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O meu avô era gerente primeiro da loja, né?, ainda quando era do senhor Wolfgan Weege. Depois o meu 
pai, em 1972, ele comprou. Mas nós trabalhamos desde... eu tinha 7 anos quando comecei a trabalhar atrás 
do balcão com meu avô. A gente tinha um guarda-pó, e meu avô só dizia: “tá aqui, vamos lá trabalhar.” E os 

colonos, eles traziam ovos, traziam manteiga... ah... às vezes, também galinha caipira. Como hoje em dia o pessoal 
tem, antigamente só tinha caipira. Eles traziam para trocar por outras mercadorias. Aí, eles levavam feijão, 
que muitos não plantavam, arroz e... farinha, né? O trigo, a farinha, o fubá, né?, era tudo em saco. Tudo em 

saco! Daí, a gente fazia... vendia em quilo, né?, e eles trocavam. O que mais eles traziam eram ovos e manteiga, 
que daí a gente comprava e as outras pessoas que não tinham vinham comprar. A banha nós fazíamos mesmo 

aqui. Aí, nós fazíamos a linguiça, a morcilha... e era tudo feito com a tripa do porco que eles matavam. A gente 
ia na beira do rio lavar a tripa e nós sempre gostávamos de ajudar, né? Nós tínhamos os funcionários, mas 
a gente ajudava, né? Porque eles diziam: “ó, galera, vamos lavar as tripas”. Aí a gente lavava lá no rio, né?, 

limpava tudo a sujeira e trazia ela limpa, aí depois botava de molho num produto para limpar bem. E depois 
era feita a linguiça. Aí com a máquina de fazer linguiça, precisava de duas, três pessoas: um para virar e 

empurrar a tripa e a outra para fazer a linguiça, né? Daí a gente aprendeu, desde pequeno a fazer a linguiça, 
porque não podia fazer num tamanho nem muito grande nem muito pequeno. Daí ficava uma pequena quando 

sobrava pouco. Ou então, às vezes a gente se esquecia e fazia uma maior. Mas nós tínhamos um funcionário, e 
ele era muito detalhista nessa parte. Ele sempre dizia assim: “vocês não sabem fazer linguiça, deixa eu fazer e 

vocês só viram”. Mas no fim ele deixava a gente fazer também. E nós vendíamos a carne também. Nós fazíamos 
a entrega, na cidade, da linguiça já defumada, toucinho, costela de porco... todas essas coisas. A gente buscava 
na casa do colono. Muitos, às vezes, vinham fazer compras com esse dinheiro, mas a gente comprava o porco 
em peça, né? Aí pesava e depois pagava para eles, né? Mas eles já compravam, porque tinha só essa venda 

aqui e tinha uma venda lá em cima, no Rio da Luz Vitória, onde era essa minha tia... onde era o antigo Salão 
Vitória. A margarina, a gente vendia em quilo, a bolacha Maria também. Meu, a bolacha Maria era uma 

delícia, em lata, assim fechada, de 20 l era. E daí, assim, os colonos vinham e compravam 1 kg de bolacha 
Maria. Meu, aquilo era... aquilo tinha um cheiro tão gostoso! Porque aquela lata vinha fechada, né? E daí 
essas latas, como elas vinham da fábrica, eles não recolhiam. Então o colono comprava e guardava para fazer 

banha em casa, fazer bolacha. Então, quando acabava a lata de bolacha, daí eles se brigavam por aquelas latas. 
A margarina também, ela não era de cortar, ela tinha uma tampa, a gente abria. Porque, naquela época, começou 

a surgir a margarina primeiro. E a manteiga, o colono tinha, mas a margarina era uma novidade, né? Então

Estudar o processo de imigração de europeus no Brasil, no decorrer 
dos séculos XIX e XX, é ampliar o olhar sobre o Brasil e a Europa. Escrever 
sobre um processo histórico, com reverberações tão intensas nos dias de 
hoje, é duplamente desafiador. Registrar o passado é sempre e, ao mes-
mo tempo, escrever sobre o presente. O primeiro desafio é retomar uma 
bibliografia diversificada, que inclua grupos que tiveram suas histórias 
alijadas. O segundo é desatar os nós sobre a história da imigração e sobre 
as percepções que foram constituídas na memória dos descendentes, ho-
mens e mulheres, que se lançaram a um mar de incertezas, em meados do 
século XIX, em direção a uma terra inimaginável. 

Desafios grandiosos demais para uma obra que não se propõe a re-
contar a história da imigração dos imigrantes que fundaram a colônia 
Blumenau e Dona Francisca, especificamente, em Testo Alto e Rio da Luz, 
mas que tem por propósito ampliar narrativas sobre homens e mulheres 
que vivem e constituem suas vidas, trabalhos, modos de fazer e saberes 
numa imbricada relação entre passado, presente e memórias sociais. Para 
ajudar nesse desafio, dialogou-se com os seus moradores assumindo-se um 
lugar de escuta atenta e afetuosa, para entender as várias percepções so-
bre esse complexo processo. Para costurar diferentes perspectivas, vai-se 
aqui entrelaçando fios, não para criar um tecido uniforme, mas uma trama 
urdida por diferentes fios, com alguns nós apertados e outros frouxos. 
Uma trama que se assemelha a um balaio, objeto/instrumento indígena, 
que, como tantos outros objetos, costumes e saberes, foram incorporados 
pelos imigrantes ao seu cotidiano rural, nos mais variados usos e práticas, 
perpassando os aprendizados dos moradores atuais da região. Tece-se 
este texto tal qual o balaio que deixa exposto seus nós, seus vazios, seus 
preenchimentos.
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Apresentação
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Os núcleos rurais Testo Alto e Rio da Luz 
localizam-se em vales, respectivamente, em 
Pomerode e Jaraguá do Sul, região em que pre-
dominam pequenas propriedades com base na 
agricultura familiar. Nessas áreas, perduram 
traços de sua formação, como aspectos lin-
guísticos, festas, hábitos culinários e religio-
sos – próprios de contexto rural. Encontram-se 
também, em número considerável, edificações 
que remetem ao período da colonização.

Como reconhecimento às suas referências 
ao contexto da imigração europeia no Vale do 
Itajaí, o Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) estabeleceu o tom-
bamento do Conjunto Rural Testo Alto e do 
Conjunto Rural de Rio da Luz em 2011. Foi, 
portanto, formalizada a relevância histórica 
e cultural das edificações individuais ou con-
juntas e da área rural circundante.

O livro que temos o prazer de apresentar é 
resultado de pesquisas desenvolvidas no âm-
bito do programa de gestão de bens tombados 
e valorados, que integra o licenciamento am-
biental, mecanismo indispensável para que se 
implantasse a linha de transmissão entre Blu-
menau e Curitiba, que cruza a poligonal de tom-
bamento do Rio da Luz e de Testo Alto, bairros 
contemplados pelas medidas de compensação 
ligadas ao empreendimento. A linha de trans-
missão pertence à empresa Companhia Para-
naense de Energia – Copel – e foi implantada 

pela IG Transmissão e Distribuição, contratan-
te da Espaço Arqueologia, que implementou o 
programa cujo objetivo primeiro é ampliar a 
valorização deste patrimônio cultural.

As pesquisas ocorreram ao longo de 2018, 
2019 e 2020 e, por meio delas, foi realizado o 
mapeamento da cultura imaterial e de bens 
edificados de interesse histórico-cultural que 
representam o patrimônio arquitetônico lo-
cal. A partir dos resultados de uma pesquisa 
pautada na participação da comunidade e so-
cializada pelo Portal projetolumiar.com, fo-
ram gerados produtos como vídeos, aplicativo 
para smartphones, Mapa Cultural, instalação 
de placas de sinalização e de informação so-
bre os bens edificados, além de dois livros.

Um deles é este que está em suas mãos: 
“Histórias à mesa: memórias e sabores do Rio 
da Luz e Testo Alto”.

Este livro é um produto concebido e exe-
cutado de forma coletiva, elemento que ca-
racteriza a Espaço Arqueologia no decorrer 
da sua história, e pretende lhe oferecer uma 
leitura que seja de grande valia para compre-
ender o processo migratório e a colonização 
desta região de Santa Catarina.

Muito obrigado a toda a equipe Espaço Ar-
queologia pelo trabalho, e tenha uma leitura 
proveitosa!

