação do evento, os participantes assinalaram de que forma souberam 

do Filó, sendo que nesta etapa puderam assinalar mais de uma opção. Os visitantes 

que assinalaram a opção “outros”, destacaram que ficaram sabendo do evento pelos 

seus familiares, empresas, namorada e/ou pesquisas sobre a cultura italiana. 

 

Como último questionamento, perguntou-se o tipo de viagem, sendo que a maioria 

respondeu ser particular (56%), e excursão atingiu 44%. 
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Tabela 5 – Frequência de visitas, informação sobre o evento e tipo da viagem. 

QUANTAS VEZES PARTICIPOU DE FILÓ?       

Experiência dos Visitantes do Filó Talian       
 

1 Vez 5 20.00 % 
 

2 Vezes 9 36.00 % 
 

3 Vezes 1 4.00 % 
 

4 Vezes 1 4.00 % 
 

8 Vezes 1 4.00 % 
 

Muitas vezes 8 32.00 % 

  TOTAL 25   

COMO SOUBE DO EVENTO?       

Experiência dos Visitantes do Filó Talian        
Televisão 0 0.00 %  

Jornal 1 4.00 %  
Amigos 6 21.00 %  
Internet 4 14.00 %  

Agência de Viagem 4 14.00 %  
Outros 13 46.00 % 

  TOTAL 28   

TIPO DA VIAGEM       

Experiência dos Visitantes do Filó Talian        
Particular 14 56.00 %  
Excursão 11 44.00 % 

  TOTAL 25   

Fonte: adaptado pela autora com dados da pesquisa, 2017. 

 

Considera-se importante desvendar o perfil dos visitantes do Filó, assim, identifica-se 

a demanda interessada na preservação e conservação cultural, especialmente, neste 

caso, dos descendentes de italianos. Portanto, como consequência, pode-se traçar 

estratégias de divulgação mais amplas, para que o evento tenha um alcance maior, 

abrangendo outros municípios, estados e até países. Com isso, pode-se contribuir 

para a manutenção das raízes, fortalecimento da cultura, sentimento de pertencimento 

e orgulho da comunidade e, certamente, uma movimentação na economia dos 

municípios envolvidos. 

 

4.2.2 Discurso do Sujeito Coletivo – Visitantes do Filó 

 

Traçado o perfil do visitante do Filó, são elencados, na sequência, os Discursos do 

Sujeito Coletivo, resultantes das entrevistas realizadas. Para a construção dos DSC´s, 

utilizou-se do DSCsoft, instrumento que facilitou a organização, arquivamento e 

relatório dos dados analisados, sem excluir a função da pesquisadora, a qual 
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examinou detalhadamente cada resposta, extraindo suas expressões chaves e ideias 

centrais. Os quadros com as E-Chs e as ICs dessa pesquisa estão no APÊNDICE E 

e os resultados qualiquantitativos encontram-se no APÊNDICE F.  

 

O primeiro questionamento das entrevistas realizadas com os visitantes dos Filós de 

Concórdia e Vila Flores relacionava-se ao envolvimento deles com a cultura do Filó, 

ou seja, a experiência deles ao se envolverem com o ambiente, a história, as 

atividades desenvolvidas durante a noite, enfim, sua inserção no contexto do evento. 

Das respostas desta pergunta, foram identificadas três categorias e, 

consequentemente, três Discursos. 

 

1   - Como foi a experiência em se envolver com a cultura do Filó? 

  

 A Lembranças emotivas e familiares do passado. 

 B Experiência com emoções e sentimentos. 

 C Resgate histórico e enriquecedor de conhecimentos. 

 

Alguns entrevistados relataram que a vivência durante o Filó remeteu à infância, 

lembrando dos pais ou dos avós. O ambiente e as atividades que ali foram 

desenvolvidas fizeram com que eles se sentissem em casa. Tudo era familiar e isso 

fez com que a emoção tomasse conta. 

  

IC A – Lembranças emotivas e familiares do passado. 

DSC: A experiência que eu tive aqui no Filó foi realmente reviver alguns momentos 

do passado com muita alegria e com gosto de quero mais. É um resgate da música, 

da comida, do vinho e da religiosidade. Aqui eu me sinto em casa, revivo a infância 

e lembro das histórias contadas pelos nonos. Eu fiquei muito emocionada, chorei 

por várias vezes, porque era a história dos meus antepassados e, 

consequentemente, era a minha história também. 

 

As emoções também afloraram em outra parte dos entrevistados. Para eles, a 

sensação é difícil de ser explicada, por ser algo único, de alegria contagiante. 
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IC B – Experiência com emoções e sentimentos. 

DSC: É difícil de explicar, porque ele mexe com o emocional e toca profundamente. 

É uma experiência única, algo diferenciado, alegre, descontraído e muito 

entusiasmante. O povo daqui vive isso, é uma troca de experiência maravilhosa. É 

muito bom e eu amei demais, é gratificante estar aqui. 

 

Uma experiência enriquecedora de conhecimentos foi vivenciada por outra parte dos 

visitantes do Filó. Para eles, aprender a história dos imigrantes e entender todo o 

sofrimento que eles passaram desde a saída da Itália até o estabelecimento aqui no 

Brasil foi impressionante. 

   

IC C – Resgate histórico e enriquecedor de conhecimentos. 

DSC: É um resgate histórico, desde os primeiros imigrantes, o sofrimento que eles 

passaram e a labuta, desde a Itália e aqui no Brasil também. Uma experiência 

enriquecedora, eu fiquei impressionada em saber como os imigrantes criaram as 

coisas conforme foi aparecendo a necessidade de fazer. Eu acho que é uma grande 

sacada essa releitura, é uma forma de eu compreender como foi a história da 

imigração italiana. 

 

A segunda pergunta envolvia o cenário onde o evento é realizado. A ideia foi entender 

de que forma o ambiente influencia na experiência dos visitantes. Assim, três 

categorias de ideias centrais foram identificadas, originando os DSC´s. Além disso, 

nesta resposta foi identificada uma ancoragem. 

 

2   - Quais as suas considerações a respeito do cenário observado? 

     

 A Cenário típico, original e que remete à época. 

 B Ambiente familiar, relembra o passado. 

 C Poderiam acrescentar mais objetos. 

 

O cenário torna-se um elemento fundamental para uma melhor contextualização de 

tudo que está sendo apresentado. A própria escolha da casa já se torna relevante 

para o evento tornar-se ainda mais original, seja no porão de uma antiga casa de 
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colonizadores ou no paiol onde guardavam suas ferramentas de trabalho. Essas 

também foram as percepções de uma parcela dos entrevistados. 

 

Foto 7 – Cenário do Filó de Concórdia. 

 

Fonte: página do Filó de Concórdia no Facebook, 2017. 

 

IC A – Cenário típico, original e que remete à época. 

DSC: O cenário é fundamental no Filó, porque contextualiza o que o evento propõe 

e remete à tradição. Ele é bem típico e original, se você olhar, tudo aquilo que se 

usava antigamente como ferramentas de trabalho, você tem exposto aqui, como os 

quadros, a capelinha do santo, os trabalhos manuais e as roupas. Eu gostei muito 

quando a gente entrou estava tudo escuro e nos remeteu àquele tempo, que eles 

chegavam com as lanterninhas. É um aspecto incentivador, a simplicidade e 

organização de cada detalhe, cada expressão, tudo é muito pensado, são os 

pequenos detalhes que vem fazendo uma grande diferença. 

 

Para outros, o ambiente reforçou ainda mais a sensação de estar em casa, junto dos 

seus familiares. Destacaram o carinho com que os organizadores do Filó se atentam 

aos detalhes, para tornar o ambiente ainda mais original e aconchegante. As 

lembranças da infância foram inevitáveis para eles. 
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IC B – Ambiente familiar, relembra o passado. 

DSC: Me senti em casa, em um ambiente familiar, pois me identifiquei bastante, me 

lembrou muito aquilo que eu já vivi quando criança e lembrei de minha mãe. A 

própria edificação, a casa, os móveis, as fotos, os quadros antigos, as roupas, 

principalmente as roupas masculinas, porque eram roupas que o meu nono usava. 

Me parece que eles tratam tudo com muito carinho aqui, que eles pensam muito 

nos detalhes e isso faz com que a gente se sinta bem. 

 

Foto 8 – Detalhe do Cenário do Filó de Vila Flores com lamparina e Santo. 

 

Fonte: Araújo, 20178. 

 

Por outro lado, há quem tenha percebido a falta de alguns objetos que foram 

fundamentais para o dia-a-dia dos imigrantes e seus descendentes, pois vivenciaram 

aquela época e consideraram importante acrescentar. Porém, não deixaram de elogiar 

o ambiente, que realmente remete ao passado e que, para quem não viveu naquela 

época, está perfeito como está. 

 

 

 

                                                 
8 Imagens feitas por Helmo Alan Batista de Araújo, a pedido da pesquisadora, no Filó de Vila Flores do 
dia 09 de setembro de 2017. 
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IC C – Poderiam acrescentar mais objetos. 

DSC: Eles poderiam acrescentar algumas coisinhas a mais, né? Pra quem viveu 

essa época e conhece. Pra quem não passou por isso, está perfeito do jeito que 

está. 

 

As ancoragens estão presentes em apenas alguns discursos, diferentemente das 

ideias centrais, as quais sempre se fazem presentes em todas as respostas, sendo 

uma ou várias na mesma resposta. A ancoragem é um conteúdo discursivo presente 

em um depoimento que retrata uma “teoria, ou ideologia, ou crença, ou valor que o 

autor do discurso professa e que, na qualidade de afirmação genérica, está sendo 

usada pelo enunciador para "enquadrar" uma situação específica” (LEFÈVRE ET AL, 

2002, p.37). 

 

Dessa forma, uma ideologia ou crença foi identificada em um dos discursos referentes 

à segunda pergunta da entrevista. Para o entrevistado, se não existisse o Filó, talvez 

as pessoas não tivessem o conhecimento da existência dessa cultura.   

 

AC A – Se não existisse o Filó, talvez não houvesse a experiência, o conhecimento 

do ambiente cultural. 

DSC: Se talvez não existisse Filó, eu acredito que não teria essa experiência, não 

iria conhecer esse ambiente, conhecer ferramentas que a gente vê aqui. 

 

Dentro das dimensões do turismo de experiência está o escapismo, caracterizado pela 

fuga da rotina, sendo as experiências que vivenciam um fator de esquecimento 

momentâneo do cotidiano e dos problemas diários. Nas entrevistas realizadas com os 

visitantes do Filó, uma das perguntas era relacionada justamente a esse momento de 

imersão no evento. Assim, três categorias de respostas foram identificadas. 

 

3   - Participar do Filó fez você esquecer de sua rotina, vivendo em um tempo 

ou lugar diferente? 

      

 A Uma emocionante viagem no tempo.   

 B Uma fuga da rotina.    

 C Uma reflexão e mergulho cultural. 
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“Uma viagem no tempo” foi o termo que melhor definiu a sensação de um grupo de 

entrevistados. O cenário, as vestimentas, as atividades desenvolvidas durante o Filó 

fizeram com que as pessoas que estavam ali voltassem ao tempo antigo, recordando 

o que vivenciaram em suas infâncias. 

 

Foto 9 – Vestimentas e cenário que transportam no tempo.9 

 

Fonte: página do Filó de Concórdia no Facebook, 2017. 

 

IC A – Uma emocionante viagem no tempo. 

DSC: Aqui você entra no clima e você volta ao tempo antigo, então isso emociona, 

alegra, é uma coisa muito boa. Eu volto no tempo, lembrando das mesmas canções, 

as mesmas vivências, rezar o terço todas as noites. Me recordou muito a minha vó 

e até me emociono de lembrar esses momentos. Enquanto eles contavam a história 

toda, eu não pensava em mais nada, aquilo tudo me fez realmente viajar no tempo. 

 

Para outro grupo de respostas, a característica mais presente foi a da fuga da rotina. 

Alguns entrevistados relataram que esqueceram dos problemas durante a noite do 

                                                 
9 As identidades dos visitantes do Filó em todas as fotos foram preservadas, a critério de cautela da pesquisadora, 

apesar de muitas já estarem disponíveis nas redes sociais dos eventos. As imagens dos organizadores e da 

pesquisadora foram mantidas. 
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Filó, nem lembraram da correria de seus trabalhos. Um deles desligou o celular e nem 

lembrou do aparelho durante todo o tempo que passou ali, tirando do bolso somente 

no momento da entrevista, para mostrar que realmente estava desligado. 

 

IC B – Uma fuga da rotina. 

DSC: Estar aqui é um momento ímpar. É poder viver, conviver com as pessoas 

daqui desse local, viver um momento diferente, esquecer do nosso dia-a-dia 

corrido, do nosso trabalho. Com certeza faz esquecer da rotina, em um ambiente 

totalmente diferente que costumamos viver. Rimos bastante, esquecemos dos 

problemas, daquela correria do trabalho, nos desligamos do mundo moderno, da 

tecnologia. O meu celular eu nem liguei. 

 

Outra categoria de respostas identificada foi a questão de reflexão e mergulho cultural, 

proporcionada pelo Filó. 

 

Foto 10 – Histórias que proporcionam mergulho cultural. 

 

Fonte: página do Filó de Vila Flores no Facebook, 2017. 

 

IC C – Uma reflexão e mergulho cultural. 

DSC: No momento que eu estava ali, assistindo, me fez pensar sobre como que 

essas pessoas passaram dificuldades para vir para cá pro Brasil. E como muitas 
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delas foram iludidas, por ambos os governos, tanto italiano quanto o brasileiro. 

Enquanto eles falavam e contavam a história dos imigrantes italianos, a gente se 

reportava, como se nós estivéssemos no lugar deles, vindo de navio junto com 

eles, passando as necessidades que eles passaram, até conseguirem trazer a 

cultura deles italiana pro Brasil e fazerem essa colonização. Então, é um mergulho 

cultural, com uma pitada de humor. 

 

A quarta pergunta favoreceu a identificação de cinco categorias, originando, dessa 

forma, cinco DSC´s. A educação também é uma das dimensões do Turismo de 

Experiência e, por meio dessa pergunta, foram identificados os elementos de 

aprendizagem dos entrevistados.   

 

4   - O que se pode aprender com a participação no Filó? 

     

 A Conhecer e valorizar a história e a cultura dos imigrantes. 

 B Relacionamentos interpessoais e respeito ao ser humano. 

 C Resgate dos valores e sentimentos. 

 D Não sabe o que se aprende, mas considera lindo. 

 E Valorização e união das famílias e dos amigos. 

 

A participação no Filó possibilitou uma verdadeira aula de história, tendo como 

professores pessoas que realmente vivenciaram e ainda vivenciam essa cultura, 

muitos deles tendo seus pais ou avós que vieram da Itália para colonizar o Brasil, essa 

foi a constatação de alguns dos entrevistados.  

 

IC A – Conhecer e valorizar a história e a cultura dos imigrantes italianos. 

DSC: Tive uma verdadeira aula de história. Aprendi, escutando relatos de pessoas 

que passaram por isso de verdade, sobre a colonização no sul do Brasil, sua 

história, sua cultura, como os imigrantes vieram, o que e como eles fizeram pra 

sobreviver. Quem mora numa cidade maior, ouviu falar, mas nunca vivenciou o 

momento. E aqui você vivencia a reza, o canto, o cheiro de querosene, o cheiro da 

polenta, as pessoas falando com o seu jeito simples e humilde. Eu acho que é bem 

importante aprender a história, não só da imigração italiana, mas a história de todos 
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os imigrantes. É muito bom as pessoas saberem da sua história, com isso a gente 

consegue até construir um futuro melhor. É preciso preservar a história, preservar a 

essência, pois se romper, a história se perde. 

 

Além de conhecer toda a questão histórica da colonização italiana, o evento 

proporciona, também, uma lição de respeito ao ser humano, assim como uma reflexão 

de como são os relacionamentos interpessoais de hoje, com o advento da tecnologia, 

onde antigos valores estão se perdendo, os quais facilmente são encontrados no Filó. 

 

IC B – Relacionamentos interpessoais e respeito ao ser humano. 

DSC: No momento que você vem participar do Filó e você vê o que os imigrantes 

passaram, você vai voltar e ter o respeito pelo ser humano, que hoje está faltando 

muito no nosso dia-a-dia. Viver aqui esse momento é um momento de partilha, de 

troca de interação, um aprendendo com o outro, pois com a vinda da tecnologia, 

nós perdemos esse afeto, essa alegria, essa essência de ser, de valorizar o contato, 

de conversar com a pessoa, de cantar junto, e aqui encontramos tudo isso. 

 

Assim como a reflexão sobre os relacionamentos, o evento proporciona também, 

segundo os depoimentos dos visitantes, o resgate dos valores e ensinamentos dos 

antepassados. 

 

IC C – Resgate dos valores e sentimentos. 

DSC: Aprendemos que as coisas simples são as coisas mais bacanas e deixam a 

gente mais feliz. Essas coisas que a gente deve preservar, cultuar e admirar. O 

resgate dos valores, a convivência humana, a valorização dos ensinamentos dos 

antepassados faz uma grande diferença para a estrutura humana. 

 

Identificou-se, também, entrevistados que não souberam relatar o que aprenderam, 

apenas se envolveram emocionalmente com as atividades. 

 

IC D – Não sabe o que se aprende, mas considera lindo. 

DSC: Não sei o que se pode aprender com o Filó, mas tudo aqui é muito bonito e 

eu gosto bastante. 
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A valorização e união das famílias e dos amigos é algo que o Filó pode ensinar, de 

acordo com alguns dos entrevistados.  

 

IC E – Valorização e união das famílias e dos amigos. 

DSC: Hoje a gente vive em um mundo individualista, de muita correria, de muita 

agitação e eu acho que aqui a gente aprende a resgatar novamente essa 

valorização da família, a união de todos e a amizade. Aprende também a manter a 

cultura, manter a tradição e resgatar os bons costumes. 

 

Analisando as respostas da questão quatro, verificou-se também, além das ideias 

centrais que originaram os DSC´s, a presença de uma ancoragem, onde se tem a 

teoria de que as coisas simples são as que deixam as pessoas mais felizes.   

 

AC A – As coisas mais simples são as que deixam as pessoas mais felizes. 

DSC: Que as coisas simples são as coisas que são mais bacanas assim, que a 

gente tem que preservar e que a gente tem que cultuar, admirar e é aquilo que deixa 

a gente mais feliz. 

 

Além da estética, escapismo e educação, o entretenimento é também uma das 

dimensões do turismo de experiência. A quinta pergunta, que versava sobre o 

entretenimento do Filó, originou, a partir da seleção de ideias centrais, seis categorias.  

 

5   - Comente sobre o entretenimento do Filó.   

      

 A Todos os momentos deixaram as pessoas felizes.  

 B As músicas são envolventes.   

 C As piadas são engraçadas e animadas.   

 D Jogos e brincadeiras divertidas.   

 E Comida deliciosa .    

 F Mergulho emocionante na história.   

 

Os eventos realizados em Concórdia e em Vila Flores são repletos de atividades, 

desde a chegada dos visitantes até a sua saída, contemplando música, história, virada 
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da polenta, comida típica, jogos e brincadeiras. Assim, um grupo de visitantes relatou 

que todos os momentos foram envolventes e os deixaram felizes. 

 

IC A – Todos os momentos deixaram as pessoas felizes. 

DSC: Essa é a melhor parte, o turista que vem aqui, ele acaba interagindo e quando 

ele sai daqui ele sai feliz, seja pelas piadas, pela música, pela história em si, pela 

culinária ou pela decoração. Então tudo é maravilhoso, divertido e original e eu gosto 

da comida, gosto do vinho, gosto das músicas, das piadas, gosto de tudo. Foi tudo 

muito bem pensado, para não ficar uma coisa monótona, então, são momentos 

diferentes do Filó que foram nos envolvendo. 

 

Foto 11 – Momentos de alegria Filó de Vila Flores. 

 

Fonte: Araújo, 2017. 

 

Outra característica marcante no entretenimento do Filó são as músicas, as quais são 

envolventes e emocionantes, segundo o relato dos visitantes. 
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Foto 12 – Visitantes interagindo com os cantores do Filó de Concórdia. 

 

Fonte: página do Filó de Concórdia no Facebook, 2017. 

 

IC B – As músicas são envolventes. 

DSC: A música é a origem, não tem uma música que não é boa, você percebe que 

cada música tem uma história e o que a gente consegue cantar junto, a gente canta. 

Elas foram tão envolventes que, em alguns momentos, não tem como não encher 

os olhos, principalmente quando canta a música da América. 

 

O imigrante italiano é conhecido pela sua alegria, mesmo diante de todas as 

dificuldades enfrentadas. Sair da Itália em busca da realização de um sonho, vindo 

para o Brasil, onde a perspectiva de vida era maior, e encontrar aqui algo bem 

diferente do que foi prometido, mas mesmo assim desbravar essas terras e nunca 

desistir, foi a característica marcante desse povo. Fazer piada, rir, mesmo das suas 

adversidades, foi a maneira que encontraram para tornar a vida mais “leve”. Assim, 

no Filó não poderia faltar o momento das piadas, tornando a noite ainda mais animada. 

 

 

 

 



96 
 

IC C – As piadas são engraçadas e animadas. 

DSC: Rir com as piadas é fenomenal, a gente dá muita risada, mesmo não 

entendendo, mas depois o pessoal explica, ou quem está na mesa ali explica, você 

dá muita risada. Eu achei um sarro, eu fiquei olhando aquelas nonas contando 

aquelas piadas e pensando assim, "meu Deus do Céu, se a minha nona estivesse 

aqui ela ia ficar vermelha". 

 

Foto 13 – Mestre Talian Aliduino Zanella contando piadas no Filó de Concórdia. 

 

Fonte: página do Filó de Concórdia no Facebook, 2017. 

 

Cabe ressaltar aqui o depoimento de dois visitantes, os quais tiveram percepções 

diferentes em relação às piadas e histórias contadas em talian durante os eventos: 

 

E05 – [...] deveriam incentivar as pessoas a falarem mais palavras, dialeto italiano quando 

chegam, né? [...] e a pessoa sai mais feliz ainda. Ir para casa falando uma palavra em italiano. 

E16 - [...] eu senti um pouquinho de falta que, boa parte da história é em italiano, então eu 

acabei não entendendo, né? [...] uma parte meu sogro ficou traduzindo, as piadas pra mim... 

 

Assim como as piadas, os jogos e as brincadeiras faziam parte dos encontros 

familiares dos colonizadores italianos e seus descendentes. Portanto, são também 
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representados nos dois eventos, fazendo parte do entretenimento, aspecto 

identificado em uma das categorias elencadas na quinta pergunta. 

 

IC D – Jogos e brincadeiras divertidas. 

DSC: Foi muito divertido, muito envolvente e dá pra perceber de que eles tiram a 

brincadeira de qualquer situação. Algumas das brincadeiras eu até conhecia, mas 

não sabia que eram de origem italiana e isso foi bem legal, poder participar, brincar 

junto com eles. O jogo da mora me fez despertar, eu fui atrás de uma pessoa que 

sabia jogar e eu aprendi. 

 

Foto 14 – Brincadeiras em Vila Flores.         Foto 15 – Jogo da Mora em Concórdia. 

  

Fonte: Araújo, 2017.             Fonte: página do Filó de Concórdia no Facebook,       

2017. 

Outra questão importante do entretenimento do Filó, comentada e elogiada por todos 

os entrevistados, refere-se à comida típica servida no evento, superando expectativas. 

 

          Foto 16 – Comidas típicas no Filó de Vila Flores       Foto 17 – Vinho servido 

       

             Fonte: página do Filó de Vila Flores no Facebook, 2017.               Fonte: a autora, 2017. 



98 
 

IC E – Comida deliciosa. 

DSC: E a comida, sem comentários, eu daria nota 11 porque é muito bom. Estava 

tudo muito gostoso, os sabores são inexplicáveis. E a polenta estava muito boa 

também, até pelo contexto em que estava inserida. Só que a gente adquire muito 

peso também, com essas comidas deliciosas. 

 

Em relação à comida típica, vale destacar também outros dois depoimentos, os quais 

ressaltam toda a emoção e envolvimento dos visitantes em todo o contexto histórico 

do Filó: 

 

E19 - [...] me fez ir às lágrimas foi o momento de comer radici coti com polenta. Isso me fez 

lembrar da minha nona, do nono, aquele momento que a gente tava perto do fogão e eles 

falando italiano, e isso me fez voltar naquele tempo. 

 

E25 - [...] eu normalmente não como polenta, porque eu não gosto, mas eu tava tão inserida 

naquele contexto [...] tão mergulhada naquilo tudo que eu resolvi comer... 

 

Foto 18 – Virada da polenta em Concórdia. 

 

Fonte: página do Filó de Concórdia no Facebook, 2017. 
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Na primeira observação participante, a pesquisadora teve a honra de cortar a polenta 

com o fio no Filó de Concórdia (Foto 19). Momento esse muito participativo e alegre, 

embalado pela música “La Bella Polenta”, tradicional e conhecida pela maioria dos 

visitantes, os quais interagem e cantam juntos.  

 

Foto 19 – Corte da polenta no Filó de Concórdia. 
                                     

 

 

 

Fonte: página do Filó de Concórdia no Facebook, 2017. 

 

Outro ponto a destacar, relacionado ao entretenimento, é o momento em que são 

contadas as histórias dos imigrantes, relacionados à sua vinda para o Brasil e os 

instrumentos que eles utilizaram para desbravar essas terras, proporcionando aos 

visitantes, um verdadeiro mergulho na história. 

 

IC F – Mergulho emocionante na história. 

DSC: As histórias emocionaram, principalmente pela naturalidade como foram 

contatas. O sofrimento dos imigrantes e, ao mesmo tempo, essa força interior que 

eles tiram de sobrevivência, de criar, de buscar novas terras, novos mundos. Esse 

resgate é importante. É um mergulho na história, com a parte da explicação sobre 

a colonização e a diversão desse povo, e nós interagimos nesse contexto. 
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Na quinta pergunta, três ancoragens foram identificadas. A primeira refere-se ao fato 

do turista sair do Filó sempre feliz, mesmo chegando triste. Já a segunda, indica que 

a alegria é típica do imigrante italiano e a terceira, ressalta a importância de saber a 

história para o conhecimento de si mesmo.  

 

AC A – O turista sai feliz do Filó, mesmo se ele chegar triste. 

DSC: O turista que vem aqui, ele acaba interagindo e quando ele sai daqui ele sai 

feliz. Ele pode até chegar triste, mas ele sai feliz, seja pelas piadas, pela música, 

pela história em si, pela culinária ou pela decoração. 

 

Foto 20 – Alegria dos visitantes no Filó de Concórdia. 

 

Fonte: página do Filó de Concórdia no Facebook, 2017. 

 

AC B – Essa alegria é típica do imigrante italiano. 

DSC: Eles são pessoas alegres, divertidas e contam piadas. Essa alegria é própria, 

típica do imigrante italiano. 
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Foto 21 - Alegria dos nonos no Filó de Vila Flores. 

 

Fonte: Araújo, 2017. 

 

AC C – É muito importante saber da história, pois traz um conhecimento sobre nós 

mesmos. 

DSC: A história toda eu adorei, porque pra mim é muito, muito importante saber de 

como as coisas aconteceram até hoje, pois te traz um conhecimento sobre ti 

mesmo. 

 

Identificar a percepção do visitante em relação à preservação e conservação desse 

patrimônio imaterial era o objetivo da sexta pergunta, a qual identificou cinco ideias 

distintas sobre esse pensamento. 

 

6   - Considera que este é um meio de preservar e divulgar essa cultura? 

     

 A Meio de divulgação e preservação. 

 B Meio de ensinar a história e a cultura. 

 C É uma maneira de envolver os jovens também. 

D Juntando entretenimento é a maneira ideal de preservar uma cultura. 

E É um local de relaxamento, conhecimento, cultura e entretenimento. 
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A primeira categoria de respostas refere-se ao Filó como um meio de divulgar e 

preservar a cultura, onde os visitantes percebem que o evento já entrou na rota 

turística da região e é considerado um sucesso, sendo a melhor maneira de se 

divulgar a cultura dos imigrantes. 

 

IC A – Meio de divulgação e preservação. 

DSC: Com certeza é um meio de divulgar e deixar marcado, porque, como entrou 

na rota turística e foi um sucesso, eu acredito que isso não vai nunca acabar. Deve-

se dar continuidade a esse movimento do Filó e não só o movimento do Filó, mas 

todos os eventos que possam divulgar a cultura italiana e também outras culturas. 

É a melhor maneira que tem para ser cada vez mais difundido e valorizado e 

precisamos de mais Filós e com maior divulgação a nível nacional, porque é um 

trabalho excepcional pra preservar a memória e a cultura da imigração. 

 

O Filó proporciona também o conhecimento, ensinando, de maneira lúdica, a história 

da imigração italiana. Nesta segunda categoria de respostas, ressalta-se a 

importância do evento como um meio ensinar a história e a cultura.  

 

IC B – Meio de ensinar a história e a cultura. 

DSC: Eu considero que esse seja um meio de mostrar como era a realidade das 

pessoas que chegaram aqui há muito tempo atrás e de certa forma deixar na 

memória das pessoas. Mostrar como essas pessoas foram importantes para o 

desenvolvimento aqui do sul do país, principalmente para os jovens, pois a 

juventude de hoje nem faz a mínima ideia do que os nossos imigrantes passaram. 

O Filó oportuniza isso, ele traz a história, a cultura, e também o entretenimento. E 

se a pessoa sair daqui falando uma palavra em italiano, ela sai mais feliz ainda, pois 

aprendeu um pouco do idioma. 

 

Além de ensinar a história, é uma maneira de envolver também jovens e crianças, pois 

o entretenimento do Filó é diversificado, destacando a maneira lúdica e interativa com 

que os visitantes participam de todos os momentos. A presença de crianças nos Filós 

dos dois municípios é constante, sendo um número maior observado nos eventos de 

Concórdia, durante as pesquisas realizadas. 
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  Foto 22 – Criança com massolin di Fiori.      Foto 23 – Crianças caracterizadas. 

 

Fonte: página do Filó de Concórdia no Facebook, 2017. 

 

Foto 24 – Criança com mala dos imigrantes. 

 

Fonte: página do Filó de Concórdia no Facebook, 2017. 

 

IC C – É uma maneira de envolver os jovens também. 

DSC: Quando eu vi as pessoas de mais idade lá contando a história e depois eu vi 

que tinham jovens também, eu achei aquilo de uma beleza tão bonita, ter pessoas 

que passam isso pra próxima geração, num contexto todo tecnológico que a gente 

se insere. Então eu acredito que é um meio de envolver também os jovens, que 

ainda eram poucos os envolvidos. 
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Em ambos os eventos puderam ser observados jovens envolvidos com a cultura, 

auxiliando na transmissão da contextualização histórica e na organização em geral, 

conforme observado nas fotos 25 e 26, estas registradas no Filó de Vila Flores. 

 

Foto 25 – Gerações contando a história.           Foto 26 – Jovens na organização. 

  

Fonte: Araújo, 2017. 

 

Envolver entretenimento junto com a divulgação de uma cultura pode ser a maneira 

ideal de preservar ou conservar uma cultura, é o que se percebe nas ideias centrais 

que originaram esta categoria de respostas. 

 

IC D – Juntando entretenimento é a maneira ideal de preservar uma cultura. 

DSC: Eu acredito que quando junta entretenimento, é a maneira ideal de preservar 

uma cultura. Se não agregar e trazer uma coisa bacana pra quem vai participar, a 

cultura não tem o porquê. 

 

O Filó, com seu entretenimento, oportuniza um momento de relaxamento, onde os 

visitantes têm a oportunidade de, além de sair de suas rotinas e viver momentos de 

bem-estar, adquirem cultura e conhecimento. 

 

IC E – É um local de relaxamento, conhecimento, cultura e entretenimento. 

DSC: Hoje muitas pessoas procuram o turismo como um local pra relaxar, pra 

passar um tempo, trazer pessoas amigas, mas também buscam conhecimento e 

cultura. E eu acho que o Filó, ele oportuniza isso. Ele traz a história, ele traz a cultura 

e ele traz o entretenimento também. 
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Foto 27 – Animação no Filó de Vila Flores. 

 

Fonte: Araújo, 2017. 

 

A sétima pergunta do roteiro de entrevistas estava relacionada à satisfação dos 

visitantes. Sendo assim, os entrevistados respondiam se estavam satisfeitos e 

elencavam os motivos de sua satisfação. Foram identificadas cinco categorias, as 

quais são listadas a seguir. 

 

7   - No geral, está satisfeito em ter participado desse Filó? Por quê?  

      

 A Emoção em vivenciar o que os imigrantes italianos vivenciaram.   

B Fuga da rotina, renovação.   

 C Vivenciar momentos maravilhosos e felizes.   

 D Uma volta às origens.    

 E Compreender a história da imigração de forma lúdica.  

 

IC A – Emoção em vivenciar o que os imigrantes italianos vivenciaram. 

DSC: Eu estou muito satisfeita em ter participado deste Filó. Porque envolve a 

emoção, a lembrança, a cultura, o reviver o que os italianos viveram quando vieram 

para cá. Pode-se viver aqui um pouco da Itália dos nossos antepassados, que era 
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uma Itália de sofrimento, de pobreza e aqui, hoje, vivemos um momento 

maravilhoso, mas com uma humildade que veio com os nossos antepassados. 

 

IC B – Fuga da rotina, renovação. 

DSC: Estou satisfeito porque eu saio daqui renovado, pois esse espírito, a energia 

que tem aqui é muito boa. Dá pra se dizer assim, como se fosse uma terapia, porque 

saí aliviado, não lembrando da rotina, pois convivi com pessoas muito alegres, 

pessoas que têm uma essência muito pura. 

 

IC C – Vivenciar momentos maravilhosos e felizes. 

DSC: Foi um tempo bem investido, em um ambiente bonito, bem cuidado, que 

oferece diversão, alimentação, artesanato e o contato com outras pessoas. Mexeu 

com as emoções, a gente guarda dentro do coração a alegria dessa troca de ideias 

que teve dentro dessa noite. E a gente sai daqui feliz, tendo vivenciado momentos 

maravilhoso e felizes. 

 

IC D – Uma volta às origens. 

DSC: Muito satisfeito, porque voltei para as minhas origens, revivendo o que a gente 

tinha antigamente, lembrando de experiências muito boas do passado. Um 

verdadeiro resgate dessas tradições familiares. 

 

IC E – Compreender a história da imigração de forma lúdica. 

DSC: Eu estou muito satisfeito, porque eu me diverti e aprendi muito. Eu tive uma 

verdadeira aula de história. É uma maneira de a gente entender de uma forma lúdica 

toda a história da imigração italiana. 

 

É oportuno, neste momento, destacar um trecho do depoimento de um dos visitantes 

do Filó, relatando a satisfação em participar do evento: 

 

E25 - [...] e não achei que ia ser tão maravilhoso assim, e foi. [...] comecei a pensar em alguma 

coisa na minha cabeça pra agradecer eles, só que, só de pensar me veio um nó na garganta 

assim, sabe, de emoção que eu não consegui falar... 
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A última pergunta referia-se aos momentos mais marcantes vivenciados pelos 

visitantes. Foram identificados nove elementos memoráveis, sendo que os DSC´s 

correspondentes a cada uma dessas categorias identificadas serão elencadas na 

sequência. 

 

8   - O que mais marcou você nesse Filó?   

      

 A As comidas e bebidas típicas.   

 B As músicas típicas.    

 C O trabalho, alegria e a receptividade.   

 D A interação entre as pessoas no Filó.   

 E A história de sofrimento dos imigrantes.   

 F O conjunto de todos os elementos do Filó.   

 G A reza.    

 H Os jogos e brincadeiras.    

 I As nonas. 

 

Foto 28 – Colombete.            Foto 29 – Comida típica em Concórdia. 

  

Fonte: página do Filó de Concórdia no Facebook, 2017. 

 

IC A – As comidas e bebidas típicas. 

DSC: Não tem como não falar da comida, que a comida é muito boa, a gente sai 

daqui uns 3kg mais pesado. A polenta, o vinho, o radici coti, toda a gastronomia é 

maravilhosa. 
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        Foto 30 – Polenta em Vila Flores.         Foto 31 – Comida típica em Vila Flores. 

  

Fonte: Araújo, 2017. 

 

IC B – As músicas típicas. 

DSC: A música desse italiano, pois eles cantam em qualquer situação, quando 

estão alegres, quando estão cansados ou quando estão tristes. Então me lembrou 

toda essa questão de eles terem que se juntar, unir forças pra conseguir formar uma 

nova cultura no Brasil. 

 

Foto 32 – Música no Filó de Vila Flores. 

 

Fonte: página do Filó de Vila Flores no Facebook, 2017. 
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IC C – O trabalho, alegria e a receptividade. 

DSC: O que mais me marca no Filó é realmente a essência das pessoas e essa 

alegria que o italiano tem, essa cultura muito maravilhosa e realmente a facilidade 

com que eles têm de entusiasmar as outras pessoas, de motivar, de passar esse 

espírito, essa alegria pras outras pessoas. A gente sabe que eles fazem isso toda a 

semana e parece que é sempre uma alegria muito grande o que eles estão fazendo. 

Esse grupo todo é voluntário e está trabalhando para mostrar e manter viva essa 

cultura. Isso é muito gratificante. 

 

Foto 33 – Recebendo os visitantes.     Foto 34 – Recepção com frìtole. 

  

Fonte: página do Filó de Concórdia no Facebook, 2017. 

 

IC D – A interação entre as pessoas no Filó. 

DSC: Acho que não tem coisa melhor do que você poder estar ao lado de uma 

pessoa que você nunca viu na vida, dar um abraço, dar um sorriso. E isso acontece 

aqui dentro, você vê as pessoas interagindo. A interação de cultura, a interação da 

conversa, do cotidiano, da troca de ideias, a participação nas brincadeiras e, além 

de tudo, o momento agradável de conviver entre amigos, família e também conhecer 

novas pessoas. 

 

Em ambos os eventos pesquisados, nas observações participantes realizadas, 

percebeu-se uma interação significativa entre as pessoas, sejam elas vindas de 

excursão, particulares e os organizadores do evento. Os organizadores, por sua vez, 

incentivavam essa aproximação, fazendo valer a essência do Filó, que é o encontro e 

a interação entre famílias e amigos. 
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Foto 35 – Abraço no Filó de Vila Flores. 

 

Fonte: Araújo, 2017. 

 

IC E – A história de sofrimento dos imigrantes. 

DSC: A vida sofrida dos imigrantes mexe com nossos sentimentos. Acho que 

poucas pessoas sabem o que eles passaram, toda essa trajetória desde a saída 

deles da Itália, o trajeto nos navios em que muitos morreram e eram jogados ao mar 

e chegaram no Brasil sem nenhuma estrutura. Isso é marcante, a luta desse povo 

para continuar nessa terra, a história de um povo que lutou e venceu as dificuldades. 

 

Foto 36 – Demonstração do cartaz que “atraía” os imigrantes para o Brasil. 

 

Fonte: Araújo, 2017. 
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Vale destacar, também, o relato de um dos entrevistados, o qual sugere, no momento 

de contar a história dos imigrantes, que também seja contextualizado como foi o 

relacionamento deles com os outros povos que já se encontravam no Brasil, para que 

se possa entender de forma mais completa a história. 

 

E11 - E o que eu acho que de repente falta, é a contextualização de como esse povo se 

integrou aos outros povos que já estavam aqui. [...] E o povo que já existia aqui? O que 

aconteceu com eles? Para onde eles foram, né? Como é que esse povo interagiu com esse, 

com os índios que já estavam aqui, por exemplo. Isso não ficou claro na história. Então isso, 

de repente, eu acho que deveria ser trabalhado e explicado também no Filó. 

 

IC F – O conjunto de todos os elementos do Filó. 

DSC: Eu acho que foi um âmbito geral, não consigo destacar um ponto só. O resgate 

histórico, a cultura alimentar, as músicas típicas enfim, é um conjunto, praticamente 

o todo. 

 

IC G – A reza. 

DSC: Quando que elas falaram que tinha que rezar, que a mãe fazia rezar o terço, 

tudo isso aí eu me lembrei da mãe. Isso me marcou bastante. 

 

A reza é um elemento marcante para os imigrantes e seus descendentes. A fé 

acompanhou a história e com ela enfrentaram as adversidades da colonização. A 

Capelinha era também um dos motivos para que os vizinhos se visitassem e o Filó 

acontecia.  

 

Foto 37 – A reza em Vila Flores.                    Foto 38 – Capelinha em Concórdia. 

   

Fonte: Araújo, 2017.                        Fonte: página do Filó de Concórdia no Facebook, 2017. 
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IC H – Os jogos e brincadeiras. 

DSC: O resgate das brincadeiras, assim como o jogo de mora, que a gente jogava 

sempre nas festas de final de ano. 

 

IC I – As nonas. 

DSC: Foram as nonas, porque eram todas diferentes, mas todas tinham uma coisa 

muito familiar pra mim, que é bem difícil de explicar. 

 

Foto 39 – Nona no Filó de Concórdia           Foto 40 – Nonas no Filó de Vila Flores 

                              

Fonte: página do Filó de Concórdia no Facebook,      Fonte: Araújo, 2017. 

2017.                  

 

Para ilustrar os elementos memoráveis vivenciados pelos visitantes dos Filós de 

Concórdia e de Vila Flores, foi criada uma “nuvem de palavras” (Figura 4). 

 

Para a criação da “nuvem de palavras”, foram selecionadas as respostas da oitava 

questão, de todos os vinte e cinco entrevistados e destas, as palavras que 

correspondiam a cada categoria encontrada, ou seja, comidas e bebidas; músicas; 

alegria; interação; história; reza; jogos e brincadeiras; e nonas. Logo, as palavras de 

cada categoria foram contadas e os dados inseridos no wordArt.com, disponível 

online.   
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Figura 4 - Elementos memoráveis dos visitantes do Filó. 

 

Fonte: a autora, em wordArt.com, 2017. 

 

Para a composição de palavras, utilizou-se a figura de uma lamparina10, protagonista 

nos encontros de Filó, utilizada para iluminar os caminhos das famílias em direção aos 

seus vizinhos. Destaca-se que quanto maior a frequência da palavra nos discursos, 

maior o seu formato na figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 A imagem que serviu de base para a criação da nuvem de palavras foi gentilmente cedida por Adriana 
Maria Portolan, idealizadora do projeto do Filó de Concórdia.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação analisou o Filó Talian, realizado nos municípios de Concórdia (SC) e 

Vila Flores (RS), como Patrimônio Cultural Imaterial sob a perspectiva do Turismo de 

Experiência. Isto se deve ao fato do Turismo de Experiência ser uma tendência em 

crescente expansão, o qual demonstrou características de determinados turistas, os 

quais não queriam apenas comprar produtos e sim, vivenciar experiências 

diferenciadas.  