Valdir Luiz Schwengber
Coordenador Geral do Programa
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Este livro foi escrito por muitas mãos. As 
letras que se ligam e formam palavras, sen-
tenças, frases, parágrafos e textos são resul-
tado de uma tessitura ampla. Antes de serem 
palavras, elas eram lembranças e vivências. 
A transmutação de lembrança a texto escri-
to se deu de forma coletiva e amorosa, entre 
conversas, muitas delas em torno da mesa da 
cozinha, cafés, cucas e pães. 

Por quase dois anos, foram percorridas 
as tifas dos bairros Rio da Luz e Testo Alto, 
conhecendo-se saberes, experimentando-se 
fazeres e escutando-se histórias. Foram mui-
tas histórias! Partilhas emocionantes que 
afloravam a partir da escuta.

Para que as memórias dos moradores 
fossem acessadas, seguiu-se a metodologia 
conhecida como Snowball (Bola de Neve), 
apresentada por Biernacki e Waldorf (1981). 
Partiu-se de pessoas chaves, conhecidas como 
sementes (moradores locais, habitantes que 
abrem suas casas para visitação, gestores 
públicos), que indicaram moradores e, as-
sim, foram-se colecionando histórias. Sempre 
partindo de uma nova indicação, seguiu-se na 
procura do escutar essas vozes. 

Na busca por compreender o outro, na 
sua alteridade e na convivência com o gru-
po, estabeleceu-se contato prolongado com 
os residentes das localidades. Foram almo-
ços, festas de rei e rainha, festa dos anos 

60, noites de sopas, Frühstück,1 tiro ao pato, 
danças, mutirões de preparação de cuca e 
de Strudel. Cortou-se banana, lavou-se louça, 
decoraram-se bolachas de Natal, limparam-
-se lampiões, mas, sobretudo, escutou-se! A 
partir de uma indicação, conversava-se com 
a pessoa, explicando, o mais detalhadamente 
possível, os objetivos da pesquisa e, se em 
acordo com o morador, marcava-se o mo-
mento da conversa. Se aceitas, as entrevistas 
eram gravadas. Todas foram transcritas, re-
visadas e retornadas aos entrevistados para 
verificação e aprovação. Em muitos casos, 
realizou-se mais de um encontro, para que 
pudéssemos registrar o preparo de algumas 
das comidas típicas e assim conhecer mais 
sobre elas. 

Para transformar a escuta em texto escri-
to, seguiu-se a metodologia da história oral. 
Em linhas gerais, pode-se dizer que essa me-
todologia de pesquisa começou a ser utiliza-
da com mais ênfase nos anos de 1950, após a 
invenção do gravador. No Brasil começa na 
década de 1970 e continua amplamente usa-
da. Ela possibilita que vozes de narrativas 
históricas tradicionais, muitas vezes silencia-
das, consigam ser ouvidas. Afora isso, Garrido 
(1993, p. 36) aponta que “as fontes orais pos-
sibilitam incorporar não apenas indivíduos 
à construção do discurso do historiador, mas 
nos permite conhecer e compreender situa-

1 A língua alemã 
é considerada 
pluricêntrica, ou seja, 
possui variações de 
acordo com a região. 
Essas variações são 
conhecidas como dialetos. 
Atualmente existe uma 
língua oficial denominada 
alemã, que ocorreu por 
intermédio da unificação 
desses dialetos, 
tornando possível uma 
nacionalização do idioma. 
No período da imigração 
para o Brasil, vieram 
diferentes dialetos para 
a região de Pomerode 
e Jaraguá do Sul. Sendo 
assim, acredita-se 

na possibilidade de 
comunicação entre esses 
diferentes dialetos, 
criando um “alemão 
abrasileirado”. Na 
escrita ocorreu o mesmo 
processo. Um exemplo 
é a palavra Frühstück, 
que do alemão oficial, 
da “metrópole”, sofreu 
transformações, podendo 
ser escrita também, 
pelos moradores, como 
Früshtick, isso porque, no 
Brasil, o “i” vem fazer a 
função do “ü”, por ser um 
som parecido. O Frühstück 
é uma refeição realizada 
entre o café da manhã e o 
almoço.
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ções insuficientemente estudadas até agora”. 
Entende-se que a história oral amplia a pos-
sibilidade de escutarmos os atores sociais, 
cujas histórias, por vezes, são alijadas dos 
domínios da historiografia oficial. E, como 
aponta Joutard (1998, p. 151, tradução nossa), 
a história oral possibilita:

1- Escutar a voz dos excluídos;
2- Levar luz a realidades “indescritíveis”;
3-  Dar testemunho a situações de sofri-

mento extremo.
Assim, o uso da oralidade, como fonte, 

possibilita-nos escutar as pessoas que par-
ticipam de nossa pesquisa e, mais que isso, 
permite que suas vozes possam ser tecidas 
junto a outras, constituindo narrativas sobre 
a história do local em que vivem. Ao valori-
zar as memórias dos atores sociais, estamos 
valorizando, também, as memórias coletivas 
e ajudando a registrar processos históricos 
mais amplos (THOMPSON, 1992).

A relação entre memória individual e so-
cial é um tema caro às ciências sociais e à his-
tória (LE GOFF, 1990; NORA, 1993; POLLAK, 
1992; HALBWACHS, 2013). E é esta relação 
entre memória individual e memória social 
que nos lança ao desafio de registrar memórias 
de moradores da região rural de Rio da Luz e 
Testo Alto. O que se pretende aqui, sobretudo, 
é escutar os excluídos, tal como apontado por 
Joutard (1998); ao escutá-los e ao traduzir suas 

memórias orais em texto escrito, propicia-se 
um registro passível de ser mobilizado por 
outros atores, e passível se ser engendrado 
em outros registros, ampliando as narrativas 
sobre processos históricos.

A História Oral centra-se na capacidade de 
se remontar ao passado a partir das memórias 
individuais que representam, ao mesmo tempo, 
a da coletividade. Entende-se que o indivíduo 
está sempre inserido em grupos de referência 
e a sua memória, aquilo que ele lembra, é cons-
truída a partir desse grupo a que ele pertence. 
“[...] Cada memória individual é um ponto de 
vista sobre a memória coletiva. Assim, mesmo 
sendo coletiva, é no indivíduo que irá se mani-
festar” (HALBWACHS, 2013, p. 30).

De acordo com Freitas (2006), a História 
Oral pode ser dividida em três categorias, 
a saber: tradição oral, história de vida, his-
tória temática. O livro que segue utiliza da 
história oral temática com foco em alimen-
tação. Na história oral temática, a entrevista 
se dá com diversas pessoas sobre um assunto 
específico e não abrange toda a história do 
indivíduo. Possui um eixo central, em que o 
entrevistador busca mobilizar as memórias 
do entrevistado para determinado tema, 
dando-lhe autonomia para que outros temas 
venham à tona.

Saber o que as pessoas comem, comiam, 
que afetividades são remetidas ao ato de co-
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mer, o fazer comida, o lembrar-se das comi-
das feitas pela mãe, pela avó propiciou-nos 
ter acesso à vida privada dos moradores dos 
bairros rurais de Testo Alto e Rio da Luz. Dia-
logar sobre alimentação é dialogar acerca de 
produção, trabalho, renda, modelos agrícolas, 
mudanças espaciais, culturais e econômicas. 
Buscou-se no mais “miúdo”, no ato mais co-
tidiano do fazer, o elo entre relações micro e 
macro que se estabelecem na região estudada. 
Focar a atenção no ato de fazer comida, usar 
receitas, mobilizar os seus saberes, glorificar a 
sua ancestralidade pelo ato de fazer e partilhar 
o alimento possibilitou que fossem conectados 
memória, identidade e patrimônio cultural. 

Acreditamos, assim, que a alimentação 
nos conduziu pela complexidade de relações 
entre passado e presente, entre local e global, 
no caso da área rural de Rio da Luz e Testo 
Alto. Alimentação foi o fio de Ariadne2 que 
nos ligou às relações entre diferentes atores, 
humanos e não humanos, nessa teia complexa 
que constitui a cultura, os saberes, a memória 
e o patrimônio cultural. 