 

Diante desta nova realidade, surge a possibilidade de apropriação do Patrimônio 

Cultural Imaterial em uma localidade, como uma tipologia turística ainda pouco 

explorada, e que pode proporcionar experiências diferenciadas aos visitantes, 

permitindo com que mergulhem em uma cultura diferente da sua ou, então, que os 

remeta às suas próprias raízes, aquelas que foram, de certa forma, deixadas de lado 

em decorrência do cotidiano. 

 

O Filó Talian é uma das heranças provenientes do continente europeu que compõe a 

cultura brasileira, com raízes italianas, trazidas pelos imigrantes. Sendo assim, esta 

pesquisa descreveu as origens do Filó Talian e suas transformações, bem como a 

identificação dos locais onde esta prática ainda é realizada.  

 

Assim, por meio de pesquisas em livros, documentos e entrevistas, concluiu-se que 

esta prática surgiu na Itália, porém, com um formato diferenciado do que é vivenciado 

no Brasil, entretanto, com o mesmo objetivo de promover a reunião de famílias e 

amigos. Constatou-se, da mesma forma, que na atualidade, o Filó está 

desaparecendo do cotidiano das famílias, porém, algumas manifestações estão 

surgindo, como é o caso das representações comunitárias e turísticas, a fim de manter 

viva essa memória.  

 

Este resultado possibilitou, também, a elaboração de uma figura onde se pode 

observar os municípios onde o Filó é realizado atualmente, nos estados do Rio Grande 

do Sul e em Santa Catarina, sejam eles memorativos, comunitários ou turísticos. 

Destaca-se, porém, que há indícios de que muitos outros municípios ainda realizam o 

Filó, mas estes não foram identificados durante esta pesquisa. Portanto, sugere-se 
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que, em pesquisas futuras, o mapeamento possa identificar as famílias que ainda 

realizam rotineiramente, como também os que são memorativos, comunitários e 

turísticos e assim, contribuir com o Comitê Gestor da Língua Talian, inventariando 

essa prática cultural em todos os municípios da região sul. 

 

Os elementos memoráveis vivenciados pelos visitantes dos Filó Talian dos municípios 

de Concórdia (SC) e Vila Flores (RS) estão relacionados à comida típica, às músicas, 

à alegria, à interação, à história, à reza, aos jogos / brincadeiras e às nonas. Assim, 

originou-se uma “lamparina de palavras”, objeto este característico das noites do Filó, 

onde as famílias carregavam para iluminar o caminho em direção à família a ser 

visitada e, também, muito utilizado nos eventos dos dois municípios estudados. 

 

Já para reconhecer o perfil dos visitantes dos Filós Talian realizados nos municípios 

de Concórdia (SC) e Vila Flores (RS), foram realizadas entrevistas, cujo intuito foi 

entender quem são essas pessoas que buscam vivenciar uma nova experiência 

cultural. Entretanto, pode-se, como pesquisas futuras, ampliar esse estudo, 

abrangendo não somente os entrevistados, como também todos que participam do 

Filó durante o ano.  

 

A percepção dos visitantes em relação à proteção do Patrimônio Cultural Imaterial 

demonstrou como os participantes do Filó percebem as relações patrimoniais durante 

o evento e imaginam que possa ser preservado, conservado e difundido. 

 

Assim, a imersão dos visitantes na cultura do evento pode ser identificada nos diálogos 

dos entrevistados e nas observações participantes, onde foram percebidas as 

emoções, o envolvimento e também a lembrança do passado. A história e o patrimônio 

foram nitidamente constatados durante todo o evento, desde a recepção até a 

despedida.  

 

Além disso, ressalta-se a importância da preservação, conservação e difusão do Filó, 

enfatizando que o evento poderia ser realizado também em outras localidades que 

possuem raízes da cultura taliana, para que essas comunidades possam usufruir dos 

benefícios da manutenção cultural, possibilitando, juntamente, com que mais pessoas 

possam conhecer e vivenciar essas tradições. Logo, conforme os discursos dos 
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visitantes e também nas análises realizadas, constatou-se que o entretenimento é um 

grande atrativo e potencializa a procura pelo Filó. 

 

Assim, após a construção dos DSC´s de cada uma das questões das entrevistas, os 

discursos foram analisados conforme a fundamentação teórica exposta neste 

trabalho. Desta forma, após a análise das entrevistas e a observação participante 

durante os eventos, percebeu-se um significativo envolvimento dos visitantes no Filó, 

provocando uma absorção ativa e em diversos momentos do evento foram oferecidas 

informações a respeito de cada costume dos imigrantes italianos, fazendo com que 

despertasse a curiosidade e houvesse o aprendizado, bem como o resgate de 

conhecimentos antigos guardados na memória.  

 

A fuga da rotina foi enfatizada, seja pelo transporte no tempo, o retorno à infância ou 

o próprio esquecimento da rotina diária, nas horas em que o evento aconteceu. Isso 

se deve também ao fato do cenário do local, o qual está em harmonia com todas as 

outras atividades realizadas e cumpre com o propósito de fazer uma viagem ao 

passado para manter viva a memória e cultura taliana.  

 

Além disso, o que chamou a atenção, durante as observações realizadas, foi em 

relação ao entretenimento do Filó, este que fez com que os sentidos dos participantes 

fossem aguçados, como por exemplo, as lágrimas de emoção quando as músicas 

foram cantadas; o riso das piadas contadas; a satisfação na hora de degustar as 

comidas típicas oferecidas e a alegria na hora das brincadeiras.    

 

Desta forma, constata-se que há uma estreita relação entre o Turismo de Experiência 

e a preservação e conservação do Patrimônio Cultural Imaterial, visto que seus 

conceitos e características se complementam, oportunizando experiências 

diferenciadas e de imersão cultural aos visitantes e o sentimento de pertencimento em 

uma cultura. 

 

Assim sendo, acredita-se que este trabalho possa contribuir com informações 

importantes a respeito da origem e transformações do Filó ao longo do tempo, para 

que, a partir de suas raízes, se possam traçar estratégias de preservação e 

conservação desta prática cultural, considerando, também, o Turismo de Experiência 
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como um dos caminhos para atingir esse objetivo, após identificadas as interfaces 

entre o segmento e o Patrimônio Cultural Imaterial. 

 

Além disso, sabendo-se que a pesquisa é inesgotável, sugerem-se novos estudos que 

possam reforçar a relação entre Patrimônio Imaterial e Turismo de Experiência, 

analisando outras manifestações culturais, das mais diversas raízes étnicas. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO ENTREVISTA CONHECEDORES DO FILÓ 

 

1 – Perfil 

NOME 

 

PROFISSÃO INDICAÇÃO DE QUEM? 

LIGAÇÃO COM A CULTURA 

 

REALIZA FILÓ E/OU ESTUDA A CULTURA? 

 

 

 

2 – Responda livremente esses questionamentos: 

 

1 – O que é o Filó? 

2 – Onde e como surgiu o Filó? 

3 – Como eram realizados os primeiros Filós? 

4 – Sua família fazia Filó aqui no Brasil? Como era a participação deles no Filó? 

5 – Como foi a transformação do Filó ao longo do tempo? 

6 – Onde o Filó é ainda realizado? 

7 – Em todos os lugares ele é realizado da mesma maneira? 

8 – O que faz parte do Filó atualmente?  

9 – O que, na sua opinião, se aprende com o Filó? 

10 – Na sua opinião, de que forma o Filó poderá ser resgatado e valorizado? 

 
 
 

Muito obrigada pela contribuição! 
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APÊNDICE B – ROTEIRO ENTREVISTA VISITANTES DO FILÓ 

 

1 – Perfil 

GÊNERO 
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
 

IDADE: 
 
________________________ 

ESTADO CIVIL 
(   ) Solteiro 
(   ) Casado 
(   ) União estável 
(   ) Divorciado 
(   ) Viúvo 

ESCOLARIDADE 
(   ) Fundamental incompleto 
(   ) Fundamental completo 
(   ) Ensino médio incompleto 
(   ) Ensino médio completo 
(   ) Graduação incompleta 
(   ) Graduação completa 
(   ) Pós graduação 

RENDA MENSAL BRUTA FAMILIAR APROXIMADA: 
(   ) Até R$ 1.874,00 
(   ) De R$ 1.875,00 até R$ 4.685,00 
(   ) De R$ 4.686,00 até R$ 9.370,00 
(   ) De R$ 9.371,00 até R$ 23.425,00 
(   ) Mais de R$ 23.426,00 
 

LOCAL ONDE RESIDE: 
 
________________________ 

VOCÊ É DESCENDENTE DE ITALIANOS? 
(   ) Sim 
(   ) Não. Qual? ____________________________ 
 

PRIMEIRA VEZ EM UM FILÒ? 
(   ) Sim 
(   ) Não. Quantas vezes? ____ 

COMO SOUBE DO EVENTO? 
(   ) Televisão 
(   ) Jornal 
(   ) Amigos 
(   ) Agências de viagem 
(   ) Internet 
(   ) Outros: ______________ 

TIPO DA VIAGEM 
(   ) Particular 
(   ) Excursão 

 

2 – Responda livremente esses questionamentos: 

1 – Como foi a experiência em se envolver com a cultura do Filó? 

2 – Quais as suas considerações a respeito do cenário/ambiente observado? 

3 – Participar do Filó fez você esquecer de sua rotina, vivendo em um tempo ou lugar 

diferente? Comente a respeito. 

4 – O que você aprendeu ou o que se pode aprender de novo com a participação no Filó? 

5 – Comente sobre o entretenimento do Filó. 

6 – Considera que este é um meio de preservar e divulgar essa cultura? Comente. 

7 – No geral, está satisfeito em ter participado desse Filó? Por quê? 

8 – O que mais marcou você nesse Filò? 

 
Muito obrigada pela contribuição! 
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APÊNDICE C – QUADROS DE EXPRESSÕES-CHAVE E IDEIAS CENTRAIS – 

CONHECEDORES DO FILÓ 

 

1 - O que é o Filó? 

Entrevistado E-Ch IC Cat. 

E06 O Filó é um encontro de pessoas 
que têm o objetivo de se fortalecer, 
em termos de sociedade. 

O Filó é um encontro de pessoas 
que têm o objetivo de se fortalecer, 
em termos de sociedade. 

A 

E05 [...] um encontro de amigos, de 
famílias... 

Um encontro de amigos e de 
famílias. 

A 

E04 [...] o encontro de famílias, [...] 
onde elas se divertem, onde elas 
rezam, onde elas aprendem muito, 
onde se ajudam. Enfim, o Filó é 
um ajudar um ao outro, é um 
encontro, é se divertir, é se 
alegrar... 

Encontro de famílias para 
divertimento, rezar, se ajudar.  

A 

E03 Na minha infância, era o encontro 
das famílias. 

Era o encontro das famílias. A 

E02 [...] deslocamento das famílias [...] 
reuniam no final de um dia de 
trabalho [...] motivada pela 
condição de compartilhar, por estar 
juntos. Então à noite se 
deslocavam com muita dificuldade 
em grandes distâncias [...] tinham 
que usar lampiões, né, porque não 
tinha energia elétrica [...] de 
compartilhar alimento, de rezar 
junto... 

Reunião de famílias no final de um 
dia de trabalho. Deslocavam-se em 
grandes distâncias, usando 
lampiões, para visitar outras famílias, 
com a finalidade de compartilhar 
alimento, rezar, por estarem juntos. 

A 

E01 [...] uma reunião de famílias [...] Se 
reúnem várias famílias em uma 
residência, após o jantar. 

Reunião de famílias após o jantar. A 

TOTAL 6 

 

2 - Onde e como surgiu o Filó? 

Entrevistado E-Ch IC Cat. 

E06 [...] foram os nossos antepassados 
que trouxeram [...] as casas eram 
muito pequenas, na Itália, e elas 
eram muito próximas aos estábulos 
e por causa do frio em 
determinadas épocas, eles até 
eram feitos nesses estábulos [...] 
próximos aos animais para um 
aquecimento melhor das pessoas 
que se reuniam para fazer esse 
encontro. 

Os antepassados trouxeram da Itália. 
Encontros nos estábulos para se 
aquecerem, junto aos animais. 

A 

E05 [...] veio junto com os imigrantes. 
Na verdade. E ele surgiu, eu acho, 
da necessidade até de se 
reforçarem, né? De se sentirem 
fortalecidos... 

Veio com os imigrantes. Surgiu da 
necessidade de se sentirem 
fortalecidos. 

A 
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E04 Bem, o filó já era feito na Itália, né? 

Naquelas noites longas de inverno 
eles faziam Filó, se encontravam 
várias famílias numa família e aqui 
no Brasil, [...] sentiam muita 
necessidade de se encontrar, de se 
reunir, de se agrupar, [...] aí 
começaram a realizar o filó aqui 
também, principalmente nas noites 
longas de inverno. 

O Filó já era feito na Itália, nas noites 
longas de inverno. Aqui no Brasil 
sentiram a necessidade de se 
encontrar, de se reunir, então 
começaram a realizar o filó aqui 
também, principalmente nas noites 
longas de inverno. 

A 

E03 Como encontro de famílias, era 
tradição, o costume acompanhava 
as famílias de origem italiana... 

Como encontro de famílias, era 
tradição, o costume acompanhava as 
famílias de origem italiana. 

A 

E02 [...] Surgiu na Itália [...] Itália 
passou por um período de muita 
dificuldade, além do frio, uma 
dificuldade econômica significativa, 
decorrente disso, as famílias se 
reuniam até mesmo nos estábulos, 
né? Onde ficavam próximo dos 
animais, com a finalidade de se 
aquecer e justamente amenizar 
essa, esse período tão difícil 
emocionalmente, né? [...] Então era 
um fortalecimento estar juntos para 
se fortalecer, até porque o italiano 
tem essa característica de “brava 
gente”.  

Surgiu na Itália, em um período de 
muita dificuldade. As famílias se 
reuniam nos estábulos para se 
aquecerem próximo aos animais. 
Estar juntos era um fortalecimento. 

A 

E01 O Filó veio junto com a cultura, 
junto com os imigrantes italianos 
para o Brasil.  E nasceu na Itália, 
na época pobre e arrasada pelas 
guerras e muito pobres, eles, 
então, não tinham nem lenha para 
o fogareiro e eles se reuniam [...] 
nos estábulos, na Itália. [...] Para 
se proteger do frio, principalmente, 
e também discutir alguns 
problemas da comunidade e alguns 
trabalhos manuais que vêm 
também. 

Nasceu na Itália, na época pobre e 
arrasada pelas guerras, e veio junto 
com a cultura dos imigrantes 
italianos. Lá não tinham nem lenha 
para o fogareiro e eles se reuniam 
nos estábulos, junto as vacas para 
se protegerem do frio e também 
discutir alguns problemas da 
comunidade e fazer alguns trabalhos 
manuais. 

A 

TOTAL 6 

 

3 - Como eram realizados os primeiros Filós? 

Entrevistado E-Ch IC Cat. 

E06 [...] eles faziam, principalmente, 
os Filós à noite ou nos fins de 
semana. [...] eles faziam esses 
encontros pra depois então fazer 
algum tipo de jogo, então as 
mulheres se reuniam, verdade 
que elas se reuniam entre as 
mulheres e os homens entre os 
homens, ou seja, para jogar a 
carta, ou seja pra praticar um 
esporte [...] Mas, propriamente 
dito, eram as pessoas que se 
encontravam, não só pra 

Encontros para jogar, se 
comunicarem, confraternizar e 
auxiliar nos serviços. 

A 
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confraternizar mas também se 
auxiliar nos serviços... 

E04 [...] várias famílias se combinavam 
de ir na família do fulano [...] E 
saía a primeira família que 
morava mais longe, saía cantando 
com um Lampião na mão, ou com 
um tição de fogo na mão, [...] 
passavam, as outras famílias se 
ajuntavam, se agrupando, para 
depois poder chegar naquela 
família determinada e fazer o Filó. 
Ali eles levavam a comida, onde 
eles repartiam [...] era um 
encontro de alegria, de harmonia, 
de oração, de conversa, de ânimo 
que eles buscavam força um no 
outro, eles buscavam se animar, 
um ao outro pra poder levar 
adiante a dura jornada que tem 
ali, né?... 

Famílias se combinavam para visitar 
outras famílias. A que morava mais 
longe saía cantando com um 
Lampião ou com um tição de fogo na 
mão, passavam e as outras famílias 
se juntavam. Eles levavam a 
comida, onde eles repartiam. Era um 
encontro de alegria, de harmonia, de 
oração, de conversa, de ânimo que 
eles buscavam força um no outro. 

A 

E02 ... até mesmo durante o dia, 
quando estavam a trabalho, nas 
suas roças, se davam sinais e 
combinavam... para que à noite 
pudessem estar se reunindo, na 
casa do vizinho, na casa do 
parente... os mais próximos se 
reuniam... as mulheres ficavam 
fazendo artesanato, faziam 
chapéus e bolsas de dressa... 
remendavam roupa, faziam 
crochê... os homens... jogavam 
mora, jogavam quatrilho, e faziam 
os negócios... serviam brodo... as 
famílias andando pelas estradas 
de chão, guiadas por um 
lampião... Chegando na outra 
família, sendo recepcionados... 
Compartilhavam o que tinha... 

No Brasil, durante o dia, quando 
estavam a trabalho nas suas roças, 
se davam sinais e combinavam para 
que à noite pudessem se reunir, na 
casa do vizinho, na casa do parente. 
As famílias das casas mais próximas 
se reuniam, saiam andando pelas 
estradas de chão, guiadas por um 
lampião e, chegando na outra 
família, compartilhavam o que 
tinham, levavam uma galinha, uma 
dúzia de ovos embalada na palha do 
milho, um pedaço de porco que foi 
abatido e nesses encontros as 
mulheres faziam chapéus e bolsas 
de dressa, remendavam roupa, 
faziam crochê e os homens jogavam 
mora e quatrilho, e faziam os 
negócios. As famílias ofereciam 
brodo aos visitantes. 

A 

E01 [...] temos dois momentos. Um da 
Itália [...] os primeiros Filós na 
Itália, realizados nos estábulos, lá 
eles reuniam as famílias, faziam 
alguns trabalhos manuais e, na 
verdade, eles passavam as noite 
frias para se aquecerem junto às 
vacas, contando anedotas, 
contos, né? [...] Os primeiros aqui 
do Brasil também tiveram grandes 
dificuldades dado à falta de 
condições, né? Então aqui no 
Brasil eles se reuniam e, em 
princípio, eles liam as cartas que 
recebiam dos parentes da Itália e 
escreviam de volta [...] eram um 
sentimento [...] de saudade e que 
vinha inclusive fortes lágrimas 
para recordar a vida que eles 

Os primeiros Filós da Itália, realizado 
nos estábulos, junto às vacas, 
reuniam famílias para fazer 
trabalhos manuais, contar anedotas 
e contos, para se distraírem e 
poderem passar as noites longas de 
rigoroso inverno. No Brasil, se 
reuniam e, em princípio, liam as 
cartas que recebiam dos parentes 
da Itália e escreviam de volta, estas 
que demoravam, às vezes, até anos 
para ir e voltar. Era um momento de 
saudade muita emoção, recordando 
a vida que eles passaram lá e hoje 
longe dos seus familiares. 

A 
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passaram lá e longe dos seus 
familiares. 

E05 [...] O Filó podia acontecer por 
dois motivos: um por um motivo 
propriamente dito de se encontrar 
entre pessoas conhecidas, 
famílias vizinhas [...] era itinerante 
o Filó, fazia uma noite na casa de 
um vizinho, depois na outra noite, 
no segundo vizinho, depois na 
outra no terceiro e assim por 
diante. Era aproveitado muito pra 
fazer esse Filó, a tal da capelinha 
[...] falavam dos negócios, da 
roça, dos problemas, das dores, 
das doenças, né? [...] As crianças 
no Filó, elas faziam algumas 
brincadeiras, geralmente as 
pessoas adultas ficavam dentro 
de casa conversando, comendo 
amendoim, pinhão, tomando 
chimarrão [...] vinho, né? [...] 
muitas vezes era tudo misturado, 
mas muitas vezes as comadres se 
misturavam numa salinha pra 
contar as fofoquinhas delas, falar 
mal dos maridos, né? E os 
homens ficavam numa outra, mas, 
muitas vezes ficavam tudo junto, 
misturados, até porque tinham 
muitas casas que não tinham 
duas salas, tinha uma única sala 
em volta do fogão... 

Encontrar pessoas e também rezar, 
com a capelinha que era itinerante. 

B 

E03 Na minha infância, a família que 
seria visitada era avisada. Tinha 
oração quando tinha a visita da 
capelinha, conversa, muitos 
causos e histórias, especialmente 
de coisas do Rio Grande do Sul, 
comidas, chimarrão, algumas 
vezes, as crianças brincavam fora 
de casa à luz do luar. Em 
Ipumirim, como evento, os 
primeiros filòs foram realizados 
em praça pública. O prato 
principal era polenta brustolada 
com queijo e salame, vinho e 
apresentação de cantos e 
músicas. 

Na minha infância, a família que 
seria visitada era avisada. Tinha 
oração quando tinha a visita da 
capelinha, conversa, muitos causos 
e histórias, especialmente de coisas 
do Rio Grande do Sul, comidas, 
chimarrão, algumas vezes, as 
crianças brincavam fora de casa à 
luz do luar. 

B 

TOTAL 6 

 

4 - Sua família fazia Filó aqui no Brasil? Como era a participação da sua família? 

Entrevistado E-Ch IC Cat. 

E01 Sim. A participação, na verdade, 
eram só os adultos, pais, né? As 
crianças aqui, onde eu me criei, 
na verdade, as crianças 
permaneciam na casa... 

Sim. A participação, na verdade, 
eram só os adultos. As crianças 
permaneciam na casa. 