Cozinhar, sendo um saber tradicional-
mente delegado às mulheres, é muitas vezes 
pouco valorizado. Assim, a escolha pelo foco 
na alimentação foi também para que a his-
tória da comunidade seja contada, principal-
mente, pela voz das mulheres. Ao nos colocar 
ao redor do fogão ou junto às mesas coletivas 

2 Fio de Ariadne é uma 
expressão que vem da 
mitologia grega. Refere-se 
ao fio que Teseu recebeu 
de Ariadne e usou para 
sair do labirinto. A 
expressão é usada para se 
referir a uma espécie de 
fio condutor que auxilia 
a percorrer uma situação 
complexa e concluir um 
raciocínio.

dos salões para fazer cuca ou Strudel, estáva-
mos junto às mulheres. Elas foram as mais es-
cutadas, são predominantemente femininas 
as vozes que ecoam neste livro. Os trechos das 
entrevistas usadas foram adaptados para lin-
guagem escrita, mantendo o conteúdo, a for-
ma, mas fazendo a transcrição, para que a fala 
se fizesse em texto.

Diante do exposto, o livro ficou, então, or-
ganizado da seguinte forma: 

No primeiro capítulo foi abordado o pro-
cesso histórico da imigração, usando como 
base material bibliográfico de referência, mas 
também entrevistas com pessoas da comu-
nidade que estudam, ainda que de forma não 
acadêmica, esse processo histórico. 

Já para a elaboração do capítulo segundo, 
partiu-se de dados bibliográficos e relatos 
orais para narrar a constituição da formação 
dos bairros Rio da Luz e Testo Alto. Até a dé-
cada de 1980, as vendas nessas localidades 
eram pontos centrais, tanto econômica como 
socialmente.

No terceiro capítulo, discutiu-se sobre 
alimentação e patrimônio cultural. Partindo 
de saberes locais e referências bibliográficas, 
apresentaram-se relatos dos moradores sobre 
as comidas que perpassam o seu cotidiano. 
Discutiu-se, também, como comidas e receitas 
são continuamente ressignificadas e assumi-
das como “típicas” de determinados grupos.
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Para elaboração do capítulo quatro, par-
tiu-se dos quitutes elaborados nas festas co-
munitárias locais para se apresentarem re-
ceitas de comidas que perpassam o tempo e 
unem gerações no fazer coletivo. A tradição 
do mutirão de produção de cucas e Strudel 
é mantida no Rio da Luz, assim como a or-
ganização das mulheres na composição dos 
pratos “salgados” para os jantares ofertados 
nas festas de rei e rainha do tiro das comuni-
dades. O capítulo está “recheado” de receitas 
deliciosas.

Finalmente, no quinto capítulo, apresen-
tam-se receitas que são elaboradas em ocasi-
ões especiais, como Natal e Páscoa. Partindo 
delas, discutiram-se processos de lembranças 
e mudanças. Abordaram-se, nesse contexto, 
as comidas do passado e os significados de 
muitas destas no momento presente, feitas em 
dias especiais. 

Considerações finais foram tecidas de for-
ma a agradecer as detentoras de saberes, que 
de forma tão amorosa partilharam histórias, 
memórias e receitas. Bem como aos morado-
res dos conjuntos rurais do Testo Alto e Rio 
da Luz por darem vida ao patrimônio cultural 
da imigração.
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A vinda dos imigrantes 
para o Rio da Luz e 
Testo Alto
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Estudar o processo de imigração de euro-
peus no Brasil, no decorrer dos séculos XIX 
e XX, é ampliar o olhar sobre o Brasil e a Eu-
ropa. Escrever sobre um processo histórico, 
com reverberações tão intensas nos dias de 
hoje, é duplamente desafiador. Registrar o 
passado é sempre, ao mesmo tempo, escrever 
sobre o presente. O primeiro desafio é reto-
mar uma bibliografia diversificada, que inclua 
grupos que tiveram suas histórias alijadas. O 
segundo é desatar os nós sobre a história da 
imigração e sobre as percepções que foram 
constituídas na memória dos descendentes, 
homens e mulheres, que se lançaram a um 
mar de incertezas, em meados do século XIX, 
em direção a uma terra inimaginável. 

Desafios grandiosos demais para uma 
obra que não se propõe a recontar a história 
da imigração dos imigrantes que fundaram 
a colônia Blumenau e Dona Francisca, espe-
cificamente, em Testo Alto e Rio da Luz, mas 
que tem por propósito ampliar narrativas 
sobre homens e mulheres que vivem e cons-
tituem suas vidas, trabalhos, modos de fa-
zer e saberes numa imbricada relação entre 
passado, presente e memórias sociais. Para 
ajudar nesse desafio, dialogou-se com os seus 
moradores assumindo-se um lugar de escu-
ta atenta e afetuosa, para entender as várias 
percepções sobre esse complexo processo. 
Para costurar diferentes perspectivas, vai-

-se aqui entrelaçando fios, não para criar um 
tecido uniforme, mas uma trama urdida por 
diferentes fios, com alguns nós apertados e 
outros frouxos. Uma trama que se assemelha 
a um balaio, objeto/instrumento indígena, 
que, como tantos outros objetos, costumes e 
saberes, foram incorporados pelos imigrantes 
ao seu cotidiano rural, nos mais variados usos 
e práticas, perpassando os aprendizados dos 
moradores atuais da região. Tece-se este texto 
tal qual o balaio que deixa exposto seus nós, 
seus vazios, seus preenchimentos.

A história da humanidade entrelaça-se 
com a dos seus deslocamentos. Ainda que 
não se tenha consenso entre as datas, arque-
ólogos apontam que o nosso planeta passou 
a ser povoado após grande onda migratória, 
partindo do continente africano. Trata-se de 
uma aventura humana, recheada de experi-
ências sem fim. 

Ainda que os grandes deslocamentos hu-
manos estejam imbricados em nossa história, 
foi nos tempos modernos, com a expansão 
comercial da Europa, que tal processo se am-
pliou. É, contudo, no século XIV que se desenha 
a abertura de novas rotas marítimas e a con-
quista de novos mercados, tanto ultramarinos 
quanto o de colonização. Novais (2011) lembra 
que esses dois movimentos coexistiram e, se 
nos entrepostos africanos e asiáticos as ativi-
dades econômicas deram-se na circulação de 

Senhor Armando Strutz
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mercadorias, foi com o processo colonizador 
que a expansão marítima tornou-se ainda mais 
complexa, tendo o sistema de produção e a ocu-
pação do local como ações centrais.

Vinculado à necessidade de assegurar o 
domínio das terras exploradas e a ocupação 
territorial, o colonizar é um processo central 
para o êxito econômico dessa empresa. Logo, 
o seu início na América visava à exploração 
comercial e não apenas ao povoamento. Em 
Portugal, no século XV, havia pouca dispo-
nibilidade de pessoas, tanto pelas relações 
feudais no campo, seu diminuto território, 
como pela grande demanda de trabalhadores 
na empresa ultramarina. Por isso, Portugal 
foi pioneiro em escravizar e traficar pessoas 
do continente africano para suas colônias. 
Os portugueses adotaram regimes de traba-
lho escravo, tanto da população ameríndia 
como da população vítima do tráfico negreiro 
(MAYER, 2003).

Por três séculos, na América portuguesa, 
além de holandeses, de franceses e das diver-
sas etnias africanas escravizadas (migração 
compulsória), o fluxo migratório proveio da 
Metrópole lusitana. O Exclusivo Comercial 
restringia as relações da Colônia à Metrópo-
le e limitava o acesso à terra, na concessão 
de sesmarias. “Não somente a colônia era en-
clausurada do ponto de vista internacional, 
como também a política de terras e de mão 

de obra não se pautou pela atenção ao livre 
povoamento” (MAYER, 2003, p. 35). 

Nos primeiros três séculos da coloniza-
ção, a terra era entendida como propriedade 
pessoal do Rei. A aquisição de terras dava-se 
por doação pessoal deste para o interessado 
ou beneficiado. “A decisão do rei para a con-
cessão do privilégio era baseada na avaliação 
do pretendente, o que implicava considerar 
seu status social, suas qualidades pessoais 
e seus serviços prestados à Coroa” (COSTA, 
2007, p. 144). Assim, a distribuição de terras 
ligava-se aos serviços prestados à coroa por-
tuguesa. Nesse período, o acesso à terra era 
fonte de prestígio social. Ao mesmo tempo, 
as concessões de terra vinculavam-se ao po-
der econômico, tendo direito apenas os que 
eram donos de escravos. Essa ocorrência era 
comum na doação de grandes extensões de 
terras, mesmo que não fossem usadas para 
atividades econômicas.