A 
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E05 Não conheço uma família que não 

fizesse lá, né? Porque era quase 
um ritual, né? [...] principalmente 
pras crianças, a gente perguntava 
quando é o próximo Filó? Então 
tinha que praticamente toda 
semana, e as vezes, na mesma 
semana, como passava a 
capelinha... 

Era quase um ritual, principalmente 
pras crianças. 

B 

E04 Sim, a minha família fazia e eu 
também me lembro dos Filós onde 
a gente ia na casa das pessoas, 
era muito esperada a noite do filó. 
Era assim, a gente ficava numa 
ansiedade pra partir, pra ir na 
casa do fulano pra... enfim, era 
um dia muito esperado. 

Sim, a família fazia e era muito 
esperada a noite do filó. 

B 

E03 Sim. Para visitar os parentes e 
vizinhos sem um motivo em 
especial e para rezar o terço por 
ocasião da passagem da 
santinha. Quando visitada, 
providenciava comidas, cadeiras e 
bancos o suficiente para 
acomodar todos os visitantes. 

Sim. Para visitar os parentes e 
vizinhos sem um motivo em especial 
e para rezar o terço por ocasião da 
passagem da santinha. Quando 
visitada, providenciava comidas, 
cadeiras e bancos o suficiente para 
acomodar todos os visitantes. 

B 

E02 [...] toda minha pesquisa, ela 
decorre muito mais da família da 
minha mãe, porque assim, a nona 
Júlia e o nono Francisco, eles 
tiveram uma família numerosa... 
Aí, o que acontece... nós, na 
verdade, na minha família 
especificamente, nós não 
fazíamos Filò, mas o meu nono 
sempre fazia com os irmãos dele 
que moravam próximo e aí foi 
acontecendo sempre... 

Na família, especificamente não, 
mas o nonno sempre fazia com os 
irmãos dele que moravam próximo e 
aí foi acontecendo sempre. 

B 

E06 Eu sempre morei em cidade, eu 
acho que o Filó era aquele mais 
verdadeiro era quando eles saiam 
da cidade pra ir no interior visitar 
as famílias [...] mas na cidade 
também se fazia o Filó, de outra 
maneira, talvez nas 
comemorações dos aniversários. 
[...] É num Filó, comemorativo 
aniversário, era, como tantos 
outros que existiam, também eram 
comemorados encontro de 
pessoas, porque não dizer que um 
Filó também era quando alguém 
ia na casa do outro, mesmo 
morando na cidade, pra pedir a 
farinha que faltou, a xícara de 
açúcar que precisava pra no dia 
seguinte comprar no mercado... 

Morava na cidade e ali também se 
fazia Filó, de outra maneira, nas 
comemorações dos aniversários. 
Porque não dizer que um Filó 
também era quando alguém ia na 
casa do outro, mesmo morando na 
cidade, pra pedir a farinha que 
faltou, a xícara de açúcar que 
precisava? 

C 
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5 - Como foi a transformação do Filó ao longo do tempo? 

Entrevistado E-Ch IC Cat. 

E04 Claro que na Itália era um tipo de 
Filó que faziam [...] Mas depois, 
aqui no Brasil [...] eles foram 
adaptando conforme os costumes 
aqui, conforme as condições que 
eles encontraram aqui, as 
condições que eles tinham aqui... 

Na Itália era um tipo de Filó que 
faziam, depois, aqui no Brasil eles 
foram adaptando conforme os 
costumes aqui, conforme as 
condições que eles encontraram 
aqui. 

A 

E02 [...] O Filò também teve muitas 
adaptações, né? Por exemplo, lá 
no passado, eu ouvi dizer de que 
nem era Lampião que usavam pra 
se deslocar... era um facho de 
tabuinhas que colocavam fogo pra 
se guiar. Aí depois o Lampião... 
nós no passado... vivíamos no 
espaço rural e com o tempo, as 
comunidades foram se tornando 
muito mais urbanas... as famílias 
trabalhavam o dia todo juntas, fim 
do dia se deslocavam pra casa do 
vizinho para esse momento... Aqui, 
nos centros urbanos, a realidade 
mudou... as pressões e cobranças 
diárias fazem com que, no final do 
dia, a pessoa esteja tão 
psicologicamente cansada, tão 
estafada, que ela não tem mais 
essa iniciativa de estar se 
deslocando pra casa de ninguém, 
então, hoje existe uma realidade 
onde poucos Filòs acontecem, 
poucas reuniões, somente quando 
tem um motivo... mas essa 
condição de... maior frequência, na 
verdade, acontece só pontual em 
algumas famílias que têm o 
costume mesmo, porque têm a 
base na cultura talian. 

O Filó teve muitas adaptações. No 
passado, por exemplo, conforme as 
condições melhoravam, passaram, 
de fachos de tabuinhas que 
colocavam fogo, para se guiar, ao 
Lampião. No passado, vivíamos no 
espaço rural e com o tempo, as 
comunidades foram se tornando 
mais urbanas. Aqui, nos centros 
urbanos, a realidade mudou. As 
pressões e cobranças diárias fazem 
com que, no final do dia, a pessoa 
esteja tão cansada que ela não tem 
mais essa iniciativa de visitar outras 
famílias. Hoje, poucos Filós 
acontecem, quando há um motivo 
especial. Somente as famílias com a 
base do costume talian que realizam 
com maior frequência. 

A 

E01 À medida que foram melhorando 
as condições de vida, [...] 
conseguindo alimentos produzidos 
na própria agricultura, então foram 
introduzindo a culinária típica, e, 
além da culinária típica, exímios 
cantores, a cantoria era uma 
constante. Aí o jogo do quatrilho e, 
principalmente, o jogo da mora. 
Além, lógico, de manter aquelas 
tradições, discutir os problemas 
entre as famílias e se ajudarem 
também, se uma família tendo 
dificuldades, era um trabalho 
comunitário, além de muito 
religioso, né? A reza do terço e, 
enfim, era isso. 

Melhorando as condições de vida, 
foram trabalhando e conseguindo 
conforto, introduziram a culinária 
típica com os alimentos produzidos 
na própria agricultura. A cantoria 
estava sempre presente, o jogo do 
quatrilho e, principalmente, o jogo da 
mora. Além de manter as tradições 
de discutir os problemas e se 
ajudarem, se alguma família tivesse 
dificuldades. Era um trabalho 
comunitário. Eram muito religiosos 
também, a reza do terço sempre 
estava presente. 

A 
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E03 Como evento, em Ipumirim, da 

praça passou para ambiente 
fechado com mais comidas. Houve 
anos em que teve apresentações 
culturais. Tornou-se maior da 
própria festa Taliana. Hoje, é um 
evento típico da culinária italiana 
com música para dançar. 

Tornou-se um evento. Em Ipumirim, 
da praça passou para ambiente 
fechado com mais comidas. Hoje, é 
um evento típico da culinária italiana 
com música para dançar. 

B 

E06 [...] o mundo de evolução moderna, 
fez com que os Filós 
acontecessem de uma forma 
diferente, então aquele Filó que era 
dirigido às pessoas... entre elas se 
conversavam, entre elas se 
trocavam as ideias, entre elas se 
faziam os servicinhos, os jogos. 
Com o passar do tempo, pela 
mídia, pelas coisas que foram 
surgindo, a televisão... houve uma 
modificação desse Filó... 

Houve uma modificação do Filó por 
conta da tecnologia, da evolução. 

C 

E05 O Filó, ele, com o advento dos 
meios de transporte mais velozes, 
ele acabou que você não queria 
mais andar a pé. Do Filó, 
basicamente, ou algumas famílias 
iam de carroça ou de cavalo, 
quando as distancia eram um 
pouco maiores, e aí andar a pé, o 
pessoal começou a comprar carros 
e aí começou a andar de carro. [...] 
Então foi se perdendo e até em 
função do surgimento da televisão, 
porque a televisão [...]  porque aí 
as pessoas continuavam se 
visitando e aí tinha lá uma 
televisão ligada e aí as pessoas 
[...] ficavam discutindo a televisão 
ou prestando atenção na novela, 
no noticiário e acabou, então, o 
assunto... 

O Filó, com o advento dos meios de 
transporte mais velozes, fez com que 
as famílias quisessem viajar mais 
longe. E em função do surgimento da 
televisão também, pois as pessoas 
prestavam atenção na novela, no 
noticiário. 

C 

TOTAL 6 

 

6 - Onde o Filó é ainda realizado? 

Entrevistado E-Ch IC Cat. 

E06 Eu acho que na cidade eles tentam 
buscar através de jantares, através 
de promoções comunitárias, 
festivas, normalmente, é um Filó. 
Mas no interior, na colônia ele 
ainda existe verdadeiramente, 
modificado do que era no passado, 
mas existe ainda muito frequente. 
Eu vejo que na região nordeste do 
estado do RS ele é muito 
presente... 

Na cidade eles tentam buscar 
através de jantares, promoções 
comunitárias, festivas. Mas no 
interior ele ainda existe, modificado 
do que era no passado, mas existe 
ainda muito frequente. Na região 
nordeste do estado do RS ele é 
muito presente. 

A 
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E05 Hoje, o que eu presencio de Filó 

são festas que, na verdade, são 
promoções com cunho turístico, 
né? De incremento turístico que é 
patrocinado, geralmente por um 
órgão público, muito distante de 
ser aquilo que era originalmente o 
Filó, e nas famílias, o que mais se 
aproxima do Filó é aquele encontro 
natalino que tem [...] Que na 
verdade reproduz um pouco aquilo 
que era antigamente, Claro, um 
pouco com todo mundo vai com 
celular e fica mostrando as coisas, 
tal, no zap, né? Mas acaba sendo 
um Filó mais parecido com aquele, 
né? Flores da Cunha, nesse 
sentido de turístico, né? Filó 
turístico. É feito ainda Antônio 
Prado, Garibaldi...  

São promoções com cunho turístico, 
patrocinado, geralmente, por um 
órgão público. Nas famílias, o que 
mais se aproxima do Filó é aquele 
encontro natalino que reproduz um 
pouco aquilo que era antigamente. 
No sentido turístico, tem Flores da 
Cunha, Antônio Prado, Garibaldi. 

A 

E04 [...] várias cidades estão 
retomando esse encontro, essa 
noite chamada Filó, né? [...] As 
cidades que estão fazendo... Três 
Coroas [...] Bento Gonçalves [...] 
Concórdia, Lindóia do Sul. Então, 
assim, a gente sabe de várias 
experiências por ali que estão 
fazendo Filó. Próprio Nova Prata 
num hotel ali estão também 
fazendo uma parte com o pessoal 
do hotel, com pessoal que 
pernoita... 

Várias cidades estão retomando 
esse encontro, essa noite chamada 
Filó. Três Coroas, Bento Gonçalves, 
Concórdia, Lindóia do Sul, Nova 
Prata. 

A 

E03 Em Concórdia, Lageado dos Pintos 
e carece confirmar, mas Engenho 
Velho também. Em Lindóia do 
Sul... Em Caçador, na FEIBEMO. 
Em Viadutos, no RS. 

Em Concórdia, na comunidade de 
Lageado dos Pintos e, precisa de 
confirmação, em Engenho Velho 
também. Em Lindóia do Sul, em 
Caçador, na FEIBEMO. E em 
Viadutos, no RS. 

A 

E02 [...] no Rio Grande do Sul eu 
conheço duas realidades, que é 
uma em Caxias do Sul, em 
Forqueta, e outra em Vila Flores, 
né? Aí em Santa Catarina, nós 
temos o de Caçador, que é da 
família Zanella e depois nós temos 
aqui no nosso entorno, nós temos 
uma manifestação em Itá, em 
Ipumirim, em Concórdia, que é 
esse, então, que é o meu projeto 
com um filhotinho em Lindóia do 
Sul. 

No Rio Grande do Sul, eu conheço 
duas realidades, uma em Caxias do 
Sul, na comunidade de Forqueta, e 
outra em Vila Flores. Em Santa 
Catarina, nós temos o de Caçador, 
que é da família Zanella e também 
em Itá, em Ipumirim, em Concórdia, 
que é esse, o meu projeto com uma 
extensão deste projeto em Lindóia do 
Sul. 

A 
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E01 [...] Na agricultura familiar ainda 

existem alguns encontros de 
família, não chamado de Filó, mas 
as famílias se visitam e nessas 
visitas existem ainda aquele Filó, 
com a conversa, discussão de 
problemas entre as famílias 
próximas. Aí sempre tem iguarias 
que eles degustam... O vinho é a 
principal bebida entre eles. Hoje 
em dia existem ... esses Filós 
memorativos. É o caso daqui da 
FEIBEMO que realiza anualmente 
um Filó memorativo. Então, para 
resgatar as culturas, existe 
também o Filó público, né? Para 
atender os gostos do turista. 
Existem muitos, principalmente no 
sul do Brasil, no Rio Grande do 
Sul, especial Santa Catarina 
também existem muitos Filós 
públicos e turísticos. 

Na agricultura familiar ainda existem 
alguns encontros de família, não 
chamados de Filó, mas com a 
conversa, discussão de problemas 
entre as famílias próximas, sempre 
presentes as iguarias típicas para 
degustar e o vinho, que é a principal 
bebida entre eles. Hoje em dia 
existem os Filós memorativos, que é 
o caso daqui da FEIBEMO que 
realiza anualmente. Existe também o 
Filó público, para resgatar a cultura e 
atender os gostos do turista. 
Principalmente no Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina. 

A 

TOTAL 6 

 

7 - Em todos os lugares ele é realizado da mesma maneira? Comente. 

Entrevistado E-Ch IC Cat. 

E06 Não, eu acho que não, né? Eu 
acho que hoje depende do grupo 
que se reúne, né? As discussões 
são diferentes... 

Hoje depende do grupo que se reúne 
e as discussões. 

A 

E05 Ele era realizado, basicamente, da 
mesma maneira, com alguma 
diferença, por exemplo... a capela 
tal tinha o gaiteiro, então ele ficava 
um pouco mais alegre, né? Se 
outro, numa outra tocava violão, aí 
ficava... na outra capela tinha um 
grupo que cantava, fazia vozes, 
então, tinha alguns incrementos, 
né?... 

Cada lugar é feito de uma maneira 
diferente. 

A 

E04 Eu acredito que não, acho que 
cada um tem a sua maneira, né? 
De fazer o Filó, cada um tem uma 
holística própria, né?... 

Não, cada um tem sua holística 
própria. 

A 

E03 Não. Não. A 

E02 Não. Na verdade, cada local tem 
um traço. [...] o de Forqueta ele 
acontece [...] junto a uma vinícola, 
ele é feito como uma apresentação 
[...] Caçador é uma realidade que 
eu vejo que tem uma origem bem 
interessante na condição da 
valorização do imigrante, do 
camponês, do Colono lá do início, 
né? E é num formato, então, 
justamente original, num pós janta, 
onde é servido o brodo e baseado 
na culinária. Eu esqueci de te citar, 

Não, cada um tem o seu formato, 
conforme a região. 

A 
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mas o de Vila Flores é um Filó que 
hoje tornou-se até reconhecido 
nacionalmente, né? Ele hoje é um 
produto turístico da região do 
Estado do Rio Grande do Sul, ele 
vem fazendo um trabalho 
belíssimo, [...] Itá faz um Filó na 
praça, é um outro formato. 
Ipumirim faz um Filó no centro 
comunitário, reunindo quase mil 
pessoas, com a alimentação do 
italiano, essa coisa, né? Do talian, 
mas é para bastante gente. 
Concórdia é num Paiol, é no 
interior do município, realizado 
num paiol restaurado, é pra, no 
máximo, a capacidade de 60 
pessoas, né? Onde também tem 
canto, tem a gastronomia típica, as 
vestimentas... então, é no formato 
de um evento, e ele é formado 
tanto de Concórdia quanto o de 
Lindóia do Sul... 

E01 Na verdade, a origem do Filó é a 
mesma. O que muda são os 
atrativos e a gastronomia. É para 
fins de atendimento do público 
exigente, então, o público hoje, 
com as novas tecnologias, eles são 
mais exigentes. Então o Filó tem 
que atender a esse público 
exigente. Mas a origem, a reunião 
de famílias permanece. 

A origem do Filó é a mesma, o que 
muda são os atrativos e a 
gastronomia. O público hoje, com as 
novas tecnologias, está mais 
exigente, então o Filó tem que 
atender a esse público exigente. Mas 
a origem, a reunião de famílias 
permanece. 

A 

TOTAL 6 

 

8 - O que faz parte do Filó atualmente?  

Entrevistado E-Ch IC Cat. 

E06 Eu acho que a culinária é principal. 
A culinária é principal porque os 
pratos continuam a ser feitos, 
alguns tipos de alimentação, ou 
alguns tipos de culinária ainda são 
muito presentes e fortes porque 
elas são saborosas, são atrativas, 
né? Mas a música existe sempre, 
né? De uma maneira ou outra, né? 
Porque pode ser também um Filó 
misto, não mais pensando só que o 
Filó esta restrito à música, por 
exemplo, italiana [...] o Filó pode 
também ter, hoje, uma música 
sertaneja, ela é bem-vinda, ela 
pode ter outros tipos de música... 

A culinária continua sendo feita. A 
música existe sempre, dando espaço 
também para outros tipos além da 
folclórica. 

A 

E04 [...] a polenta, que não pode faltar, 
né? A gente procura fazer sempre 
comidas, assim, típicas do nosso 
italiano né? Os grostoli, a cuca, o 
pão, as marmeladas... [...] e o 

Polenta e outras comidas típicas, 
gostoli, cuca, pão, marmelada, vinho, 
músicas italianas e sertanejas, 
pinhão na chapa, brincadeiras, jogos, 

A 
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vinho que não pode faltar como 
bebida, né? Então, assim, músicas 
a gente canta música italiana, mas 
não deixa de cantar sertanejo, não 
deixa de cantar outras músicas [...] 
mas sempre músicas bem alegres, 
bem, assim, pra divertir, pra que o 
pessoal fique animado, né? [...] 
não pode faltar o pinhão na chapa 
né? [...] brincadeiras, jogos, o jogo 
da mora, né? Há 2, 3 anos a gente 
fazia brodo, mas o pessoal não 
tem esse costume do brodo, então 
a gente começou a fazer chá e ele 
foi muito bem aceito, foi melhor 
aceito que o próprio brodo. 

jogo da mora. Brodo não fazem mais, 
somente chá. 

E03 Em Ipumirim, o que tem de típico é 
a comida. Como o Filó é realizado 
sempre de noite há a questão da 
Lei dos Menores a ser cumprida 
que limita a participação das 
famílias por causa das crianças e 
adolescentes. 

Em Ipumirim, o que tem de típico é a 
comida. Como o Filó é realizado 
sempre de noite há a questão da Lei 
dos Menores a ser cumprida que 
limita a participação das famílias por 
causa das crianças e adolescentes. 

A 

E02 [...] a música, que é uma coisa... 
“andemo sì, andemo no a far Filò” 
é o canto que já acolhe... depois... 
com bolinho de pão.... frito... são a 
nossa recepção. A partir daí 
acontece, então, dramatizações 
onde agricultores voluntários com 
descendência italiana estão aí para 
fazer a apresentação... então, se 
fala, se fala, si parla talian, come 
polenta com molho, com formaio, 
com fortaia, canta-se as nossas 
músicas: Verginella, Mérica... joga-
se a mora, tem um momento das 
comadres, né? [...] a hora da 
oração... 

Música, o canto de recepção junto 
com a distribuição do bolinho de pão 
frito, dramatizações, se fala talian, se 
come polenta com molho, com 
formaio, com fortaia, joga-se a mora 
e tem o momento das comadres, 
onde elas se visitam quando há um 
nascimento na família e também a 
hora da oração, porque a oração, a 
fé, sempre foi um princípio muito 
importante para o talian, os quais 
rezavam diariamente o terço, 
ajoelhados. 

A 

E01 O Filó, ele se alterou muito. Existe 
uma verdadeira culinária da cultura 
talian, então, comida não falta, 
vinho não falta, sucos, não falta. 
Música, é direta da cultura talian, 
grupos de cantos, né? Mostra de 
Mora, mostra do quatrilho.... Enfim, 
encenações também existem em 
alguns Filós, encenações, mas 
cada comunidade, cada município 
que realiza esses Filós, 
principalmente os turísticos, eles 
têm uma característica diferente da 
outra, né? 

O Filó, ele se alterou muito. Comida 
e bebida não faltam, existe uma 
verdadeira culinária da cultura talian. 
A música, a mora, o quatrilho, as 
encenações. Mas cada comunidade 
realiza o Filó, principalmente os 
turísticos, de uma maneira diferente. 

A 

E05 [...] que faz parte é uma tentativa 
de manter a memória dele, só que, 
obviamente, com um cunho forte 
comercial. Até porque pra ti 
sustentar ele hoje, tu precisa dum 
atrativo de marketing, tu precisa de 
um incremento culinário, que as 

Há uma tentativa de manter a 
memória do Filó, com um forte cunho 
comercial. Há um incremento 
culinário. Produtos industrializados, 
pois há a questão da vigilância 
sanitária em relação aos produtos 
coloniais. 

B 
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vezes só o amendoim hoje já não 
consegue, né? Tem que ter aquele 
pão, aquela cuca, aquele salame, 
aquele, né? [...] A maioria desses 
produtos hoje, utilizados no Filó 
são industrializados. Tem uma 
questão hoje muito importante, 
sem questionar a importância dela, 
que é a vigilância sanitária, então, 
daqui a pouco tu vai fazer um 
salame colonial e não vai poder 
usar... 

TOTAL 6 

 

9 - O que, na sua opinião, se aprende com o Filó? 

Entrevistado E-Ch IC Cat. 

E04 [...] esquecer tudo que acontece de 
ruim, o que é lá fora, a gente deixa 
lá fora, os problemas, tudo, e aqui 
a gente renasce, aqui a gente 
revive, aqui a gente se diverte, aqui 
a gente [...] os que saem, também, 
um pouco de história, um pouco 
de... a alegria... 

Aprendem um pouco da história e 
esquecem tudo o que acontece de 
ruim lá fora, saindo alegres. 

A 

E03 O Filó seria uma oportunidade de 
vivência dos costumes da cultura 
Taliana. Quando o público só quer 
comer e dançar (e os promotores 
não enxergam mais do que isso), a 
oportunidade desaparece. Os 
locais onde o Filó é realizado 
(salão paroquial, centro 
comunitário, etc) dificultam muito a 
criação de outras atividades na 
realização do Filó. 

Vivência dos costumes da cultura 
italiana. 

A 

E02 [...] aprendemos muito, né? E 
desse muito é pouco, mas ouço de 
pessoas que podem estar conosco 
no Filó, é o conhecimento que se 
pode socializar, compartilhar é 
grandioso, porque, eu diria, 
inicialmente por mim, nós vamos 
às nossas origens, 
compreendemos do nosso jeito de 
ser talian, e a partir disso poder 
compartilhar jogos, jogo de mora, 
por exemplo... Eles jogavam na 
mão, usávam os próprios recursos 
do corpo e tinham que... e o 
raciocínio rápido que tinham que 
ter para contar isso, somar, e aí 
fazer todo esse cálculo pra ver 
quem tava ganhando, quem não 
tava. Então assim, a riqueza de 
saber que este jogo foi uma 
manifestação do talian, oriunda dos 
presídios, inclusive da Itália e que 
depois tornou-se popular, vindo a 

Aprende muito. Volta às origens e 
compreende o jeito de ser. O jogo de 
mora, por exemplo, jogavam com as 
mãos e o raciocínio precisava ser 
rápido para poder somar e fazer todo 
o cálculo para ver quem estava 
ganhando.  

A 
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ser socializada nas reuniões de 
domingo à tarde de homens à 
bodega, ou mesmo nos Filós, isso 
já é... esse exemplo como uma 
manifestação rica da nossa cultura. 

E01 Bom, para os jovens é um resgate 
da convivência da época, das 
dificuldades conforme que os 
afazeres dos agricultores, as 
dificuldades e na verdade é uma 
convivência, resgatando o passado 
com o que existem hoje do 
presente, né? Então atende o 
turista, aquele que não sabe da 
história, ele presencia e é o 
resgate e é muita vida, muita 
convivência, né?... 

Para os jovens, um resgate da 
convivência da época, das 
dificuldades. Para o turista, aprende 
a história da imigração italiana. 

A 

E05 [...] ensina relações, ele te ensina, 
digamos assim, seria o meu 
primeiro curso de gestão de 
pessoas, né? [...] A gente acabava 
se inteirando dos assuntos 
administrativos da família, da 
cooperativa, [...] a gente aprendia 
fazer contas, porque eles 
começavam fazer contas de juros, 
que e[...] a gente acabava 
aprendendo matemática, a gente 
acabava aprendendo música, a 
gente escutava os nonos cantarem 
e eu, quando criança, interessante, 
mas esse nono tá fazendo uma voz 
e a nona tá fazendo diferente, mas 
os dois juntos, fica... dá aquele 
harmônico, né? [...] Quando tinha 
um instrumentista a gente ao 
menos, não aprendia a tocar, a 
gente despertava a curiosidade. 
[...] não tinha ninguém triste no 
Filó. [...] contando seus problemas, 
mas daquela forma bem-
humorada, então, a gente aprendia 
ali a ser bem humorado. [...] o 
aprendizado ele era permanente, 
além de aprender a cozinhar 
amendoim, [...] a gente aprendia a 
culinária... 

Aprendia relações humanas. 
Antigamente aprendia assuntos 
administrativos da família, fazer 
contas, música e a ficar alegre 
mesmo com os problemas 
cotidianos. 

B 

E06 Se aprende, eu acredito que o Filó 
tem na sua essência a amizade. A 
aproximação entre as pessoas e 
como é bonito isso [...] poderíamos 
chegar a Filó até aproximação das 
pessoas quando são solidárias 
umas ás outras, as dificuldades ou 
numa morte, numa dificuldade, de 
alguém que fica com uma doença 
em que as visitas também se 
fazem dessa maneira, talvez 
poderia ser chamado Filó também, 

Tem na sua essência a amizade, a 
aproximação entre as pessoas. Filó é 
solidariedade. 

C 
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porque é um Filó de 
solidariedade... 

TOTAL 6 

 

10 - Na sua opinião, de que forma o Filó poderá ser resgatado e valorizado? 

Entrevistado E-Ch IC Cat. 

E06 Eu acho que através dessas 
jantas que existem, né? E a 
valorizar a vida, valorizar o ser 
humano. Se você conseguir isso, 
consegue através dum bom 
trabalho. Isso depende muito hoje 
das prefeituras municipais, das 
secretarias de educação, 
secretarias de assistência social, 
se elas conseguem fazer com 
que a comunidade valorize as 
coisas que existem dentro do seu 
município, [...] Então acho que 
nas grandes comunidades, nos 
grandes encontros, é uma 
maneira de fazer através de 
jantares, de encontros de música, 
festivais de música, encontro de 
coros, encontro de... sabe, eu 
acho que isso é muito importante.   

É uma maneira de fazer através de 
jantares, de encontros de música, 
festivais de música, encontro de 
coros. Isso depende muito hoje das 
prefeituras municipais, das 
secretarias de educação, secretarias 
de assistência social, se elas 
conseguem fazer com que a 
comunidade valorize as coisas que 
existem dentro do seu município. 

A 

E05 Eu não descarto essa forma 
comercial, né? Que de como ele 
é oferecido hoje, pelas cias de 
turismo ou pelo poder público, foi 
a forma que eles encontraram de 
serem autossustentável, porque 
naquela época, não havia objetivo 
de você ganhar com o Filó. [...] eu 
não tenho muita esperança de 
que ele seja resgatado daquela 
forma, porque, não sei se as 
pessoas vão querer se receber, 
porque nós estamos criando uma 
cultura individualista hoje [...] Nós 
estamos conectados 24h no 
whats up, no facebook, se 
mandando fotografia, né? 
embora. [...] Mas vai permanecer 
desta forma autossustentável no 
sentido de como um elemento 
cultural a ser vendido como 
memória, né? Vendido como 
memória. Tem seu valor.  

Não tem esperança de que seja 
resgatado como antigamente, 
devido à tecnologia. Mas como 
forma comercial, elemento cultural a 
ser vendido como memória, tem seu 
valor. 

A 

E04 [...] a forma turística pode 
continuar [...] então, assim, como 
turismo, ele foi assim... foi 
acertado fazer esse Filó, porque, 
realmente ele tá atraindo muitos 
turistas e muitas pessoas... 

A forma turística pode continuar. 
Realmente está atraindo muitos 
turistas. 

A 
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E01 [...] é realizar o Filó 

autofinanciado, porque, do 
governo, praticamente não há um 
incentivo e os turísticos, então, 
ele é autofinanciado, cobram dos 
participantes e assim eles 
poderão, eles podem continuar se 
mantendo [...] Com certeza o 
turismo é uma forma de valorizar. 
É um aprendizado ímpar, um 
momento mágico do resgate das 
raízes culturais. 

Hoje em dia, quem quer preservar 
deve realizar o Filó autofinanciado, 
pois praticamente não há incentivo 
do governo. Os eventos turísticos 
cobram dos participantes e assim 
eles poderão continuar se mantendo 
e, certamente, o turismo é uma 
forma de valorizar. É um 
aprendizado ímpar, um momento 
mágico do resgate das raízes 
culturais. 

A 

E02 É um trabalho que depende de 
nós, né? [...] se nós tivermos pré-
disposição, interesse em buscar e 
recompor esses costumes, esse 
jeito de ser talian, de querer 
realmente valorizar, dar um olhar 
pra isso, assim, com valorização 
mesmo, isso realmente terá, será 
difundido e terá o seu valor em 
termos nacionais, um 
reconhecimento, até um dos 
próprias, onde os próprios jovens 
e crianças poderão dar... 
conseguir conceber como de fato 
eu sou descendente dessa 
origem, isso é meu costume, eu 
não posso ter vergonha de falar, 
de parlar talian, né?... 

É um trabalho que depende de nós, 
porque se nós tivermos pré-
disposição, interesse em buscar e 
recompor esses costumes, esse 
jeito de ser talian, ele realmente 
será difundido e terá o seu valor. Os 
jovens e as crianças poderão ter 
orgulho de suas origens, não tendo 
vergonha de falar talian, pois 
antigamente eram alvos de 
chacotas. Mas, com o 
reconhecimento da língua talian, 
sendo a nossa segunda língua 
brasileira, é um fato que nos motiva 
a estarmos ainda mais pesquisando 
e concretizando pequenas ações 
valorizando esse jeito de ser talian. 
Qualquer ação que nós fizermos, 
será uma iniciativa, enfatizando que 
estamos aqui e temos orgulho de 
ser talian e orgulho do que fazemos 
para preservar a cultura. 

B 

E03 Difícil, há muitas questões 
envolvidas. O Plano de 
Salvaguarda e Valorização do 
Talian (a ser discutido e 
aprovado) poderá tratar disso 
como um item específico e de 
alguma forma, “premiar” os 
eventos que primem mais pela 
cultura do que pelo dinheiro, 
embora ambos precisem andar 
juntos. 

Difícil, há muitas questões 
envolvidas. O Plano de Salvaguarda 
e Valorização do Talian (a ser 
discutido e aprovado) poderá tratar 
disso como um item específico e de 
alguma forma, “premiar” os eventos 
que primem mais pela cultura do 
que pelo dinheiro, embora ambos 
precisem andar juntos. 

C 

TOTAL 6 
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APÊNDICE D – RESULTADOS QUALIQUANTITATIVOS – CONHECEDORES DO 

FILÓ 

 

    (n) 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
(IDEIAS) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(ENTREVISTADOS) 

PESQUISA Origem, evolução e mapeamento do Filó            

1 - O que é o Filó? 
    

 
A - Reunião de famílias após o jantar. 6 100.00 % 100.00 % 

     

  TOTAL DE IDEIAS 6     

  TOTAL DE ENTREVISTADOS 6     

 

 

    (n) 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
(IDEIAS) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(ENTREVISTADOS) 

PESQUISA Origem, evolução e mapeamento do Filó            

2 - Onde e como 
surgiu o Filó? 

    

 
A - Na Itália, nos estábulos para se protegerem 
do frio 

6 100.00 % 100.00 % 

     

  TOTAL DE IDEIAS 6     

  TOTAL DE ENTREVISTADOS 6     
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    (n) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(IDEIAS) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(ENTREVISTADOS) 

PESQUISA Origem, evolução e mapeamento do Filó            

3 - Como eram 
realizados os 
primeiros Filós? 

    

 
A - Como distração após o trabalho 4 66.67 % 66.67 % 

 
B - Visita da capelinha 2 33.33 % 33.33 % 

     

  TOTAL DE IDEIAS 6     

  TOTAL DE ENTREVISTADOS 6     

 

 

    (n) 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
(IDEIAS) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(ENTREVISTADOS) 

PESQUISA Origem, evolução e mapeamento do Filó            

4 - Sua família fazia 
Filó aqui no 
Brasil? Como era a 
participação da 
sua família no 
Filó? 

    

 
A - Sim, mas só participavam os adultos 1 16.67 % 16.67 % 

 
B - Sim, e a noite do Filó era muito esperada 4 66.67 % 66.67 % 

 
C - Morava na cidade e ali também fazia 1 16.67 % 16.67 % 

     

  TOTAL DE IDEIAS 6     

  TOTAL DE ENTREVISTADOS 6     
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    (n) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(IDEIAS) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(ENTREVISTADOS) 

PESQUISA Origem, evolução e mapeamento do Filó            

5 - Como foi a 
transformação do 
Filó ao longo do 
tempo? 

    

 
A - Adaptando conforme melhoravam as 
condições de vida 

3 50.00 % 50.00 % 

 
B - Tornou-se um evento 1 16.67 % 16.67 % 

 
C - A tecnologia e a modernidade modificaram 2 33.33 % 33.33 % 

     

  TOTAL DE IDEIAS 6     

  TOTAL DE ENTREVISTADOS 6     

 

 

    (n) 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
(IDEIAS) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(ENTREVISTADOS) 

PESQUISA Origem, evolução e mapeamento do Filó            

6 - Onde o Filó é 
ainda realizado? 

    

 
A - Filó memorativo, público e turístico 6 100.00 % 100.00 % 

     

  TOTAL DE IDEIAS 6     

  TOTAL DE ENTREVISTADOS 6     
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    (n) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(IDEIAS) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(ENTREVISTADOS) 

PESQUISA Origem, evolução e mapeamento do Filó            

7 - Em todos os 
lugares ele é 
realizado da 
mesma maneira? 

    

 
A - Mantém a origem, com adaptações 6 100.00 % 100.00 % 

     

  TOTAL DE IDEIAS 6     

  TOTAL DE ENTREVISTADOS 6     

 

 

    (n) 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
(IDEIAS) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(ENTREVISTADOS) 

PESQUISA Origem, evolução e mapeamento do Filó            

8 - O que faz parte 
do Filó 
atualmente?  

    

 
A - Comida, bebida, música, jogos, alegria 5 83.33 % 83.33 % 

 
B - Tentativa de manter a memória 1 16.67 % 16.67 % 

     

  TOTAL DE IDEIAS 6     

  TOTAL DE ENTREVISTADOS 6     
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    (n) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(IDEIAS) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(ENTREVISTADOS) 

PESQUISA Origem, evolução e mapeamento do Filó            

9 - O que, na sua 
opinião, se 
aprende com o 
Filó? 

    

 
A - Resgate histórico da imigração italiana 4 66.67 % 66.67 % 

 
B - Aprende relações humanas 1 16.67 % 16.67 % 

 
C - A essência da amizade e a solidariedade 1 16.67 % 16.67 % 

     

  TOTAL DE IDEIAS 6     

  TOTAL DE ENTREVISTADOS 6     

 

 

    (n) 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
(IDEIAS) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(ENTREVISTADOS) 

PESQUISA Origem, evolução e mapeamento do Filó            

10 - Na sua 
opinião, de que 
forma o Filó 
poderá ser 
resgatado e 
valorizado? 

    

 
A - Turismo é uma forma de valorizar 4 66.67 % 66.67 % 

 
B - Trabalho que depende das pessoas 1 16.67 % 16.67 % 

 
C - Plano de Salvaguarda e Valorização do 
Talian 

1 16.67 % 16.67 % 

     

  TOTAL DE IDEIAS 6     

  TOTAL DE ENTREVISTADOS 6     
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APÊNDICE E – QUADROS DE EXPRESSÕES-CHAVE E IDEIAS CENTRAIS – 

VISITANTES DO FILÓ 

 

1 - Como foi a experiência em se envolver com a cultura do Filó? 

Entrevistado E-Ch IC Cat. 

E04 Pra mim é uma coisa muito 
especial, muito boa. [...] pra mim é 
uma experiência muito boa, porque 
volta às minhas origens onde eu fui 
criado na minha família. 

Algo muito especial que remete às 
origens onde foi criado na família. 

A 

E01 Pra mim foi bem emocionante, [...] 
voltei no passado e relembrei 
coisas que eu vivi... 

É emocionante, pois relembra o 
passado e as coisas que viveu. 

A 

E08 É enriquecedor, porque é muito 
daquilo que eu via dos meus avós. 
[...] é uma coisa que deixa a gente 
alegre... 

Enriquecedor pois lembra os avós e 
traz alegria. 

A 

E05 Eu me sinto em casa [...] os 
hábitos, aquela questão de 
respeitar a família, a vida em 
comunidade e eu me sinto em 
casa. 

Sente-se em casa, pois os hábitos, o 
respeito pela família, a vida em 
comunidade, os valores repassados 
no Filò são os mesmos de sua 
família. 

A 

E10 Gostei da comida [...] lembrei da 
mãe, porque a mãe também fazia 
assim [...] mexer a polenta e depois 
cortar com o fio. 

Lembranças da infância, da mãe que 
mexia a polenta e cortava com o fio. 

A 

E19 [...] muito emocionante [...] 
momento de lembranças da 
infância, das histórias que os avós 
contavam, então, eu voltei ao 
passado. 

Uma emocionante volta ao passado, 
lembrando da infância e das histórias 
que os avós contavam. 

A 

E15 [...] eu achei muito interessante, 
porque a gente relembra tudo que 
a gente conviveu no passado, de 
se envolver com as pessoas, as 
músicas [...] É ótimo, adorei. 

Interessante por lembrar o que viveu 
no passado, se envolvendo com as 
pessoas e com as músicas. É ótimo. 
Adorou. 

A 

E21 [...] eu me senti na infância [...] e 
eu revivi esses momentos. Foi 
muito bom. 

Reviveu bons momentos da infância, 
sentiu como se estivesse na infância.  

A 

E22 [...] pode-se considerar que a gente 
volta no tempo [...] É um resgate 
da música, da comida, do vinho, da 
religiosidade... 

É uma volta no tempo, um resgate da 
música, da comida, do vinho e da 
religiosidade.  

A 

E23 Pra mim foi uma lembrança do 
passado. [...] em função de não 
estar nem com a mãe nem com a 
minha vó falecida, eu me senti 
mais emocionada ainda... 

Lembrança do passado. Emocionada 
ainda mais, pois estava sem a 
presença de sua mãe a vó. 

A 

E25 [...] eu fiquei muito emocionada, eu 
chorei por várias vezes, assim, 
porque era a história [...] dos meus 
antepassados e, 
consequentemente, era a minha 
história também... 

Emocionada por ser a história de 
seus antepassados e dela também. 

A 

E02 [...] E a experiência que eu tive 
aqui no Filó foi realmente reviver 
alguns momentos do passado com 

Experiência de reviver momentos do 
passado com muita alegria. 

A 
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muita alegria e com gosto de quero 
mais... 

E18 [...] faz parte da nossa cultura, a 
cultura do Filò. 

A cultura do Filó faz parte da cultura 
de sua família. 

A 

E02 Algo muito diferenciado, algo muito 
alegre e muito, muito entusiasmo... 

O envolvimento com a cultura foi 
algo diferenciado, com muita alegria 
e entusiasmo. 

B 

E06 Ai, eu amei e acho muito 
emocionante. 

Amou, considera muito emocionante. B 

E07 Muito bom. Amei. Demais. Muito bom, amou demais. B 

E12 Experiência única, né? Foi muito 
boa, adoramos. 

Experiência única. B 

E14 É muito gratificante, é muito 
descontraído. O povo daqui vive 
isso. [...] uma troca de experiência 
muito boa, maravilhoso. 

É muito gratificante, é muito 
descontraído. É uma troca de 
experiência maravilhosa. 

B 

E20 [...] é difícil explicar, porque ele 
mexe com o emocional [...] toca 
profundamente. 

Mexe com o emocional e toca 
profundamente. 

B 

E11 Para mim foi uma experiência 
muito boa [...] consegui entender 
um pouco melhor de como que 
isso aconteceu. 

Experiência muito boa, fez entender 
melhor de como aconteceu a 
colonização no sul do país. 

C 

E09 [...] é um resgate histórico, desde 
os primeiros imigrantes, o 
sofrimento que eles passaram, a 
labuta [...] inclusive desde a Itália 
[...] E aqui no Brasil também. 

Resgate histórico da imigração. O 
sofrimento e a labuta dos imigrantes, 
desde sua saída da Itália até o Brasil. 

C 

E22 [...] eu acho que é uma grande 
sacada [...] essa releitura, né? [...] 
E aí, dessa forma, eu por exemplo, 
que não tenho nada de italiana, é 
uma forma de eu compreender 
como é que se dava isso... 

A releitura do Filó é uma forma de 
transmitir para outras pessoas, que 
não fazem parte dessa cultura, como 
era a vida dos imigrantes italianos no 
Brasil, na época da colonização. 

C 

E16 [...] experiência enriquecedora, 
assim até, para conhecer um 
pouquinho da cultura dos meus 
parentes...  

Experiência enriquecedora conhecer 
um pouquinho da cultura dos 
familiares. 

C 

E17 A experiência foi muito boa, essa 
troca de informações, troca de 
ideias culturais... 

Experiência positiva, com troca de 
informações e de ideias culturais. 

C 

E03 [...] eu fiquei impressionada [...] 
eles criaram as coisas conforme foi 
aparecendo a necessidade de 
fazer... 

Impressionada com a criatividade 
dos imigrantes em criarem ou 
utilizarem as ferramentas conforme a 
necessidade que surgia. 

C 

E24 Ah, muito bom, porque isso aqui é 
uma coisa que eu nunca tinha 
visto, na minha vida não tinha visto 
mesmo... 

Muito bom, pois conheceu a história 
dos imigrantes italianos que nunca 
tinha ouvido falar. 

C 

E13 [...] pude vivenciar e sentir o que 
eles sentiram na pele e todas as 
dificuldades que passaram, desde 
a época da Itália, aqui passavam 
frio e fome e todas as 
dificuldades... 

Pode vivenciar a sentir o que os 
imigrantes sentiram ao chegar no 
Brasil, todas as dificuldades, fome e 
frio. 

C 

TOTAL 27 
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2 - Quais as suas considerações a respeito do cenário/ambiente observado? 

Entrevistado E-Ch IC Cat. 

E14 É perfeito, está de acordo com a 
proposta que eles querem passar 
para a gente. 