A terra, na época, era:
[...] a grande fonte de prestígio social, po-

rém na prática o enriquecimento deveria 

provir da sua exploração, o que atrelava 

a política de terras à de mão de obra. Em 

princípio, uma das condições da concessão 

de sesmarias era a capacidade do pleite-

ador possuir escravos. Na verdade, mui-

tos obtinham sesmarias sem explorá-la, 

criando inclusive uma grande quantidade 
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de propriedades absolutamente improdu-

tivas (MAYER, 2003, p. 37).

No final do século XVIII, na Europa, sur-
ge uma nova conjuntura, com mudanças ra-
dicais na forma como se davam as relações 
de trabalho e o acesso à terra, provocando 
crescimento desordenado das cidades pelo 
deslocamento em massa de trabalhadores 
do campo. Esse período foi chamado de “Era 
das Revoluções” (1789-1848), segundo o histo-
riador Eric Hobsbawn. Nessa época, “milhões 
de pessoas viram-se subitamente desalojadas 
de seus lugares e de suas atividades tradicio-
nais” (IPHAN, 2007, p. 18). 

Com o aumento demográfico e a mudança 
no espaço urbano, a procura por alimentos 
também cresceu. “O espectro da pobreza ron-
dava a Europa” (MAYER, 2003, p. 49). Diante 
desse cenário, a migração significou a alter-
nativa possível para continuar a viver. Tem-se 
então a origem de um potencial migratório de 
grande contingente de homens e mulheres da 
Europa. O historiador Pierre Chaunu (1964) 
estima que até 1920 aproximadamente 50 mi-
lhões de europeus partiram para outros con-
tinentes, tendo as décadas de 1820 até 1920 o 
maior volume de deslocamentos. 

No século XVIII, Portugal vive profunda 
crise, em decorrência da dependência das 
importações, atraso industrial e declínio do 
ritmo das exportações no Brasil, como o ouro 

e o açúcar. Já em 1760, as exportações, que se 
aproximavam de cinco milhões de libras, vi-
ram declinar o valor para pouco mais de três 
milhões nos últimos 25 anos desse período 
(BEAUCLAIR, 1992). 

Com a crise de Portugal e o novo cenário 
mundial, foi fundamental mudar o acesso à 
terra no Brasil. Alguns projetos de ocupação 
territorial, baseados na pequena propriedade, 
começaram a acontecer, como o que resultou 
no estabelecimento de casais, vindos do Ar-
quipélago dos Açores, em Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, em meados do século XVIII, 
mas que não vieram para ampliar a produção 
ao mercado exportador, como queria o gover-
no imperial brasileiro. 

Nesse contexto, a Lei n. 601, de 18 de se-
tembro de 1850, promulgada por D. Pedro 
II, teria papel fundamental no incentivo à 
imigração europeia. Conhecida como “Lei de 
Terras”, objetivava regularizar a propriedade 
privada da terra no Império. Dispondo sobre 
as terras devolutas, já em seu preâmbulo 
determina que após estas serem medidas e 
demarcadas, que fossem “[...] cedidas a título 
oneroso, assim para empresas particulares, 
como para o estabelecimento de colônias de 
nacionaes e de extrangeiros, autorizado o Go-
verno a promover a colonização extrangeira 
na forma que se declara” (BRASIL, 1850).3 A 
importância dessa lei para o impulso da co-

3 Texto transcrito conforme 
ortografia da época.
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lonização fica ainda mais evidente em seus 
artigos 17 a 21, que tratam, particularmente, 
de condutas relativas aos imigrantes e ao es-
tabelecimento das colônias.

Porém, a definição de “terras devolutas” 
pela Lei de Terras estava fundada no título 
e na “posse legítima”. Assim, enquanto no 
primeiro caso eram consideradas as “sesma-
rias e outras concessões do Governo Geral ou 
Provincial”, no segundo as posses eram con-
sideradas legítimas quando “adquiridas por 
occupação primária, ou havidas do primeiro 
occupante, que se acharem cultivadas, ou com 
princípio de cultura, e morada, habitual do 
respectivo posseiro, ou de quem o represen-
te” (BRASIL, 1850, Art. 5º).4 Nesse sentido, o 
texto legal não inclui as populações nativas5 
na questão fundiária, associado à ausência 
de um acompanhamento efetivo do Estado 
na distribuição e no estabelecimento das co-
lônias, provocando conflitos entre indígenas 
e colonos.

Mas, além dessa lei, para se atraírem no-
vos imigrantes ao país, eram necessárias tam-
bém políticas públicas de incentivo e promo-
ção da imagem do Brasil como um “lugar bom” 
para se viver. Esse movimento migratório “[...] 
exigia para a sua exequibilidade uma organi-
zação própria que envolvia a propaganda e a 
constituição de verdadeiras companhias es-
pecializadas na colonização e imigração, além 

4 Texto transcrito conforme 
ortografia da época.

5 Há milênios, os nativos 
viviam em quase todo o 
território americano.

de atraente distribuição de terras” (MAYER, 
2003, p. 65).

No início do século XIX, o fluxo de euro-
peus para o Brasil era pequeno, se comparado 
ao dos Estados Unidos, por exemplo. “Enquan-
to cerca de 5 milhões de imigrantes afluíram 
para os Estados Unidos, no período de 1810-
1860, o total de imigrantes para o Brasil na 
primeira metade do século passado não su-
perou 50.000” (COSTA, 2007, p. 144). Contu-
do, após a promulgação da “Lei de Terras” e 
o envolvimento de empresários nacionais e 
estrangeiros ou companhias de colonização6 
no negócio imigratório, esse cenário mudou. 

Quanto aos interesses do governo brasi-
leiro na vinda de imigrantes, havia a preocu-
pação com a questão do “branqueamento” da 
população, via substituição da mão de obra 
escravizada (de origem africana) pelo tra-
balho assalariado (de imigrantes europeus), 
sobretudo na região sudeste, e, também, a 
conveniência de ocupar as terras devolutas 
do Império, visando a consolidar e manter o 
domínio territorial destas áreas longínquas 
do centro político-administrativo imperial 
(como era o caso das terras da então Provín-
cia de Santa Catarina).

A imigração europeia, na região do Vale 
do Itajaí, inicia-se, de forma sistemática, a 
partir da metade do século XIX, com o esta-
belecimento da Colônia Blumenau (em 1850), 

6 O envolvimento de 
empresários ou de 
companhias de comércio 
no empreendimento 
imigratório era uma 
forma de atender aos 
altos custos do negócio, 
pois envolvia desde o 
arrendamento de navios 
para o transporte dos 
imigrantes, demarcação 
de terras das colônias, 
divulgação dos 
atrativos da região a ser 
colonizada, construção de 
abrigos provisórios aos 
imigrantes, dar condições 
de subsistência aos 
colonos enquanto a terra 
não produzisse, entre 
outros fatores.
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da Colônia Dona Francisca (em 1851) e da Co-
lônia Itajaí-Brusque (em 1860) (ZANELATTO, 
2011). Este primeiro momento se insere em 
um cenário histórico marcado tanto pela 
crise socioeconômica europeia quanto pelas 
políticas imperiais brasileiras.

Antes do início da ocupação alemã no Vale 
do Itajaí, essa região já era densamente ocu-
pada por povos indígenas pertencentes à fa-
mília linguística Jê Meridional, aos quais fora 
atribuída a denominação Xokleng. Conforme 
estudos linguísticos, os povos Jê Meridionais 
iniciaram a ocupação do Brasil Meridional 
há, aproximadamente, três mil anos (URBAN, 
1992), época em que teriam saído do Planalto 
Central Brasileiro e se estabelecido nas áreas 
planálticas da região Sul, dividindo-se entre 
os Xokleng e os Kaingang. Os primeiros, que, 
em tempos atuais, ocupam apenas duas terras 
indígenas situadas no norte catarinense (TI 
Ibirama-Laklanõ e TI Rio dos Pardos), recebe-
ram outras designações, no decorrer da his-
tória do contato, dentre as quais se destacam: 
“Botocudo”, “Bugre”,7 “Aweikoma”, “Xokrén” 
e “Kaingang” (SANTOS, 1973). Atualmente se 
autodenominam “Laklanõ”, cujo significado é 
“gente do sol” ou “gente ligeira”.

Muito antes do contato com os europeus, 
os Xokleng ocupavam uma área que ia de 
Curitiba, no estado do Paraná, às proximida-
des de Porto Alegre, cortando todo o estado 

7 O termo “bugre” não é 
atribuído exclusivamente 
aos Xokleng/Laklanõ. 
Trata-se de um termo 
depreciativo, significando 
“bárbaro”, “pagão” e 
“não civilizado”, sendo 
atribuída (ainda hoje) 
à população indígena 
no Sul do Brasil e na 
região do Mato Grosso. 
(CRENDO, 2015).

de Santa Catarina (SANTOS, 1973, p. 33). Eles 
dominavam a região entre as encostas marí-
timas da Serra do Mar ao rio Timbó, das ba-
cias hidrográficas dos rios Negro e Iguaçu, ao 
norte, até o rio do Peixe, na bacia do Pelotas, 
ao sul (BOITEUX, 1912 apud FARIAS, 2005, 
p. 94). Com isso, para além da estreita faixa 
de terra que compreende a encosta da Serra 
Catarinense, teriam como território as terras 
altas de Santa Catarina e as planícies litorâ-
neas, tornando possível o estabelecimento de 
uma economia complexa, pautada no aprovei-
tamento sazonal dos recursos disponíveis nos 
três compartimentos ambientais que compu-
nham seu território.

Dados obtidos em sítios arqueológicos do 
litoral e da serra catarinense indicam que, 
além de uma economia complexa, essas popu-
lações possuíam organização social complexa. 
DeBlasis et al. (2014) estudaram o sítio arqueo-
lógico Galheta IV, no município de Laguna. Tra-
ta-se de um sítio de enterramentos, composto 
por material cerâmico, faunístico e, pelo me-
nos, oito sepultamentos. Com datações que vão 
de 1360 a 830 anos A. P., este sítio é associado 
aos Jê Meridionais pela cerâmica encontrada, 
que é, historicamente, vinculada aos falantes 
da língua Jê no Sul do Brasil. A mesma cerâmi-
ca é encontrada em sítios compostos por casas 
subterrâneas, no planalto catarinense, e com 
datações muito semelhantes.
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Novasco (2018), a partir do estudo de 
mais de uma dezena de sítios arqueológicos, 
localizados na região dos Campos de Lages 
e compostos por casas subterrâneas, suge-
re que os povos Jê Meridionais tinham esta 
área como parte do seu território, onde a pre-
sença de grandes estruturas de habitação e 
cerimoniais datadas de, aproximadamente, 
1000 anos A. P., indicam certa estabilidade do 
grupo nesse período.

A proposição de um vasto território 
Xokleng, em períodos anteriores ao século 
XIX, corroborada por dados etnográficos, 
históricos e arqueológicos (SANTOS, 1973; 
LAVINA, 1994; SCHMITZ; NOVASCO, 2013; 
NOVASCO, 2018), expõe que a redução do seu 
território aos domínios da encosta da Serra 
Geral deu-se pelas pressões empreendidas 
pelos grupos Kaingang, Guarani e luso-bra-
sileiros (caboclos), que iniciavam as investi-
das pelos sertões do planalto sul-brasileiro 
(SANTOS, 1973; SCHMITZ; NOVASCO, 2013).

Mesmo antes da chegada dos primeiros 
imigrantes, mas já com sua movimentação 
restrita à encosta da serra, os Xokleng viviam 
em pequenos grupos, possuíam alta mobilida-
de e tinham como principal fonte de recurso 
a caça, a coleta e a pesca. Os sítios arqueo-
lógicos tidos como antigos acampamentos 
Xokleng são, comumente, encontrados nas 
imediações de rios e córregos, demonstran-

Território Xokleng 
na Região Sul

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2020. 
Adaptação de 
Piazza (1970).8

8 Disponível em: https://
narrativadeviagem.
wordpress.
com/2017/02/19/
formacao-territorial-do-
vale-do-itajai-sc. Acesso 
em: 26 fev. 2020
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do a importância dos cursos de água para a 
subsistência dos grupos.

Estima-se que havia dois tipos básicos 
de moradia Xokleng. Um para estadas mais 
longas e outro de caráter temporário. As mo-
radias fixas eram construídas com estacas 
fincadas em círculo, cobertas com folhas e ga-
lhos, e os acampamentos eram construídos a 
partir de galhos de palmeiras-airi enterrados 
no chão, amarrados em cima, formando uma 
arcada, onde penduravam os poucos objetos 
do grupo (CUNHA, 1992).

Aspectos da organização social dos 
Xokleng anteriores ao contato com os imi-
grantes alemães até hoje são pouco conheci-
dos devido à escassez de dados sobre o modo 
de vida tradicional destes grupos. É sabido 
que quando Henry (1964) realizou as primei-
ras pesquisas sistemáticas sobre estes povos, 
em 1930, além de estarem em adiantado grau 
de contato com a sociedade nacional, tiveram 
suas estruturas sociais abaladas por décadas 
de ataques e perseguições empreendidas pe-
los brancos que colonizavam o seu território. 
Portanto, os dados obtidos por este pesquisa-
dor, durante sua convivência com este grupo 
indígena, não espelham, necessariamente, a 
sociedade tradicional Xokleng, mas, conforme 
salienta Santos (1973), refletem a situação do 
grupo indígena tentando se adaptar a novas e 
traumáticas situações.



Desse modo, enquanto para os imigran-
tes alemães recém-chegados era inevitável 
a brusca alteração de realidade sofrida, com 
a transferência do continente europeu para 
a América, os Xokleng passaram a sentir, de 
outra forma, os efeitos dessas mudanças, uma 
vez que tinham, até então, completo usufruto 
da região na qual obtinham os recursos ne-
cessários para manter seu modo de vida. A 
partir da metade do século XIX, portanto, po-
vos de origens bastante distintas passaram a 
ocupar e extrair recursos naturais do mesmo 
território, o que resultaria em conflitos. Dessa 
forma, em pouco tempo, a disputa pela terra 
estava posta entre eles (WITTMANN, 2007).

O senhor Gerold Duwe, morador do Rio da 
Luz, relatou que ouvia “dos antigos” histórias 
de embates entre a população indígena e os 
novos habitantes da região. Contou ainda que 
“as casas eram feitas com palafitas e, antes de 
eles se recolherem, porque a madeira era re-
donda, passavam banha ao redor para índios 
e animais não subirem. Essa era providência 
para não atacarem a casa, pois as onças, por 
exemplo, escorregariam, já que ainda se en-
contravam por aqui, quando desbravaram a 
mata virgem”. 

As primeiras colônias da região foram 
marcadas, também, pelo conflito territorial 
entre os imigrantes recém-chegados e os 
Xokleng já ali estabelecidos. Sem uma política 

Colonização alemã 
em Santa Catarina

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2020. 

Adaptação de 
Maar; Peron; Del 
Prá Netto (2011).
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oficial do Estado que visasse a resolver este 
problema, eclodiram vários confrontos, que 
culminaram na formação das tropas de bu-
greiros, milícias paramilitares que visavam 
a “livrar” as matas das populações indígenas 
para o estabelecimento mais seguro dos nú-
cleos coloniais. Embora não organizasse, ofi-
cialmente, as tropas de bugreiros, o Estado 
não mediou a situação. Ausentou-se mesmo 
do conflito gerado entre Xokleng e imigran-
tes, em função do uso das terras em Santa 
Catarina, resultando na diminuição drásti-
ca da população Xokleng, que, atormentada 
pela violência dos bugreiros, refugiou-se nas 
florestas, onde eles passaram a viver como ca-
çadores-coletores.9 “Nessa situação, a comuni-
dade [indígena] foi cada vez mais ‘encurralada’ 
e perseguida” (CRENDO, 2015, p. 12-13). Esse 
processo conflituoso só começaria a ser con-
trolado com a criação do Serviço de Proteção 
aos Índios (SPI) em 1910. Desde então, ocor-
reram políticas de aldeamentos capitaneadas 
pelos funcionários do SPI, embora confrontos 
pontuais ainda envolvessem nativos e colo-
nos (SANTOS, 1973). Outro ponto importante 
é que, na época, “o predomínio da pequena 
propriedade, operada por famílias nucleares 
de origem alemã, italiana e, mais ao norte, 
polonesa, gerou um tipo de apartheid que 
‘preservou’ os Laklanõ como um grupo bem 
diferenciado, vivendo pacificamente [...]” den-

9 Essa condição, de 
“caçadores-coletores”, 
é mais bem descrita no 
trabalho de conclusão 
de curso de Jair Ghoguin 
Crendo, orientado pela 
Prof.ª Dr.ª Juliana Salles 
Machado, da UFSC, e 
concluído em 2015.

tro dos seus limites territoriais (INSTITUTO 
SOCIOAMBIENTAL – ISA, 2018).