É perfeito, está de acordo com a 
proposta que eles querem passar 
para a gente. 

A 

E02 [...] muito bonito, tudo muito 
rústico, muito tradicional.  

Ambiente bonito, rústico e tradicional. A 

E04 [...] o cenário é uma coisa 
fundamental dentro do Filó, porque 
[...] voltou toda a tradição. Se você 
olhar, tudo aquilo que se usava 
antigamente como ferramentas de 
trabalho, você tem exposto aqui. 
[...] se usava uma canga, onde se 
cangava os bois pra puxar a 
carroça, o arado. Hoje começou a 
se modernizar, porque antes era lá 
na enxada, né?... 

O cenário é fundamental no Filó, pois 
remete à tradição. Estão expostas as 
ferramentas de trabalho do imigrante, 
como a canga dos bois para puxar 
carroça e arado e a enxada.  

A 

E06 Gostei muito. Acho muito criativo. 
Tem muitos objetos que remetem 
ao passado. 

Muito criativo, tem muitos objetos 
que remetem ao passado. 

A 

E09 [...] todos os trabalhos manuais 
típicos e que eles utilizavam no 
dia-a-dia [...] Desde... pra carregar 
água, vinho, produtos, cestas, 
enfim, um artesanato riquíssimo. 

Artesanato riquíssimo, trabalhos 
manuais típicos e objetos que 
utilizavam no dia-a-dia. 

A 

E11 [...] o cenário influencia bastante 
[...] no caso da forma de 
contextualizar o que tá sendo a 
proposta evento [...] eu achei muito 
importante que foi explicado, por 
exemplo, quais eram os 
instrumentos básicos que eles 
recebiam, que eles tinham pra 
poder trabalhar na terra e construir 
as casas... 

O cenário influencia bastante como 
forma de contextualizar a cultura que 
está sendo mostrada. Foi muito 
importante também a explicação dos 
instrumentos básicos que os 
imigrantes tinham para poderem 
trabalhar na terra e construir as 
casas. 

A 

E01 Eu acho que é nota 10, porque 
eles conseguiram trazer de volta o 
cenário que [...] as pessoas de hoje 
não conhecem [...] os quadros, a 
casa, a capelinha de um santo, 
porque toda a casa tinha a reza à 
noite, isso era tradicional... 

Trouxeram de volta um cenário que 
as pessoas de hoje não conhecem, 
como os quadros e a capelinha de 
um santo, sendo que essa era 
tradicional, pois a reza não faltava 
antes de dormir. 

A 

E13 Eu achei muito original toda a 
decoração, o ambiente, as roupas, 
os artesanatos... 

Decoração original, incluindo o 
ambiente, as roupas e o artesanato. 

A 

E03 [...] E é muito bom, muito legal, 
muito... aprender, né? A história 
deles contada de uma maneira 
divertida, né? E tu pode ver que 
que até as crianças ficam 
interessadas sentadas olhando. 

É muito bom aprender a história 
deles contada de uma maneira 
divertida. Até as crianças ficam 
interessadas, prestando atenção. 

A 

E15 Eu acho que ela é muito original, é 
realmente o que existia 
antigamente... 

Muito original, é realmente o que 
existia antigamente. 

A 

E22 [...] eu gostei muito foi quando a 
gente entrou tava tudo escuro [...] 
essa coisa da escuridão nos 
remete àquele tempo, que eles 

Gostou da entrada, onde os 
visitantes chegaram no escuro e a 
escuridão remeteu ao passado, 
sendo recepcionados com as 

A 
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chegavam com as lanterninhas, 
né? [...] parecia que eu tava num 
teatro [...] Que o cenário só foi 
revelado quando os atores 
entraram em cena... 

lamparinas. Parecia que estava em 
um teatro, onde o cenário só foi 
revelado quando os atores entraram 
em cena. 

E17 Olha, a equipe está de parabéns 
pela organização, pela acolhida e 
também pela forma em que 
colocaram todos os cenários em si. 
Estão sempre muito bem 
elaborados, bem pensados... 

A equipe está de parabéns pela 
organização, pela acolhida e também 
pela forma com que colocaram o 
cenário, pois está muito bem 
pensado e elaborado. 

A 

E19 [...] achei tudo muito lindo [...] um 
aspecto muito bom, incentivador 
[...] cada detalhe, cada expressão, 
tudo é muito pensado, são os 
pequenos detalhes que vem 
fazendo uma grande diferença. 

Lindo, com um aspecto muito bom e 
incentivador. Cada detalhe, cada 
expressão, tudo é muito pensado. 
São os pequenos detalhes que vem 
fazendo uma grande diferença. 

A 

E20 Perfeito. [...] É a simplicidade, a 
organização, a forma como tudo 
acontece, a sincronia...  

É perfeito na sua simplicidade, sua 
organização e a forma como tudo 
acontece. 

A 

E21 O cenário é perfeito, ele remete a 
[...] uma época e [...] resgata tudo 
aquilo que os italianos trouxeram 
pra gente e todo aquele esforço 
que eles tiveram de sobrevivência 
no Brasil. 

O cenário é perfeito, remete a uma 
época e resgata tudo aquilo que os 
italianos trouxeram e todo o esforço 
que eles tiveram de sobrevivência no 
Brasil. 

A 

E16 O cenário é bem típico, tá bem 
bacana, assim, acho que 
representa bastante, não sei como 
era na época, mas ficou bem legal, 
bem bacana. 

O cenário é bem típico, representa 
bastante a cultura. 

A 

E24 Ah, muito bom, é tudo bom, não 
tem o que dizer de ruim, né? Muito 
bom, bah! Muito bom. 

Tudo muito bom, não tem o que dizer 
de ruim. 

A 

E23 [...] rico de informações, tanto 
falado pelo teatro, como na forma 
de mostrar os elementos, o que 
eles usavam... tecidos, costumes, 
e a própria alimentação... 

Rico de informações, tanto nos 
elementos quanto na fala e 
demonstração dos usos dos tecidos, 
costumes, e a própria alimentação. 

A 

E25 [...] Adorei as roupas, os trajes 
deles, porque eu achei que era 
tudo bem cuidado [...] Mas as 
roupas, principalmente as roupas 
masculinas me eram mais 
chocantes, porque eram roupas 
que o meu nonno usava [...] eu 
adorei as fotos também [...] Eu 
adorei eles explicando os 
instrumentos. [...] eu conseguia 
imaginar, assim, era como se eu 
estivesse viajando no tempo... 

Adorou a decoração, os trajes, as 
fotos, a explicação dos instrumentos 
de trabalho. Como se estivesse 
viajando no tempo. As roupas, 
principalmente as masculinas eram 
mais chocantes, porque eram roupas 
seu nonno usava. 

B 

E03 Perfeito, né? Tanto é que eles 
colocam até o cheiro da querosene 
para te sentir em casa [...]  

Perfeito, eles colocam até o cheiro 
da querosene das lamparinas para 
se sentir em casa, como naquela 
época. 

B 

E12 Me senti em casa, tava muito bom, 
bem familiar.  

Me senti em casa, um ambiente bem 
familiar. 

B 
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E08 Eu gostei muito [...] me lembra 

muito aquilo que eu já vivi quando 
criança [...] E me parece que eles 
tratam tudo com muito carinho aqui 
[...] que eles pensam muito nos 
detalhes sabe, isso faz com que a 
gente se sinta bem. 

Lembra muito aquilo que já viveu 
quando criança. Parece que eles 
tratam tudo com muito carinho, 
pensando em cada detalhes, fazendo 
com que as pessoas se sintam bem. 

B 

E10 [...] lembrei muito a mãe, aqueles 
panos de parede bordado à mão e 
pano de parede [...] tinha [...] muita 
coisa. 

Os panos de parede bordados à mão 
fizeram lembrar a mãe. 

B 

E18 [...] excelente. [...] nos fez lembrar 
os nossos antepassados [...] a 
própria edificação, a casa, os 
móveis, as fotos, os quadros 
antigos...  

O cenário é excelente, nos fez 
lembrar dos nossos antepassados, 
seja pela edificação da casa, os 
móveis, as fotos e os quadros 
antigos. 

B 

E07 Muito lindo, muito legal. Coisas ali 
que eu conhecia, tudo. Me 
identifiquei bastante. 

Se identificou bastante com o 
cenário, pois muitos dos objetos 
eram conhecidos. Muito lindo. 

B 

E05 [...] eles poderiam acrescentar 
algumas coisinhas a mais, né? Pra 
quem viveu essa época e conhece. 
Pra quem não passou por isso, 
está perfeito do jeito que está. 

Eles poderiam acrescentar mais 
alguns objetos, pois quem viveu 
nessa época sabe que tem muito 
mais coisas para mostrar. Mas para 
quem não passou por isso, está 
perfeito do jeito que está. 

C 

TOTAL 26 

 

3 - Participar do Filó fez você esquecer de sua rotina, vivendo em um tempo ou lugar diferente? 
Comente a respeito. 

Entrevistado E-Ch IC Cat. 

E14 [...] Me recordou muito a minha vó 
[...] Até me emociono de lembrar 
esses momentos, assim. A questão 
da polenta, também e isso procuro 
passar para meus filhos, inclusive 
vou ter um neto e, assim, a gente 
procura passar essa cultura e isso 
é muito bom. 

Recordou da avó e até se emocionou 
em lembrar esses momentos. Como 
a polenta, por exemplo. E procura 
passar essa cultura para seus filhos 
e netos. 

A 

E04 [...] não digo que esquecer, mas dá 
uma, assim, uma liberdade da 
gente voltar a sentir aquilo que a 
gente sentia quando era criança... 

Não necessariamente esquecer, mas 
dá uma uma liberdade de voltar a 
sentir aquilo que sentia quando era 
criança. 

A 

E21 [...] isso me remeteu a outros 
tempos, a outros ambientes, a 
outras famílias. Eu lembrava de 
coisas de famílias que eu vivi na 
infância, então as pessoas que 
estavam aqui, elas representavam 
tudo aquilo que eu tinha no 
passado. 

Remeteu a outros tempos, a outros 
ambientes, a outras famílias. 
Relembrou a infância e as pessoas 
que estavam aqui, representavam 
tudo aquilo que tinha no passado. 

A 

E20 [...] fez um transporte pro tempo, 
né? Ele fez imaginar como foi com 
os nossos nonos, os bisnonos que 
vieram da Itáli [...] O que eles 
passaram, então, assim serviu pra 
refletir mesmo. 

Fez um transporte no tempo, 
imaginando e refletindo como os 
imigrantes vieram da Itália e viveram 
aqui. 

A 
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E19 [...] Esse momento foi uma volta ao 

passado e não lembro de 
problemas, dificuldades, porque, 
eles existem, fazem parte e nós 
também precisamos seguir com os 
problemas e superá-los. E esse 
Filó foi assim, um renovar. 

Foi uma volta ao passado, 
esquecendo dos problemas, 
dificuldades. Esse Filó é um renovar. 

A 

E05 [...] eu volto no tempo [...] As 
mesmas canções, as mesmas 
vivências, a própria ladainha [...] 
era obrigatório [...] rezar o terço 
todas as noites. [...] Então é voltar 
no tempo, tu perde a noção de o 
antes e depois, tu tá naquele 
antes, né? 

É uma volta no tempo. As mesmas 
canções, as mesmas vivências, a 
própria reza do terço, que era 
obrigatório todas as noites. É de 
perder a noção do antes e do depois. 

A 

E06 Sim, a gente volta ao passado com 
certeza... 

Sim, é uma volta ao passado com 
certeza. 

A 

E07 Sim. Claro. Voltamos ao passado, 
né?... 

Sim, voltamos ao passado. A 

E15 [...] Foi muito interessante porque a 
gente volta pro passado, pro 
passado não tão distante, porque 
era o passado de quando eu era 
pequena, mas também revive as 
histórias que os meus avós 
contavam, né? Como é que era, o 
que acontecia na época, quando 
eles vieram para o Brasil, né?... 

Interessante porque volta ao 
passado, ao passado não tão 
distante, porque era o passado de 
quando era pequena. Revive 
também as histórias qdos avós, da 
época quando vieram para o Brasil. 

A 

E25 [...] enquanto eles me contavam, 
contavam a história toda da 
imigração italiana, eu não pensava 
em mais nada, [...] eu ficava 
imaginando na minha cabeça, [...] 
aquilo tudo me fez realmente viajar 
no tempo [...] Com certeza eu 
esqueci da minha rotina, esqueci 
onde eu tava, tava só viajando. 
Quase como se fosse [...] num livro 
que tu lê e tu te prende ali e tu 
começa a criar imagens na tua 
cabeça, porque tu cria, cada um 
ali, vai criando...  

Enquanto eles contavam a história 
da imigração italiana, ficava 
imaginando, fez viajar no tempo. 
Com certeza esqueceu da rotina, de 
onde estava. Como se fosse num 
livro que prende e começa a criar 
imagens na mente. 

A 

E01 Com certeza, porque você entra no 
clima e você volta ao tempo antigo, 
então isso emociona, alegra, é 
uma coisa muito boa. 

Com certeza, porque você entra no 
clima e você volta ao tempo antigo, 
então isso emociona, alegra, é uma 
coisa muito boa. 

A 

E09 Ah, o cotidiano hoje é, não é vida, 
né? Então, resgatar a história já 
que é uma história linda, de 
pessoas de bem, de pessoas que 
trabalham, de pessoas que cantam 
alegres, né? Enfim, então é 
completamente diferente do 
cotidiano de hoje. 

O cotidiano hoje é, não é vida. É 
completamente diferente do 
passado. Então, é importante 
resgatar a história de pessoas de 
bem, de pessoas que trabalham, de 
pessoas que cantam alegres. 

A 

E02 Com certeza. Tu não lembra de 
nada [...] parece que eu to na Itália, 
é muita alegria, muita festa. Não 
tem como tu lembrar da rotina, pra 
ser bem sincero. 

Para ser sincero, não tem como 
lembrar da rotina. Parece que está 
na Itália, é muita alegria, muita festa. 

B 
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E03 [...] vim pra cá pra isso, né? Ainda 

trouxe as minhas amigas. 
Veio para isso, para sair da rotina e 
ainda trouxe as amigas. 

B 

E08 É, faz a gente esquecer um pouco 
do dia a dia, né? Daquela correria 
do trabalho, dos problemas, celular 
eu nem liguei, né?... 

Faz esquecer um pouco do dia a dia, 
daquela correria do trabalho, dos 
problemas. O celular nem foi ligado.  

B 

E10 Fez. Esqueci o sábado até do 
salão. Muito bom. 

Esquece do trabalho. B 

E13 Completamente, desde as comidas 
e saber como que eram 
preparadas, como que eram feitas, 
então eu consegui viver um pouco, 
né? Do que eles viviam na época. 
Para mim foi bem, foi muito, muito 
emocionante essa vivência desse 
Filó. 

Esquecer completamente da rotina. 
Foi emocionante vivenciar como as 
comidas típicas são preparadas e de 
que forma se alimentavam naquela 
época. 

B 

E16 Ah, com certeza faz esquecer da 
rotina, né? Um ambiente 
totalmente diferente que tu 
costuma viver, né? [...] foi uma 
experiência bem diferente. 

Foi uma experiência bem diferente e 
fez esquecer da rotina, em um 
ambiente totalmente do que costuma 
viver. 

B 

E17 [...] desligando do mundo moderno 
considerado, ou seja, a questão da 
tecnologia, as trocas de 
informações via e-mail , WhatsApp, 
facebook, tantos outros e esse aqui 
você busca ]...] Uma troca de 
informação entre pessoas. 

Procuram o Filó para se desligar do 
mundo moderno, trocando a 
tecnologia das mensagens virtuais 
para a troca de informações entre as 
pessoas. 

B 

E18 [...] Estar aqui é um momento 
ímpar. É poder viver, conviver com 
as pessoas daqui desse local, [...] 
viver um momento diferente, 
esquecer do nosso dia a dia 
corrido, do nosso trabalho. 

Estar aqui é um momento ímpar. É 
poder conviver com as pessoas do 
local, vivendo um momento diferente, 
esquecendo do dia a dia corrido do 
trabalho. 

B 

E24 É muito diferente. Nada a ver com 
a rotina da vida, ali. É muito bom, 
muito bom. 

É muito diferente, nada a ver com a 
rotina da vida. É muito bom. 

B 

E12 Sim, foi bem legal, a gente riu 
bastante, esquecemos os 
problemas do dia a dia. 

Esqueceu dos problemas do dia a 
dia e deram muitas risadas. 

B 

E11 [...] no momento que eu tava ali, 
assistindo, né? Me fez sim, pensar 
sobre como que essas pessoas 
passaram dificuldades para vir 
para cá pro Brasil. E como muitas 
delas foram iludidas, né? Por 
ambos os governos, tanto italiano 
quanto o brasileiro... 

No momento que estava assistindo, 
fez refletir sobre as dificuldades que 
os imigrantes passaram para chegar 
ao Brasil. E como muitas delas foram 
iludidas por ambos os governos, 
tanto italiano quanto o brasileiro. 

C 

E22 [...] A minha viagem aqui é 
justamente esse, é esse mergulho 
[...] Eles nos levam a perceber as 
ferramentas..., enfim, faz todo o 
trajeto, né? Que foi feito pelos 
imigrantes e com uma pitada de... 
tem uma piada, né?... 

A viagem é justamente esse 
mergulho nessa cultura.  Fazem 
perceber os objetos, como as 
ferramentas utilizadas e todo o 
trajeto feito pelos imigrantes com um 
toque de humor. 

C 

E23 [...] Enquanto eles falam, e contam 
a história da descendência dos 
imigrantes italianos, a gente se 
reporta, como se nós estivéssemos 
no lugar deles [...] vindo de navio 

Enquanto eles contam a história dos 
imigrantes italianos, se reporta como 
se estivesse no lugar deles, vindo de 
navio, passando as mesmas 

C 
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junto com eles, passando as 
necessidades do povo aqui, até 
conseguirem trazer a cultura deles 
italiana pro Brasil e fazerem essa 
colonização. Então, com certeza, 
saí muito da minha cidade [...] 
mergulhei um pouco dentro dessa 
vidinha do italiano, né? 

necessidades. Então, saiu da rotina 
da cidade e mergulhou nessa cultura. 

TOTAL 25 

 

4 - O que você aprendeu ou o que se pode aprender de novo com a participação no Filó? 

Entrevistado E-Ch IC Cat. 

E16 Eu acredito que a gente consegue 
valorizar a cultura local de uma 
forma diferente... 

Valorizar a cultura local. A 

E10 [...] rezar, que ninguém mais reza, 
né? Cantar [...] E aquelas piadas 
também, né? Que faz a gente 
esquecer um pouquinho, que a 
gente ri bastante, né? 

Relembrar a reza, aprender os 
cantos e rir com as piadas. 

A 

E11 [...] sobre a colonização do sul, né? 
[...] sobre a história e a 
gastronomia desse povo, né?  

A história e cultura da colonização 
italiana. 

A 

E01 Eu acredito que é não deixar 
morrer essa cultura. [...] É, a 
juventude [...] Entender como foi 
difícil, como ele sofreram e 
também da esperança, da fé, da 
alegria desse pessoal todo, né? 
Dos Italianos. 

É não deixar morrer essa cultura e 
fazer o jovem entender como foi a 
história dos imigrantes, a vida difícil, 
o sofrimento e também a esperança, 
a fé e a alegria desse povo.  

A 

E03 A cultura italiana, né? A história, 
como eles vieram. O que eles 
fizeram, como eles fizeram...  

A história dos italianos que vieram ao 
Brasil e toda a sua cultura. 

A 

E05 [...] quem mora numa cidade maior, 
ouviu falar, mas nunca vivenciou o 
momento. [...] você vivencia o 
cheiro do querosene, o cheiro da 
polenta, o cheiro do Pinhão sendo 
sapecado, as pessoas falando com 
o seu jeito simples e humilde... 

As pessoas, principalmente de 
cidades grandes, ouviam falar, mas 
ali elas vivenciam o momento, 
sentem os cheiros de querosene, da 
polenta e ouvem as pessoas falando 
com seu jeito humilde. 

A 

E15 [...] Então eu acho muito 
interessante, é muito bom as 
pessoas saberem da sua história, 
né? E com isso a gente consegue 
até construir um futuro melhor. 

É importante as pessoas saberem de 
sua história para construir um futuro 
melhor. 

A 

E13 Tive uma verdadeira aula de 
história, né? [...] Então eu acho que 
foi uma das promessas aí que fez 
com que eles se motivassem em 
sair, assim, da miséria, na tentativa 
de ficar ricos aí no Brasil. 

Uma verdadeira aula de história, 
entendendo os motivos da vinda dos 
italianos para o Brasil. 

A 

E20 [...] Eu não sabia que o jogo da 
mora tinha começado em 
presídios.... 

O jogo da Mora começou nos 
presídios da Itália. 

A 

E22 Preservar a história, preservar a 
essência. [...] “se romper, a história 
se perde”. 

Preservar a história, preservar a 
essência, pois se romper, a história 
se perde. 

A 
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E23 Aprender [...] escutando relatos de 

pessoas de verdade, que 
passaram por isso... 

Aprender com os relatos de pessoas 
que realmente passaram por isso. 

A 

E25 Eu acho que é bem importante tu 
aprender da história, não só da 
imigração italiana [...] que o estado 
e o Brasil todo foi construído não 
só com a história dos italianos, 
mas com a história de todos os 
imigrantes [...] eles não deixaram 
de contar que não foram só eles, 
assim, e que sim, que eles 
sofreram e prosperaram, mas teve 
muitas outras culturas que vieram 
junto, assim, sabe?... 

Aprender a história, que o Brasil foi 
construído não só com a história dos 
italianos, mas com a história de 
todos os imigrantes também, com 
todo sofrimento e prosperidade. 

A 

E17 Acima de tudo, dedicação. [...] 
quem tem dedicação mostra para o 
outro e aprende com o outro.... 

Quem tem dedicação mostra para o 
outro e aprende com o outro. 

B 

E18 [...] viver aqui esse momento é um 
momento de partilha, de troca de 
interação. 

Momento de partilha, de troca de 
conhecimento. 

B 

E02 Uma coisa que com o tempo a 
gente tá perdendo muito [...] Com a 
vinda da tecnologia, nós perdemos 
esse afeto, essa alegria, essa 
essência de ser, de valorizar o 
contato, de conversar com a 
pessoa, de cantar junto... 

Aprende que, com a vinda da 
tecnologia, estamos perdendo, com o 
tempo, esse afeto, essa alegria, essa 
essência de ser, de valorizar o outro, 
de conversar, de cantar junto. 

B 

E24 Ah, eu aprendi assim, né, que é 
uma família, que tem que ter mais 
amor, mais confraternização... 

Que é uma família e que as pessoas 
devem ter mais amor e mais 
confraternização. 

B 

E04 [...] Momento que você vem 
participar do Filó e você vê o que 
eles passam, transmitem pra 
gente, você vai voltar e ter o 
respeito pelo ser humano. Hoje 
que está faltando muito nosso dia a 
dia, né?... 

Com o que é transmitido no Filó, se 
aprende a ter respeito pelo ser 
humano, que está em falta hoje em 
dia. 

B 

E19 [...] o resgate dos valores, a 
convivência humana, a valorização 
dos ensinamentos dos 
antepassados que fazem uma 
grande diferença para a estrutura 
humana. 

O resgate dos valores, da 
convivência humana e a valorização 
dos ensinamentos dos 
antepassados. 

C 

E08 Que as coisas simples são as 
coisas que são mais bacanas 
assim, que a gente tem que 
preservar e que a gente tem que 
cultuar, admirar e é aquilo que 
deixa a gente mais feliz. 

As coisas simples são as mais 
bacanas e que deixam as pessoas 
mais felizes. Assim, deve ser 
preservado. 

C 

E06 O amor. O amor é muito 
importante. 

O amor. C 

E07 [...] Não sei, mas é muito bonito e 
eu gosto bastante. 

Não sabe o que se pode aprender, 
mas considera lindo e gosta muito. 

D 

E09 [...] resgatar os bons costumes, a 
fidelidade, né? A amizade, o 
convívio entre família, 
principalmente. 

O resgate dos bons constumes, a 
amizade e o convívio em família. 

E 

E14 [...] hoje a gente vive em um 
mundo de muita correria, de muita 

Resgatar a união familiar. E 
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agitação e eu acho que a gente 
aprende a resgatar novamente 
essa coisa de família, família 
mesmo, sabe? 

E21 [...] manter a cultura, o manter a 
tradição. Hoje quase não se faz 
isso, quase não se percebe e o 
mundo é muito individualista e aqui 
a gente viu a família, o resgate da 
família... 

Manter a cultura e a tradição. O 
resgate do viver em família em um 
mundo individualista. 

E 

E12 Valorização da família, esse 
contato, essa união de todos, a 
amizade.  

Valorização da família, a união e a 
amizade. 

E 

TOTAL 25 

 

5 - Comente sobre o entretenimento do Filó. 

Entrevistado E-Ch IC Cat. 

E19 [...] foi tudo muito bem pensado, 
para não ficar [...] uma coisa 
monótona, então, são momentos 
diferentes do Filó que foram te 
envolvendo. 

Tudo muito bem pensado, para não 
ficar monótono. São momentos 
diferentes e envolventes do Filó. 

A 

E03 O que que eu vou te dizer... que é 
maravilhoso, né? [...] é muita 
família que vem aqui, né? De 
criança até pessoas [...] de muita 
idade... 

É maravilho, tem muitas famílias com 
crianças e idosos.  

A 

E05 Essa é a melhor parte (risos) [...] o 
turista que vem aqui, ele acaba 
interagindo e quando ele sai daqui 
ele sai feliz. Ele pode até chegar 
triste, mas ele sai feliz [...] Seja 
pelas piadas, pela música, pela 
história em si, pela culinária, pela 
decoração... eles sempre saem 
felizes, se identificando. 

Essa é a melhor parte. A 

E06 [...] gosto da comida, gosto do 
vinho, gosto do café, gosto do chá, 
gosto das músicas. Gosto de tudo. 

Gosta de tudo. A 

E07 Muito boa. Muito boa. Só. Só tudo 
muito bom. 

Tudo muito bom. A 

E13 [...] eu achei muito divertido e 
também bastante original. 

Divertido e original. A 

E14 Eu acho que perfeito. Tudo muito 
bom.  

Tudo perfeito. A 

E18 Excelente. Esse momento de 
poder viver a música italiana, de 
poder ouvir as piadas, de poder 
olhar no olhar do outro... 

Excelente o momento de poder viver 
a música italiana, de poder ouvir as 
piadas, de poder olhar no olhar do 
outro. 

A 

E01 A comida é nota mil. Nossa, 
demais. Tudo é bom, as piadas, as 
canções, é um resgate perfeito... 

É um resgate perfeito e tudo é muito 
bom, como a comida, as piadas e as 
canções. 

A 

E24 [...] É piada, é a comida, é a 
música, é o cenário deles. É muito 
bom, ahan, muito bom. 100%. 

Piada, comida, música e cenário são 
100%. 

A 
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E02 [...] Não tem uma música que não 

é boa. [...] Tu percebe que cada 
música tem uma história, não é... 

Não tem uma música que não seja 
boa e cada uma tem uma história.  

B 

E17 [...] A parte da interação das 
músicas, o que a gente consegue 
estar cantando junto, a gente canta 
em si... 

Interagir com o grupo nas canções é 
muito bom. 

B 

E20 As músicas foram envolventes, em 
alguns momentos não tem como 
não encher os olhos, né? 
Principalmente quando canta a 
música da América... 

As músicas são envolventes e 
emocionam, principalmente quando 
cantam L´Amèrica. 

B 

E25 [...] Quando tinha música eu 
sempre chorava... 

Se emocionava e chorava ouvindo as 
músicas. 

B 

E04 [...] E a música, né? É a origem, 
né?... 

A música é a origem, conta toda uma 
história. 

B 

E04 [...] eu também sempre gostei 
muito de brincadeiras, piadas, de 
fazer animação, então eu gosto 
muito de escutar isso... 

Gosta de brincadeiras, piadas e 
animação.  

C 

E17 [...] mas de rir com as piadas é 
fenomenal, né? 

Rir com as piadas é fenomenal. C 

E25 [...] As piadas eu achei um sarro, 
eu fiquei olhando aquelas nonnas 
contando aquelas piadas e 
pensando assim... meu Deus do 
Céu, se a minha nonna estivesse 
aqui ela ia ficar vermelha... 

As piadas foram engraçadas e 
imaginou que a sua nonna teria 
ficado vermelha de vergonha. 

C 

E16 [...] Eu senti um pouquinho de falta 
que, boa parte da história é em 
italiano, então eu acabei não 
entendendo, né? [...] Uma parte 
meu sogro ficou traduzindo, as 
piadas pra mim... 

Sentiu falta da tradução das piadas, 
pois não entendeu muito, somente o 
que o sogro traduziu. 

C 

E09 [...] eles são pessoas alegres, 
divertidas e contam piadas. 

Pessoas alegres e divertidas que 
contam piadas. 

C 

E02 [...] As piadas, sensacional, não 
tem... muito bom, a gente dá muita 
risada, mesmo não entendo, mas 
depois o pessoal explica... 

As piadas são sensacionais, mesmo 
não entendendo, as pessoas ao lado 
explicam e todos dão muitas risadas. 

C 

E02 [...] Os jogos... esse jogo me fez 
despertar, eu fui atrás de uma 
pessoa que sabia jogar, aprendi a 
jogar, um jogo muito legal, a 
mora... 

Despertou a curiosidade em 
aprender o jogo da mora. 

D 

E23 [...] algumas das brincadeiras eu 
até conhecia, mas não sabia que 
eram de origem italiana e isso foi 
bem legal, poder participar, brincar 
junto com eles... 

Algumas das brincadeiras já 
conhecia, mas não sabia que eram 
de origem italiana. Foi bem legal, 
poder participar, brincar junto com 
eles.  

D 

E21 Foi muito divertido, muito 
envolvente e dá pra perceber de 
que eles tiram a brincadeira de 
qualquer situação... 

Foi envolvente e dá pra perceber de 
que eles tiram a brincadeira de 
qualquer situação. 

D 

E21 [...] é uma delícia, é uma delícia a 
comida italiana, os sabores.. é 
inexplicável, mas é muito bom 

A comida é uma delícia, com sabores 
inexplicáveis. 

E 

E25 [...] Eu normalmente não como 
polenta, porque eu não gosto, mas 
ontem eu tava tão inserida naquele 

Estava tão inserida e mergulhada no 
contexto que comeu a polenta, 
mesmo não gostando. 

E 
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contexto [...] tão mergulhada 
naquilo tudo que eu resolvi comer. 

E10 A comida é boa. [...] fez lembrar a 
mãe, né?... 

A comida é muito boa, fez lembrar a 
mãe. 

E 

E23 [...] O alimento eu já conhecia, mas 
é, um pouco assim, nostálgico, 
também, pra quem já tem um 
pouco de conhecimento. 

O alimento é nostálgico, para que já 
tem um pouco de conhecimento. 

E 

E03 [...] depois tem pinhão, depois tem 
chá, é muito bom, só que a gente 
adquire muito peso também 
(risos).só que a gente adquire 
muito peso também (risos). 

A comida é tão boa que as pessoas 
acabam adquirindo mais peso. 

E 

E02 [...] E a comida, a comida sem 
comentários, [...] eu daria 11 
porque é muito bom, [...] dá 
vontade de voltar, principalmente 
pela comida, jogos, piadas, tudo. 

E a comida é nota 11, porque é muito 
boa. Dá vontade de voltar, 
principalmente pela comida, jogos e 
as piadas. 

E 

E12 [...] as comidas estavam muito 
gostosas, a polenta tinha, tava bem 
gostoso mesmo. 

Comida gostosa, principalmente a 
polenta. 

E 

E11 Eu gostei do entretenimento, sim, 
porque teve a parte séria, que é da 
explicação [...] da colonização [...] 
eles mostraram como foi, como 
esse povo que chegou aí sofrido, 
se divertiu pra não ficar deprimido 
[...] achei bem bacana, bem legal, 
assim, no sentido de que a gente 
interagiu com eles, né?... 

Gostou de conhecer a história, 
contada de uma maneira mais séria, 
com a explicação e depois com a 
diversão e a interação de todos. 

F 

E15 [...] A comida estava maravilhosa 
[...] e as músicas é tudo muito 
familiar para mim [...] foi bom 
reviver as coisas que eu fazia 
quando era pequena. 

Comida maravilhosa e músicas 
familiares, revivendo a infância. 

F 

E08 [...] é tudo coisas que remete [...] 
infância, aquilo que se ouve dos 
avós... 

Remete à infância, o que ouvia dos 
avós. 

F 

E21 [...] Essas histórias elas 
emocionam sempre. O sofrimento 
deles e ao mesmo tempo, essa 
força interior que eles tiram pra, de 
sobrevivência, de criar, de buscar 
novas terras, novos mundos [...] é 
importante esse resgate, é 
importante resgatar [...] essa 
mensagem positiva que eles 
trazem... 

As histórias emocionam sempre. O 
sofrimento deles e ao mesmo tempo, 
a força interior de sobrevivência, de 
criar, de buscar novas terras, novos 
mundos.  É importante resgatar essa 
mensagem positiva que eles trazem.  

F 

E20 [...] As histórias emocionaram, 
principalmente pela naturalidade 
como foi, como foram contatas, 
né?... 

As histórias emocionaram, 
principalmente pela naturalidade 
como foram contatas. 

F 

E22 [...] É um mergulho, eles nos dão 
ferramentas através dessa 
demonstração, eles nos dão 
ferramentas da gente tentar ir, sei 
lá, tentar imaginar como é que foi 
essa barra toda, né?... 

É um mergulho na história. A 
demonstração das ferramentas que 
os imigrantes utilizavam fez imaginar 
o sofrimento deles na colonização. 

F 

TOTAL 40 
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6 - Considera que este é um meio de preservar e divulgar essa cultura? Comente. 

Entrevistado E-Ch IC Cat. 

E14 Eu acho que sim, eu acho que 
precisa mais, mais Filós, nós 
precisamos de mais Filós. 

Sim, é preciso que mais Filós 
aconteçam. 

A 

E02 [...] considero que sim, um meio de 
divulgar, principalmente preservar, 
porque eu não sei se o meu filho 
[...] vai ter contato com a cultura 
assim, uma alegria nesse sentido 
[...] eu ajudei a curtir, a 
compartilhar, porque [...] muito 
importante, fala muito sobre 
relações humanas, sobre o que é a 
essência das pessoas... 

É um meio de divulgar e 
principalmente preservar para as 
gerações futuras, pois é uma cultura, 
uma alegria, importante pois fala 
sobre relações humanas e o que é a 
essência das pessoas. Ajudou a 
compartilhar em redes sociais. 

A 

E04 Eu acho que é a melhor maneira 
que tem. É fundamental... 

É a melhor maneira que tem. É 
fundamental. 

A 

E06 Com Certeza. [...] É um incentivo 
para toda a humanidade. 

É um incentivo para toda a 
humanidade. 

A 

E08 Com certeza, com certeza, porque 
a gente vê só é que talvez mais 
pessoas deviam, eu já vinha outra 
vez, né?... 

Com certeza, e mais pessoas 
deveriam visitar o Filó. 

A 

E10 Sim. Porque a gente comenta, daí, 
como é que foi, tudo, né? A gente 
comenta como é que foi e daí por 
um tempo a gente vai lembrando, 
né? 

Sim, porque comentamos e vamos 
lembrando. 

A 

E01 Sim, com certeza que é um meio 
de divulgar e deixar marcado, 
porque, como entrou na rota 
turística e foi um sucesso, eu 
acredito que isso não vai nunca 
acabar... 

É um meio de divulgar e deixar 
marcado, porque, como entrou na 
rota turística e foi um sucesso, não 
vai nunca acabar. 

A 

E12 [...] espero que as novas gerações 
continuem com essa tradição, 
valorização dos nossos imigrantes. 
Sim com certeza pode ser 
valorizado pelo Turismo.  

Pode ser valorizado pelo Turismo e 
espera que as novas gerações 
continuem com essa tradição, 
valorização dos nossos imigrantes. 

A 

E25 [...] é um trabalho excepcional pra 
preservar a memória e a cultura da 
imigração. Achei lindo. 

É um trabalho excepcional pra 
preservar a memória e a cultura da 
imigração. 

A 

E17 [...] Muitas vezes acontece o que? 
As famílias acabam esquecendo 
da cultura de seus antepassados. 
E isso não deixa de ser um modo 
de resgatar e trazer à tona e não 
ludibriar, querer esconder os seus 
antepassados, mas colocar eles 
em primeiro plano. 

É uma maneira de relembrar a 
cultura das famílias e colocar a 
cultura deles em primeiro plano. 

A 

E19 Acredito que sim. E é preciso que 
tenham pessoas que se dediquem 
para isso também e esse Filó, 
assim como tantos outros Filós, 
são pessoas que se dedicam, que 
querem buscar o que foi 
significativo. 

É preciso que tenham pessoas que 
se dediquem para isso e esse Filó, 
assim como tantos outros, são feitos 
por pessoas que se dedicam, que 
querem buscar o que foi significativo. 

A 
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E20 Sim. Considero e espero que seja 

cada vez mais difundido e 
valorizado, né? 

Considera e espera que seja cada 
vez mais difundido e valorizado. 

A 

E24 [...] tem que divulgar a nível 
nacional... 

Deve-se divulgar a nível nacional. A 

E21 [...] Com certeza e devemos, sabe, 
incentivar pra que isso não se 
perca [...] porque é uma cultura 
muito linda, é um resgate de 
vivências lindas. 

Deve-se incentivar pra que isso não 
se perca, porque é uma cultura muito 
linda, é um resgate de vivências 
lindas. 

A 

E18 Com certeza. Deve-se dar 
continuidade a esse movimento do 
Filó e não só o movimento do Filó, 
mas todos os eventos que possam 
divulgar a cultura italiana e também 
outras culturas... 

Deve-se dar continuidade ao Filó e 
todos os eventos que possam 
divulgar a cultura italiana e também 
outras culturas. 

A 

E09 É óbvio, né? Porque a juventude 
de hoje nem faz a mínima ideia do 
que os nossos Imigrantes 
passaram. [...] a juventude hoje 
cresceram, nasceram em meio à 
eletrônica, né? Jogos eletrônicos, 
eles não fazem a mínima ideia de 
como esses imigrantes sofreram. 

É óbvio, pois a juventude de hoje, 
nascida em meio à eletrônicos, não 
faz a mínina ideia do sofrimento dos 
imigrantes. Então é uma forma de 
mostrar a eles. 

B 

E03 Mas é claro, porque tu vem, tu 
ouve, tu aprende, tu espalha, 
porque agora tu já sabe... o ano 
passado quando eu vim eu trouxe 
a minha sobrinha de 14 anos, ela 
ficou sentada prestando atenção... 

Sim, pois você ouve, aprende, 
espalha. Levou a sobrinha de 14 
anos e ela ficou prestando atenção. 

B 

E05 Com certeza. [...] vocês deveriam 
incentivar as pessoas a falarem 
mais palavras, dialeto italiano 
quando chegam, né? [...] E a 
pessoa sai mais feliz ainda. Ir para 
casa falando uma palavra em 
italiano. 

Com certeza. E se ensinarem e 
incentivarem as pessoas a falar o 
talian, durante o Filó, ela sairá ainda 
mais feliz. 

B 

E07 Claro. Simples, se não acontece 
essas coisas, como é que a gente 
vai saber como é que foi e tudo, o 
que que a pessoa passou, né?... 

Se não fossem iniciativas como o 
Filó, as pessoas não saberiam a 
história da imigração italiana.  

B 

E11 Sim, eu considero que esse seja 
um meio de promover, de divulgar 
[...] mostrar como era a realidade 
das pessoas que chegaram aqui 
há muito tempo atrás e de certa 
forma deixar na memória das 
pessoas, né? Como essas pessoas 
foram importantes para o 
desenvolvimento aqui do sul do 
país. 

É um meio de mostrar como era a 
realidade das pessoas que chegaram 
aqui há muito tempo atrás e de certa 
forma deixar na memória das 
pessoas.  

B 

E13 Eu acredito que sim [...] é um meio 
de envolver também os jovens que 
tinham poucos ainda, né? 
Envolvidos, mas eu acredito que 
tem que mobilizar mais o público 
jovem para que isso venha se 
mantendo.  

Sim, é um meio de envolver também 
os jovens, que ainda são poucos. 

C 
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E15 Ah, com certeza. Eu acho que a 

minha sobrinha que está vindo 
agora, [...] ela consegue reviver o 
que eu vivi antigamente com esse 
tipo de evento, né? Com o Filò, 
então, uma experiência 
maravilhosa, acho que ela 
aprendeu muito. 

Com certeza. As crianças revivem 
como era antigamente e aprendem 
muito. 

C 

E25 [...] quando eu vi, porque tinham 
bastante gente de idade lá 
contando a história, mas quando 
eu vi que tinha mais meninas, ali, 
mais novas, eu achei aquilo de 
uma beleza tão bonita, assim, de 
uma beleza tão diferente, porque, 
num contexto todo tecnológico que 
a gente se insere, ter pessoas que 
passam isso pra próxima 
geração... 

Em um contexto tecnológico, 
envolver os jovens na cultura é 
bonito de se ver. 

C 

E22 Preservação, não tenha dúvida. Eu 
acho que eles tiveram... e você viu 
que tem jovens, é muito bom, né? 
E ao mesmo tempo, os idosos... 

Não tem dúvida. É muito bom ver os 
jovens e os idosos juntos na 
valorização da cultura. 

C 

E16 Eu acredito que quando tu junta 
entretenimento, é a maneira ideal 
de tu preservar uma cultura, né? 
Se tu não trazer, agregar e trazer 
uma coisa bacana pra quem vai 
participar, a cultura não tem o 
porquê, né?... 

Quando junta entretenimento, é a 
maneira ideal de preservar uma 
cultura. 

D 

E23 [...] Hoje muitas pessoas procuram 
o turismo como um local pra 
relaxar, pra passar um tempo, 
trazer pessoas amigas, mas 
também buscam conhecimento e 
cultura. E eu acho que o Filó, ele 
oportuniza isso. Ele traz a história, 
ele traz a cultura, e ele traz o 
entretenimento também. Então eu 
acho que vale muito a pena. 

O Filó oportuniza um local de 
relaxamento, relacionamento entre 
as pessoas, conhecimento, história, 
cultura e entretenimento. 

E 

TOTAL 26 

 

7 - No geral, está satisfeito em ter participado desse Filó? Por quê? 

Entrevistado E-Ch IC Cat. 

E18 [...] pode-se viver aqui um pouco 
da nossa Itália, assim como eu 
havia dito antes, um pouco da Itália 
dos nossos antepassados, que era 
uma Itália de sofrimento, de 
pobreza e aqui, hoje, vivemos um 
momento maravilhoso, mas com 
uma humildade que veio com os 
nossos antepassados. 