Os núcleos populacionais europeus, fun-
dadores da colonização na região do Alto Vale 
do Itajaí, foram a Colônia Blumenau (iniciada 
em 1850) e a Colônia Dona Francisca (fundada 
em 1851). As duas acabariam sendo concor-
rentes como centros imigratórios.

Embora iniciada no mesmo ano da pro-
mulgação da Lei de Terras, a Colônia Blume-
nau surgiu como fruto de um empreendimen-
to privado de Hermann Bruno Otto Blumenau, 
com início modesto e complicado. Blumenau, 
de origem alemã, após conhecer as possibi-
lidades da implantação de uma área de colo-
nização na região Sul do Brasil, empenhou 
esforços junto a órgãos públicos e a particu-
lares, buscando formar um núcleo colonial à 
beira do rio Itajaí-Açu. Inicialmente, enviou 
à Assembleia Provincial uma proposta na 
qual solicitava a concessão de duas glebas de 
terra com 4 ou 5 léguas cada. Diante da res-
posta negativa ao seu pedido e da dissolução 
da Sociedade Protetora dos Imigrantes, em 
Hamburgo (da qual fazia parte), Hermann 
Blumenau, associado a Fernando Hackardt, 
fundou uma sociedade particular, nomeada 
“Blumenau & Hackardt”, e comprou terras nas 
imediações do Ribeirão Garcia. Partiu, então, 
para a Alemanha em busca de pessoas que es-
tivessem dispostas a emigrar. Deparando-se 
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Essa diversidade de profissionais era, in-
tencionalmente, incentivada pelo empreen-
dedor Blumenau, que buscava a autonomia de 
sua colônia. Da mesma forma, visava a abrir 
caminhos por onde pudesse estabelecer liga-
ções com outras localidades estratégicas da 
província, tanto em direção ao litoral quanto 
ao planalto. Antes de 1860, no entanto, Blu-
menau ainda encontraria dificuldades em ter 
apoio por parte dos poderes imperiais e pro-
vinciais para os seus projetos (IPHAN, 2007).

Essa situação começou a mudar desde a 
assinatura de um acordo com o Governo Im-
perial, em 13 de janeiro de 1860, pelo qual a 
maior parte das terras, sob propriedade de 
Hermann Blumenau, foi vendida ao domínio 
do Império, ficando este com o cargo remu-
nerado (soldo anual) de diretor da colônia. A 
partir daí a imigração começou a se intensifi-
car com a entrada de cada vez mais imigran-
tes. Seu pico, em 1875, deu-se com a chegada 
de 1.129 pessoas, provenientes na maioria do 
Tirol austríaco, falantes do italiano e do ale-
mão. Observe-se que a chegada de imigrantes 
italianos fazia parte da política do governo 
brasileiro de diversificar etnicamente as co-
lônias, evitando a formação de “quistos étni-
cos” dentro do Estado Nacional. Assim se im-
plantaram as localidades de Rio dos Cedros, 
Ascurra, Aquidabã e Rodeio (IPHAN, 2007; 
GEMENTE, 2017).

com algumas campanhas negativas, conse-
guiu reunir 17 pessoas dispostas a fundar a 
colônia – dentre as quais apenas duas famílias 
e demais homens solteiros. Antes mesmo de 
chegar às margens do Itajaí-Açu com esse pe-
queno grupo, teve a sociedade com Fernando 
Hackardt desfeita por iniciativa deste último 
(IPHAN, 2007).

Em seus primeiros dez anos, a Colônia 
teve um desenvolvimento lento. Das 17 pes-
soas vindas com Hermann Blumenau, perma-
neceram ali somente um casal com duas filhas 
e um charuteiro. No ano seguinte, chegariam 
apenas oito pessoas. Já em 1852, chega um 
contingente de 110 novos colonos. Entradas 
sucessivas e numericamente variadas ocorre-
ram nos anos seguintes, chegando a colônia, 
ao fim da década de 1850, ao número de 943 
imigrantes contabilizados.

[Em 1852], a colônia já contava com um 

médico, um professor, um jardineiro, um 

alveitar, um ferreiro, um espingardeiro, 

um torneiro, dois alfaiates, dois sapatei-

ros, um pedreiro-escultor, um cavoquei-

ro, três marceneiros, um construtor de 

engenho, um moleiro, dois carpinteiros e 

um tanoeiro. Os demais eram agriculto-

res. Abrigados no barracão improvisado, 

os ingressos iam, pouco a pouco, toman-

do frente nos serviços agrícolas (IPHAN, 

2007, p. 70).
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No ano de 1879, a Colônia já abarcava a 
população de 13.976 imigrados. Com esse 
crescimento demográfico, novos espaços 
precisaram ser abertos para comportar os 
recém-chegados. Intensificaram-se, pois, as 
formações de comunidades ao longo dos rios 
menores, afluentes de ambas as margens do 
Itajaí-Açu. É neste contexto que surge a comu-
nidade de Testo Alto, localizada às margens 
do rio Testo, ao norte do centro da Colônia.

A formação da Colônia Dona Francisca, 
por outro lado, teve uma trajetória diferente. 
Fruto do dote concedido ao príncipe de Join-
ville quando do seu casamento com a prince-
sa Francisca Carolina, filha de D. Pedro I, as 
terras ao norte da então Província de Santa 
Catarina só começariam a ser, efetivamente, 
colonizadas após o príncipe ceder oito léguas 
para receber imigrantes em 1849. Formou-se, 
pois, a Sociedade Colonizadora de Hambur-
go, com o objetivo de trazer, nos cinco anos 
seguintes, 1.500 imigrantes para a região 
(BREPOHL; NADALIN, 2019).

Após uma organização conturbada e al-
guns problemas iniciais, em 1851, desem-
barcaram no litoral norte catarinense, “os 
192 pioneiros, vindos no Colón [veleiro de 
três mastros]10 e nos patachos [veleiros de dois 
mastros] brasileiros, que traziam os 74 norue-
gueses inicialmente destinados aos Estados 
Unidos” (IPHAN, 2007, p. 80).

10 No caso da barca Colón, 
era um navio oceânico, 
de carga, adaptado para 
transportar passageiros. 
(PEREIRA FILHO, 1994).

Nos passos dos pioneiros, novas levas 

se seguiram e, em ritmo forte, os acon-

tecimentos sucederam-se na incipiente 

colônia. O próprio perfil dos imigrantes 

começou a alterar-se quando da chegada 

da “Gloriosa”, trazendo “capitalistas e em-

pregadores” que se somaram aos colonos 

pioneiros, em sua maioria agricultores e 

pequenos prestadores de serviços. Funda-

mental foi o início da construção da “es-

trada da serra”, que levaria 30 anos para 

estar concluída, e que seria importantíssi-

ma fonte de trabalho e entrada de capital 

para a colônia, interligando-a mais tarde 

com o ciclo da erva-mate. Apesar desses 

avanços, os custos e dificuldades também 

eram crescentes e a Sociedade passou por 

delicados momentos financeiros. Chegou a 

ser salva da virtual falência pela interven-

ção do próprio príncipe de Joinville, que 

em momento oportuno decidiu investir 

nas terras que reservara para si (IPHAN, 

2007, p. 80).

Com a Proclamação da República, em 
1889, as terras dotais passaram para o do-
mínio da União e, em 1893, para a jurisdição 
dos estados. Assim, as terras devolutas, que 
ficavam à margem direita do rio Jaraguá, pas-
saram a ser colonizadas pela administração 
do Estado, a partir de 1891, com imigrantes 
húngaros na região de Garibaldi e Jaraguá 
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Alto e alemães e italianos na região do Rio da 
Luz e Rio Cerro, respectivamente.

Cabe ressaltar que, a respeito da origem 
dos imigrantes alemães que formariam as co-
lônias implantadas no Vale do Itajaí, e mesmo 
sobre a própria utilização da denominação 
“alemães”, Jochem (2002) lembra não haver 
ainda a unificação da Alemanha em torno de 
um Estado Nacional na metade do século XIX. 
Isso só ocorreria, oficialmente, em 1871, e a 
unidade política referente ao Sacro Império Ro-
mano-Germânico estava enfraquecida já desde 
o século XIII. Assim, como ressalta Zanelatto 
(2011), o vínculo desses imigrantes não era ne-
cessariamente com um Estado Alemão, mas, 
sobretudo, com sua região de procedência. 
Contudo, o termo alemão não se referia à ori-
gem político-administrativa, mas sim à língua 
falada. É neste contexto que são chamados de 
“alemães” aqueles que imigraram para a Amé-
rica desde vários locais de origem, tais como os 
“Estados do Reich, incluindo a Alsácia-Lorena, 
Luxemburgo, Suíça, Áustria, Hungria, Romê-
nia, Polônia, Rússia e suas Províncias Bálticas e 
das regiões que passaram a integrar o Império 
Austro-Húngaro e imediações” (JOCHEM, 2002, 
p. 18). Nesse contexto, “houve uma significativa 
variedade de regiões de procedência de grupos 
alemães que se dirigiram para o Brasil, duran-
te o século XIX, atestando ampla heterogenei-
dade cultural” (GREGORY, 2013, p. 13).