Viveu-se um pouco da Itália dos 
antepassados, de sofrimento e 
pobreza. No Filó vivenciou 
momentos maravilhosos e com a 
humildade herdada dos 
antepassados. 

A 

E01 Sim, eu estou muito satisfeita em 
ter participado deste Filó. Porque é 
mais uma vez é a emoção, é a 
lembrança, é a cultura, é o respirar, 

Sim, pois é a emoção, é a 
lembrança, é a cultura, é o respirar, é 
o viver o que os italianos viveram 
quando vieram para cá. 

A 
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é o viver o que os italianos viveram 
quando vieram para cá. 

E14 [...] a gente revive e esquece o dia 
a dia, como eu tive uma semana e 
um mês muito corrido, em função 
de trabalho, casa, família, e aqui a 
gente viveu um momento muito 
bacana mesmo. Assim, que a 
gente esquece tudo. 

Aqui se esquece de tudo, da correria 
do dia a dia, vivendo um momento 
bacana. 

B 

E02 Estou satisfeito sim. Porque eu 
saio daqui renovado, a gente... 
esse espírito, a energia que tem 
aqui é muito bom. Dá pra se dizer 
assim, como se fosse vim fazer 
uma terapia, porque sai aliviado, tu 
não lembra da rotina, tu vive com 
pessoas muito alegres, pessoas 
que tem uma essência muito 
pura... 

Sim, pois sai renovado e aliviado, 
como numa terapia, pois há uma boa 
energia, não lembra da rotina, 
convive com pessoas alegres e com 
uma essência muito pura. 

B 

E09 Sempre é bom, né? Participar e 
esquecer um pouco o cotidiano, 
isso é muito importante, né? 
Passar horas alegres convivendo 
com grupos diferentes... 

Sempre é bom, participar e esquecer 
um pouco do cotidiano e passar 
horas alegres convivendo com 
pessoas diferentes. 

B 

E10 Ah, porque esqueceu um 
pouquinho o dia a dia, né? Lembrar 
o passado, lembras, né? Tudo. 

Sim, porque esquece um pouco do 
dia a dia e lembra do passado. 

B 

E03 [...] porque é maravilhoso. A 
gastronomia deles, as brincadeiras 
e todo mundo interage... 

Porque é maravilhoso. A comida 
típica, as brincadeiras e a interação 
de todos. 

C 

E05 É, não tem como vir no Filó e não 
sair feliz que nem eu te falei, né?... 

Não tem como participar do Filó e 
não sair feliz. 

C 

E06 Sim, eu amo cada vez que eu 
venho aqui, eu amo, sou 
apaixonada. 

Sim, eu amo participar do Filó. C 

E07 [...] É muito bonito, estou bem 
satisfeita. 

É muito bonito, está bem satisfeita. C 

E08 Muito, muito, porque eu me senti 
feliz. 

Muito, porque se sentiu feliz. C 

E12 [...] Adorei tudo, me diverti bastante 
e espero participar de outros 
também. 

Adorou tudo, se divertiu e espera 
participar de outros Filó. 

C 

E16 [...] foi um tempo bem investido, 
né? Conhecer pessoas diferentes, 
algumas que eu já conhecia e que 
tão participando aqui. Bem bacana. 

Foi um tempo bem investido, 
conhecendo pessoas diferentes. 

C 

E17 [...] a gente guarda dentro do 
coração a alegria dessa troca de 
ideias que teve dentro dessa noite, 
então, parabéns a todos eles. 

Guarda dentro do coração a alegria 
dessa troca de ideias que teve no 
Filó. 

C 

E20 [...] Por tudo que causou, as 
emoções, o ambiente, as pessoas, 
a comida diferenciada, os 
sabores... 

O Filó causou muitas emoções, o 
ambiente, as pessoas, a comida e os 
sabores. 

C 

E23 [...] Porque é um ambiente bonito, 
bem cuidado, oferece diversão, 
oferece alimentação, oferece o 
próprio artesanato pra gente poder 

Porque é um ambiente bonito, bem 
cuidado, que oferece diversão, 
alimentação, a compra de artesanato 

C 
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trazer alguma coisa de lembrança, 
levar pra casa, né? E a gente sai 
daqui feliz, deslumbrado e vale a 
pena, com certeza. 

e as pessoas saem felizes, 
deslumbrados. 

E24 Porque é alguma coisa que eu não 
tinha visto ainda, é muito bom, 
muito bom. 

É algo que ainda não tinha visto. É 
muito bom. 

C 

E25 [...] E não achei que ia ser tão 
maravilhoso assim, e foi. [...] 
comecei a pensar em alguma coisa 
na minha cabeça pra agradecer 
eles, só que, só de pensar me veio 
um nó na garganta assim, sabe, de 
emoção que eu não consegui 
falar... 

Pensou que não seria tão 
maravilhoso assim, mas foi. Pensou 
em falar algo para agradecer, mas só 
de pensar veio um nó na garganta de 
emoção e não conseguiu falar. 

C 

E15 [...] revive o que a gente tinha 
antigamente, então é muito bom, 
porque a gente lembra de 
experiências muito boas que a 
gente teve no passado... 

Revive as experiências boas do 
passado. 

D 

E19 Muito, muito satisfeita porque, eu 
tenho assim, uma lembrança muito 
grande de uma série de coisas da 
minha infância e que hoje eu pude 
revivê-las de novo. 

Lembranças boas da infância 
revivenciadas no Filó. 

D 

E21 [...] por esse resgate, o resgate 
dessas tradições que a gente não 
vivencia no dia a dia. Hoje as 
famílias têm dificuldade de resgatar 
isso. As famílias diminuíram e aí é 
muito difícil você vivenciar esse 
tipo de relação... 

Pelo resgate das tradições. As 
famílias hoje diminuíram e têm 
dificuldade em resgatar esse tipo de 
relação encontrada no Filó. 

D 

E04 Muito satisfeito, porque é aquilo 
que eu falei, voltei para as minhas 
origens. 

Muito satisfeito, pois volta às origens. D 

E11 [...] E o que eu acho que de 
repente falta, é a contextualização 
de como esse povo se integrou aos 
outros povos que já estavam aqui... 

Sim, mas o que falta é a 
contextualização de como esse povo 
se integrou aos outros povos que já 
estavam aqui, além da história da 
viagem e sobrevivência no novo 
país. 

E 

E11 Sim, [...] É uma maneira de 
entretenimento e a gente esquece 
realmente do que a gente está 
fazendo. É uma maneira de a 
gente entender de uma forma 
lúdica a história.  

É uma maneira de entretenimento e 
se esquece realmente do que está 
fazendo. É uma maneira de entender 
a história de uma forma lúdica. 

E 

E22 No geral, satisfeitíssima. [...] Eu 
acho que eles nem têm essa noção 
do teatro, a forma do esquete que 
eles fizeram, né? [...] Maravilhoso... 

Muito satisfeita e a forma que 
contaram a história, em esquetes, 
mesmo não sabendo se eles têm ou 
não a noção de teatro, foi 
maravilhosa. 

E 

E13 Eu tô muito satisfeito, primeiro 
porque eu me diverti muito e 
participar de um evento bem 
diferente e porque eu aprendi 
muito e, como eu disse antes, eu 
tive uma verdadeira aula de 
história. E o público bem divertido, 

Muito satisfeito, pela diversão, pela 
aprendizagem, a verdadeira aula de 
história, pelo público divertido e 
acolhedor. Participaria do Filó outras 
vezes. 

E 
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muito acolhedor. Então acho que 
viria outras vezes. 

TOTAL 26 

 

8 - O que mais marcou você nesse Filó? 

Entrevistado E-Ch IC Cat. 

E02 Não tem como não falar da 
comida, que a comida é muito boa, 
a gente sai daqui uns 3 kg mais 
pesado... 

A comida é muito boa, a gente sai 
daqui uns 3 kg mais pesado. 

A 

E03 [...] a polenta. Ai, eu acho a 
gastronomia, que é maravilhosa, 
né? [...] A polenta, os tipos de 
molho que eles põem... 

A polenta. A 

E11 [...] a gastronomia [...] Porque é um 
evento que praticamente promove 
isso... 

A gastronomia. A 

E03 [...] o vinho... O vinho. A 

E19 [...] me fez ir às lágrimas foi o 
momento de comer radici coti com 
polenta. Isso me fez lembrar da 
minha nona, do nono, aquele 
momento que a gente tava perto 
do fogão e eles falando italiano, e 
isso me fez voltar naquele tempo. 

Fez ir às lágrimas o momento de 
comer radici coti com polenta, 
lembrando dos nonos, naquele 
momento que ficavam perto do fogão 
e eles falando italiano. 

A 

E01 Ah, eu acredito que é difícil 
responder isso, mas eu acho que 
foi o tipo da comida... 

O tipo da comida. A 

E23 As músicas. [...] me lembrou toda 
essa questão de eles terem que se 
juntar, unir forças pra conseguir 
formar uma nova cultura no 
Brasil... 

As músicas, pois lembraram de toda 
a história de que os imigrantes 
tiveram que se juntar, unir forças 
para conseguirem formar uma nova 
cultura no Brasil. 

B 

E25 [...] E as músicas, claro, né? 
Porque me relembra a minha 
infância... 

As músicas, que lembravam a 
infância. 

B 

E01 Ah, eu acredito que é difícil 
responder isso, mas eu acho que 
foi [...] as canções folclóricas. 

As canções folclóricas. B 

E15 Eu acho que são as músicas, 
sabe? Os hinos que a gente tem, a 
língua italiana, né?... 

As músicas cantadas em italiano. B 

E22 A música desse italiano. [...] eles 
cantam alegres, eles cantam 
cansados, eles cantam tristes, eles 
cantam...  

A música, pois os imigrantes 
cantavam quando estavam alegres, 
quando cansados, quando tristes, 
enfim, cantavam sempre. 

B 

E14 Foi a questão da integração 
mesmo do grupo. Esse grupo todo 
é voluntário e isso me marca muito, 
porque eles são 15, 20 pessoas 
voluntárias que estão trabalhando 
para levar, mostrar essa cultura e 
manter vivo isso e isso é muito 
gratificante. 

Foi a integração do grupo, que é 
voluntário e trabalha para levar, 
mostrar essa cultura e manter viva. 

C 
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E08 [...] é a alegria das pessoas que 

participam, naqueles que fazem 
isso, a gente sabe que eles fazem 
isso toda a semana e parece que é 
uma alegria muito grande o que 
eles estão fazendo. Isso é uma 
coisa que marca, porque 
normalmente a gente vai perdendo 
esse sentimento, né? Tá fazendo 
isso todo dia, toda hora ou sei lá 
qual é a frequência, mas me 
parece que toda semana e parece 
que eles não perdem isso. 

A alegria das pessoas que fazem o 
Filó. Mesmo fazendo sempre, nunca 
perdem a alegria. 

C 

E04 [...] a disposição dessas pessoas 
que tão aqui hoje, se colocando à 
disposição dos outros, né? Pra 
fazer esse trabalho e mostrar o 
grupo do Filó, né? Eu acho que é 
fundamental esse trabalho. 

O trabalho dessas pessoas, se 
disponibilizando para os outros, 
mostrando o Filó para outras 
pessoas. 

C 

E18 A receptividade, o acolhimento... A receptividade, o acolhimento... C 

E02 [...] que mais me marca assim no 
Filó é realmente a essência das 
pessoas e essa alegria que o 
italiano tem, essa cultura muito 
maravilhosa e realmente a 
facilidade com que eles têm de 
entusiasmar as outras pessoas, de 
motivar, de passar esse espírito, 
essa alegria pras outras pessoas. 

A essência das pessoas, a alegria 
que o italiano tem, a facilidade com 
que eles têm de entusiasmar as 
outras pessoas, de motivar, de 
passar esse espírito, essa alegria 
para as outras pessoas. 

C 

E12 A participação do público nas 
brincadeiras, é bem legal essa 
interação. 

A interação do público com as 
brincadeiras. 

D 

E05 Essa questão família [...] a questão 
da união [...] ajudar o outro, né?... 

Essa questão família, ajudar o outro.  D 

E17 Principalmente a interação. A 
interação de cultura, a interação da 
conversa, do cotidiano, da troca de 
ideias e, além de tudo, o momento 
agradável de conviver entre 
amigos, família e também 
conhecer novas pessoas. 

O momento agradável de conviver 
entre amigos, família e também 
conhecer novas pessoas. 

D 

E05 [...] Acho que não tem coisa melhor 
do que você poder estar ao lado de 
uma pessoa que você nunca viu na 
vida, dar um abraço, dar um 
sorriso, né? E isso acontece aqui 
dentro [...] você vê eles 
interagindo... 

A interação entre as pessoas no Filó. D 

E20 [...] era uma energia circulando fora 
e dentro do paiol, então isso me 
marcou hoje. 

Era uma energia circulando fora e 
dentro do local. 

D 

E21 [...] O que existia antigamente, a 
parceira, o companheirismo, a 
ajuda, os vizinhos se ajudavam 
entre sim... 

A parceira, o companheirismo, a 
ajuda mútua, a família e os amigos. 

D 

E13 Eu acho que o sofrimento dos 
imigrantes italianos que, acho que 
poucas pessoas sabem o que eles 
passaram, toda essa trajetória 

O sofrimento dos imigrantes 
italianos, toda essa trajetória desde a 
saída deles da Itália. 

E 
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desde a saída deles da Itália, o 
trajeto nos navios em que muitos 
morreram e eram jogados ao mar e 
chegaram no Brasil sem nenhuma 
estrutura... 

E11 [...] a história porque é uma 
maneira de manter uma memória, 
só que uma memória do povo que 
venceu, né? [...]  Então é isso que 
marcou, essa luta ainda, desse 
povo para continuar nessa terra. 

A história, pois é uma maneira de 
manter uma memória de povo que 
venceu. 

E 

E07 [...] A saga italiana é linda... A história da saga italiana, que é 
linda. 

E 

E06 Ah, é a vida sofrida deles de 
antigamente. Mexe com a gente. 

A vida sofrida dos imigrantes mexe 
com o sentimento das pessoas. 

E 

E24 [...] Daquela parte ali dos 
imigrantes vim a pé, com as 
ferramentas, com pouca roupa, 
que não podiam carregar muito, 
fazer 200 quilômetros a pé...  

A história de sofrimento dos 
imigrantes. 

E 

E09 [...] o resgate histórico, a cultura 
alimentar, as músicas típicas 
enfim, é um conjunto, praticamente 
o todo. 

O conjunto de todos os elementos 
que fazem parte do Filó. 

F 

E16 Eu acho que foi um âmbito geral 
[...] Não consigo destacar um ponto 
só. 

Foi no âmbito geral, não 
conseguindo destacar um ponto só. 

F 

E10 [...] quando que elas falaram que 
tinha que rezar, que a mãe fazia 
rezar o terço, né? [...] Tudo isso aí 
eu me lembrei da mãe, marcou 
bastante isso aí. 

Quando falaram que antigamente 
todos tinham que rezar antes de 
dormir. Isso me fez lembrar da minha 
mãe. 

G 

E21 [...] o resgate das brincadeiras... O resgate das brincadeiras do que 
existia antigamente. 

H 

E15 [...] o jogo de mora, que a gente 
jogava sempre nas festas de final 
de ano... 

O jogo da mora. H 

E25 [...] foi as nonas, porque, eram 
todas diferentes, mas todas tinham 
uma coisa muito familiar pra mim, 
assim, sabe? Que é bem difícil de 
explicar, porque, elas não tinham 
um padrão de corpo, de cabelo, de 
nariz... não tinha nada 
estereotipado... 

As nonas, pois eram diferentes, não 
estereotipadas. 

I 

TOTAL 33 
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APÊNDICE F – RESULTADOS QUALIQUANTITATIVOS – VISITANTES DO FILÓ 

 

    (n) 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
(IDEIAS) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(ENTREVISTADOS) 

PESQUISA Experiência dos Visitantes do Filó Talian            

1 - Como foi a experiência em se envolver com a cultura do Filó? 
    

 
A - Lembranças emotivas e familiares do passado 13 48.15 % 52.00 % 

 
B - Experiência com emoções e sentimentos 6 22.22 % 24.00 % 

 
C - Resgate histórico e enriquecedor de conhecimentos 8 29.63 % 32.00 % 

     

  TOTAL DE IDEIAS 27     

  TOTAL DE ENTREVISTADOS 25     

 

 

    (n) 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
(IDEIAS) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(ENTREVISTADOS) 

PESQUISA Experiência dos Visitantes do Filó Talian            

2 - Quais as suas considerações a respeito do cenário/ambiente 
observado? 

    

 
A - Cenário típico, original e que remete à época 18 69.23 % 72.00 % 

 
B - Ambiente familiar, relembra o passado 7 26.92 % 28.00 % 

 
C - Poderiam acrescentar mais objetos 1 3.85 % 4.00 % 

     

  TOTAL DE IDEIAS 26     

  TOTAL DE ENTREVISTADOS 25     
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    (n) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(IDEIAS) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(ENTREVISTADOS) 

PESQUISA Experiência dos Visitantes do Filó Talian            

3 - Participar do Filó fez você esquecer de sua rotina, vivendo 
em um tempo ou lugar diferente? Comente a respeito. 

    

 
A - Uma emocionante viagem no tempo 12 48.00 % 48.00 % 

 
B - Uma fuga da rotina 10 40.00 % 40.00 % 

 
C - Uma reflexão e mergulho cultural 3 12.00 % 12.00 % 

     

  TOTAL DE IDEIAS 25     

  TOTAL DE ENTREVISTADOS 25     

 

 

    (n) 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
(IDEIAS) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(ENTREVISTADOS) 

PESQUISA Experiência dos Visitantes do Filó Talian            

4 - O que você aprendeu ou o que se pode aprender de novo 
com a participação no Filó? 

    

 
A - Conhecer e valorizar a história e a cultura dos 
imigrantes italianos 

12 48.00 % 48.00 % 

 
B - Relacionamentos interpessoais e respeito ao ser 
humano 

5 20.00 % 20.00 % 

 
C - Resgate dos valores e sentimentos 3 12.00 % 12.00 % 

 
D - Não sabe o que se aprende, mas considera lindo 1 4.00 % 4.00 % 

 
E - Valorização e união das famílias e dos amigos 4 16.00 % 16.00 % 

     

  TOTAL DE IDEIAS 25     

  TOTAL DE ENTREVISTADOS 25     

 



171 
 
    (n) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(IDEIAS) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(ENTREVISTADOS) 

PESQUISA Experiência dos Visitantes do Filó Talian            

5 - Comente sobre o entretenimento do Filó. 
    

 
A - Todos os momentos deixaram as pessoas felizes 10 27.03 % 40.00 % 

 
B - As músicas são envolventes 5 13.51 % 20.00 % 

 
C - As piadas são engraçadas e animadas 6 16.22 % 24.00 % 

 
D - Jogos e brincadeiras divertidas 3 8.11 % 12.00 % 

 
E - Comida deliciosa  7 18.92 % 28.00 % 

 
F - Mergulho emocionante na história 6 16.22 % 24.00 % 

     

  TOTAL DE IDEIAS 37     

  TOTAL DE ENTREVISTADOS 25     

 

 

    (n) 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
(IDEIAS) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(ENTREVISTADOS) 

PESQUISA Experiência dos Visitantes do Filó Talian            

6 - Considera que este é um meio de preservar e divulgar essa 
cultura? Comente. 

    

 
A - Meio de divulgação e preservação 15 57.69 % 60.00 % 

 
B - Meio de ensinar a história e a cultura 5 19.23 % 20.00 % 

 
C - É uma maneira de envolver os jovens também 4 15.38 % 16.00 % 

 
D - Juntando entretenimento é a maneira ideal de 
preservar uma cultura 

1 3.85 % 4.00 % 

 
E - É um local de relaxamento, conhecimento, cultura e 
entretenimento. 

1 3.85 % 4.00 % 

     

  TOTAL DE IDEIAS 26     

  TOTAL DE ENTREVISTADOS 25     
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    (n) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(IDEIAS) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(ENTREVISTADOS) 

PESQUISA Experiência dos Visitantes do Filó Talian            

7 - No geral, está satisfeito em ter participado desse Filó? 
    

 
A - Emoção em vivenciar o que os imigrantes italianos 
vivenciaram  

2 7.69 % 8.00 % 

 
B - Fuga da rotina, renovação 4 15.38 % 16.00 % 

 
C - Vivenciar momentos maravilhosos e felizes 12 46.15 % 48.00 % 

 
D - Uma volta às origens 4 15.38 % 16.00 % 

 
E - Compreender a história de forma lúdica 4 15.38 % 16.00 % 

     

  TOTAL DE IDEIAS 26     

  TOTAL DE ENTREVISTADOS 25     

 

 

    (n) 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
(IDEIAS) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

(ENTREVISTADOS) 

PESQUISA Experiência dos Visitantes do Filó Talian            

8 - O que mais marcou você nesse Filó? 
    

 
A - As comidas e bebidas típicas 6 18.18 % 24.00 % 

 
B - As músicas típicas 5 15.15 % 20.00 % 

 
C - O trabalho, alegria e a receptividade 5 15.15 % 20.00 % 

 
D - A interação entre as pessoas no Filó 6 18.18 % 24.00 % 

 
E - A história de sofrimento dos imigrantes 5 15.15 % 20.00 % 

 
F - O conjunto de todos os elementos do Filó 2 6.06 % 8.00 % 

 
G - A reza 1 3.03 % 4.00 % 

 
H - Os jogos e brincadeiras 2 6.06 % 8.00 % 

 
I - As nonas 1 3.03 % 4.00 % 

     

  TOTAL DE IDEIAS 33     

  TOTAL DE ENTREVISTADOS 25     

 