Já adentrando a primeira metade do sé-
culo XX, 

de acordo com o IBGE, a população de ori-

gem alemã nas décadas de 1940 e 1950 

girava em torno de 20% da população 

total nos estados de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, 7% no Paraná e 2,5% em 

São Paulo. Estes números de centenas de 

milhares de imigrantes alemães no Bra-

sil podem ter vários significados. Podem 

conter (como contêm de fato) indivíduos e 

grupos diversificados no que se refere às 

condições econômicas e sociais, às habili-

dades e profissões, no que tange à religio-

sidade, a posições políticas etc. Migraram 

camponeses sem acesso à terra, artesãos, 

trabalhadores livres, profissionais qualifi-

cados, empreendedores, perseguidos polí-

ticos, pessoas contratadas para trabalhos 

nas colônias, nos governos e em combates. 

Ou seja, estes migrantes eram portadores 

de experiências plurais (GREGORY, 2013, 

p. 17).

No entanto, sem deixar de mencionar a 
diversidade de trajetórias, a formação des-
tas comunidades em meios rurais constituiu 
identidades locais bem distintas de outros 
grupos étnicos, tais como aqueles de matriz 
luso-brasileira, dos diversos grupos indíge-
nas e de diferentes etnias africanas.

Quanto à organização das colônias, di-
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ferentemente da região Sudeste do país, que 
buscava, na vinda de imigrantes, a mão de 
obra que pudesse substituir os trabalhadores 
africanos escravizados, no Sul o incentivo à 
colonização deu-se pelo interesse de organi-
zar lotes de terras, a fim de formar pequenas 
propriedades agrícolas, situadas, em especial, 
nos vales dos rios locais – com destaque para 
os dos rios Jacuí, no Rio Grande do Sul, e Itajaí, 
em Santa Catarina. 

Gerold Duwe, morador do Rio da Luz, re-
lata que:

“Eles vieram de lá [Alemanha] e migraram 
pra cá, porque compraram as terras do 
Rancho da Imigração, em Blumenau, daí 
pagavam as terras com trabalho. Durante 5 
anos, eles trabalhavam para o governo, na 
abertura de estradas, em 180 dias por ano, 
e nos outros 180 dias trabalhavam em casa.” 

(Gerold Duwe)

Grande parte desses imigrantes que che-
garam ao Sul passou a se dedicar ao trabalho 
na terra, nos lotes adquiridos do Estado ou 
das companhias colonizadoras. Alguns ou-
tros, contudo, dedicaram-se a variados ofí-
cios, como artesãos, industriais, comercian-
tes, religiosos, professores... Houve, ainda, os 
que não se adaptaram ao meio rural e pre-
feriram ir para as cidades (GREGORY, 2013). 

O tipo de povoamento utilizado não foi 
aquele encontrado nas áreas de procedência 

dos imigrantes alemães, que era, pelo menos 
inicialmente, mantido pelo sistema de parce-
rias. O povoamento comunitário-aldeão, do 
sistema feudal vigente na agricultura alemã, 
foi preterido em favor do povoamento tipo 
“Waldhufendorf”. Como já conhecido na Ale-
manha, ele parece refletir a elevação social 
do camponês, com a posse plena de peque-
nos lotes, compridos e estreitos, traçados 
perpendicularmente aos cursos d’água e, em 
consequência, aos caminhos rurais abertos 
em cada vale, com o fito de dar acesso a to-
dos os lotes (WAPPÄUS apud MAMIGONIAN, 
1966). Os agricultores organizaram-se, pois, 
em pequenas explorações agrícolas, que cons-
tituíram, por muito tempo, a base material da 
vida deles. 

Sobre esse processo, o senhor Gerold 
Duwe esclarece que:

“Vieram no máximo umas 10 famílias, as 10 
primeiras famílias. A demarcação das terras 
no lote número um é em cima da divisa [com 

Pomerode]. Meu avô, que chegou mais tar-
de, em 1922, aqui, comprou o lote de terra 
número 56, este em que estou aqui, que era 
1.000 metros de fundo por 250 de frente, sem-
pre partindo do rio, do Rio da Luz.” (Gerold 

Duwe)

Há que se acrescentar também, nesse 
contexto, um segundo elemento da Colônia, 
necessário em vista do povoamento agrícola 
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disperso: a sede. Desde o início, tanto na colô-
nia Blumenau (1850) como na de D. Francisca 
(1851), escolheu-se um lugar especial como 
sede. Aliás, uma das principais preocupações 
dos diretores das companhias de colonização 
era onde deveriam se localizar, conjuntamen-
te, as funções não agrícolas, tais como servi-
ços religiosos e escolares, administrações, co-
mércio, serviços de comunicações e de polícia 
etc. Por meio da sede, ainda, a Colônia manti-
nha contato com o mundo exterior. Desde os 
primeiros tempos, os colonos chamaram-na 
“Stadtplatz”, pois ela, de fato, desempenhava 
funções urbanas, apesar de ter-se transfor-
mado num verdadeiro organismo urbano só 
com o crescimento que se seguiu à Primeira 
Guerra Mundial – adquirindo corpo de cidade, 
portanto, apenas com o desenvolvimento das 
indústrias (MAMIGONIAN, 1966).

Desta feita, no início da colonização de 
Blumenau, as relações comerciais sucediam-
-se via sistema “colônia-venda”, que consistia 
na existência de dois elementos econômicos 
essenciais: a colônia, pequena propriedade de 
exploração (constituída pela família do colo-
no), policultora, produzindo bastante além 
das necessidades familiares, o que permitia a 
remessa de importantes excedentes ao merca-
do; e a venda, destinada a trocar11 os produtos 
coloniais por outros, como sal, querosene, te-
cidos, armarinhos e ferragens – mercadorias 

11 Nesta troca não era muito 
comum o uso de dinheiro.

indispensáveis aos colonos –, vindos da Praça 
de Florianópolis, principalmente. “Como os 
colonos viviam espalhados em povoados, as 
vendas acabaram tornando-se o único meio 
de contato com o mundo exterior, pois a eles 
retiravam as correspondências e jornais ou 
eram informados das últimas notícias do Vale 
do Itajaí” (ZIMMER, 2002, p. 23).

O vendeiro colocava a colônia em contato 
com a economia geral mercantil, orientava os 
fazeres agrícolas, recomendava as culturas 
mais vantajosas e estabelecia os preços dos 
produtos, imprimindo cunho pessoal à vida 
na sua zona de influência. Ocupava posição 
considerável no sistema “colônia-venda”. A 
vida material, social e política deste período 
decorria das relações entre colonos e comer-
ciantes. Estes mantinham quase um mono-
pólio das iniciativas econômicas (iluminação 
elétrica, transporte pelo rio Itajaí, primeiras 
tentativas de estabelecimentos fabris), des-
frutavam dos melhores imóveis e meios de 
locomoção e eram quase sempre os principais 
líderes políticos da região do Vale do Itajaí.

Nesta conjuntura, inserem-se as comuni-
dades de Testo Alto e Rio da Luz. Fundadas 
sob uma base de economia agrícola, ambas as 
comunidades, separadas entre si pela Serra 
de Jaraguá, constituem núcleos rurais implan-
tados em pequenos vales. São formadas, ainda 
hoje, predominantemente, por pequenas pro-

priedades nas quais se realizam cultivos de 
policultura e criação de animais em pequena 
escala de economia familiar.

Nestas localidades rurais, ainda perma-
necem traços que remetem ao contexto de 
sua formação, como hábitos linguísticos no 
uso da língua alemã e no dialeto Plat, falado, 
sobretudo, pelos moradores mais idosos. Os 
hábitos culinários mesclam tradições de ori-
gem europeia, como cucas e bolachas de Na-
tal, cujas receitas se desenvolvem com base 
em ingredientes disponíveis na colônia, como 
milho e aipim. O trabalho coletivo é feito de 
forma voluntária, na organização das diver-
sas festas que constituem parte do cotidiano 
dessas comunidades. A música, a tradição de 
festas de Reis e Rainhas nas inúmeras “socie-
dades de tiro” das comunidades, a tradição de 
músicos anunciando a ressurreição de Cris-
to, na madrugada do domingo de Páscoa, são 
parte da sua cultura. Há ainda considerável 
quantidade de edificações feitas sob a técnica 
construtiva enxaimel, que remete ao início da 
organização das comunidades. Tais fazeres 
transformaram esses locais em espaços privi-
legiados para entendermos melhor o processo 
de colonização europeia no Brasil.
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Entre lembranças e 
esquecimentos: o sistema 
colônia-venda na região
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Partimos da memória de atuais mora-
dores dos dois conjuntos rurais, bem como 
dos que lá moraram ou atuaram, profissio-
nalmente, para tecer histórias que se inter-
conectam em “nós” e amarram alimentos, vi-
das, alegrias, produção econômica, tristezas, 
mudanças e permanências numa tessitura 
desenhada pelas lembranças. Essas memó-
rias foram acessadas nos diálogos estabe-
lecidos, com vários moradores do local, no 
decorrer de quase dois anos. Agradecemos o 
compartilhamento de memórias, que por ve-
zes estavam “soterradas” pelas urgências do 
cotidiano, mas que depois de terem sido “re-
gadas”, numa escuta atenta e amorosa, desa-
brocharam e floresceram em relatos, contos, 
dados precisos ou parciais, narrativas ricas 
de detalhes e repletas de emoção. Se, eventu-
almente, a lembrança de dias difíceis de frio, 
muito trabalho e pouco dinheiro enchiam os 
relatos de tristeza, permitíamos que a emoção 
inundasse e nós nos encharcássemos dessas 
lembranças. Se o rememorar a alegria infan-
til transformava as longas caminhadas até 
as vendas em momentos de diversão, enchí-
amo-nos dessas sensações e buscávamos ca-
minhar juntas. Colhemos fragmentos, não no 
intuito de completá-los e transformá-los em 
histórias coesas, pois compreendemos que a 
fragmentação se faz presente no tecido social 
e deve ser mantida na tessitura desta narrati-

Neste capítulo, nós nos baseamos em re-
latos orais e dados bibliográficos para am-
pliarmos as narrativas sobre a formação dos 
conjuntos rurais Rio da Luz e Testo Alto. De 
acordo com biografia (SEYFERTH, 1999; ZIM-
MER, 1997; PETRY, 1979) e diversos relatos, 
desde o início do processo da colonização até 
o fim do século XX as vendas foram pontos 
centrais nesses bairros, tanto pela ques-
tão econômica como pelas relações sociais. 
Como apontado no capítulo anterior, eram nas 
vendas que se trocava o excedente da produ-
ção (ovos, leite, banha de porco) por produ-
tos importantes para a vida dos moradores 
(querosene, sal, trigo, tecido, louças). Com a 
consolidação das colônias, algumas vendas 
ampliaram suas atividades comerciais e pas-
saram a fabricar produtos a partir de insumos 
fornecidos pelos colonos. A produção de quei-
jo, manteiga, linguiça, defumados e bebidas 
lácteas se avolumou nas fábricas locais e, até 
o fim da década de 1980, levou parte do que 
era produzido na colônia para diversos locais 
de Santa Catarina e do Brasil. As vendas eram 
também ponto de encontro dos moradores, 
central de distribuição das correspondências 
e local onde se acessavam as informações de 
“fora”. Gerold Duwe lembra-se de que, no co-
mércio do seu pai, havia um rádio onde mui-
tos moradores escutavam as notícias do país 
e do mundo.



va. Assim, permitimos que os fragmentos se 
entremeassem uns aos outros, não para que 
fossem amarrados numa concordância única, 
mas para que juntos e emaranhados se cons-
tituíssem, com suas próprias tramas que, in-
dividual e coletivamente, local e globalmente, 
ajudam a contar histórias de vidas. 

No início do processo de colonização, com 
dívidas dos lotes coloniais a serem quitadas, 
as famílias do Rio da Luz e Testo Alto, base-
adas na agricultura de subsistência, produ-
ziam tanto quanto podiam para economizar 
e não precisar comprar fora. Seyferth (1999) 
aponta que o modelo implementado no Vale 
do Itajaí produziu uma sociedade rural, de pe-
quenos proprietários, com trabalho familiar 
e policultura. Os lotes de 100 a 200 metros de 
largura e 600 a 1.000 metros de comprimen-
to eram suficientes para produzir, subsistir e 
trocar o pequeno excedente nas vendas. Nes-
se esquema, o papel das vendas era central, 
tanto para aquisição dos poucos produtos 
necessários para a vida quanto como ponto 
e referência social. Afirma Zimmer (1997, p. 
20) que, enquanto aguardavam as primeiras 
colheitas de suas plantações, os colonos bus-
cavam alimentos e ferramentas nas vendas 
que surgiram nos cruzamentos das estradas 
ou nos centros dos povoados. O senhor Rei-
no Sievert, morador do Rio da Luz, relata que 
qualquer excedente da produção era vendido.

Vale do Rio da Luz
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Vale do Rio da Luz “Tudo que nós tínhamos (ovos, manteiga, ga-
linha, porco) era vendido. Tudo que sobrava. 
Naquela época a gente vendia cada cacho 
de banana, banana-maçã... eles compravam 
tudo!” (Reino Sievert)

Com lotes pequenos, de 25-30 hectares, 
os colonos utilizaram a técnica da coivara, 
também conhecida como “derrubada e quei-
mada”, que fazia uso do fogo para derrubar a 
mata existente, seguida do plantio com uso 
da enxada sobre as cinzas (SEYFERTH, 1999). 
Nesse modelo, foi possível aos primeiros co-
lonos produzirem muito do que a família ne-
cessitava para viver e ainda ter excedente, 
que era trocado por itens como trigo, pólvo-
ra, ferramentas, louças, querosene, remédios 
etc. Desses produtos, o trigo é o mais citado 
para exemplificar como se davam as trocas. 
Embora não fosse o mais importante insumo 
para a manutenção da propriedade, é o que 
mais se destaca nas memórias, remetendo às 
celebrações e datas especiais nas quais todos 
se deliciavam com as cucas, os docinhos (bo-
lachas de Natal) e o pão de trigo – iguarias 
esperadas ansiosamente o ano inteiro, pois 
eram escassas.

As compras feitas eram anotadas em uma 
“caderneta”, assim como os produtos entre-
gues aos vendeiros. Zimmer (1997) aponta 
que o sistema criava uma relação de depen-
dência dos colonos, pois não conseguiam nor-

malizar o saldo devedor. Moradora de Testo 
Alto, dona Elia Maske lembra da alegria de, 
quando criança, ir levar ovos, produzidos na 
propriedade da família, para serem trocados 
por outros produtos. Ficava feliz, pois achava 
que entregava ovos e “recebia” várias coisas 
“de graça”.

“A mãe contava, de manhã cedo, todos os 
ovos que ela tinha em casa, porque sempre 
dava bastante, né? Contava dúzia por dúzia. 
Aí ela dizia assim: “agora você sai, você pega 
essa cesta no braço, e você leva lá no Haut 
e você vende”. Aí a mãe já marcava de vol-
ta o que tinha que trazer, o que faltava em 
casa, né? Aí eu levava os ovos e ia a pé, não 
tínhamos hora para chegar, mas não podí-
amos parar no meio do caminho, era para 
ir e voltar! Então, ele pegava os ovos, eu en-
tregava o bilhete para ele, como que tinha 
que comprar, e ele ainda me dava dinheiro 
de volta. Eu saía toda feliz de lá, porque eu 
achava, assim, que ele tinha ficado com os 
ovos e eu tinha ganhado de graça, os produ-
tos, que eu tinha comprado. Aí eu chegava em 
casa e dizia assim: “mãe, eu ganhei tudo de 
graça, ele me deu tudo de graça, ele só pegou 
os ovos”. Então, a mãe começou a explicar: 
“não, filha, isso ele descontou dos ovos e isso 
não é de graça, isso a gente tem que pagar”. 
Mas para mim foi sempre assim, tudo que eu 
levava eu ganhava de graça. Se eu dava uma 



nota de dinheiro e ele me dava duas é porque 
eu tinha ganhado mais do que eu tinha dado 
para ele.” (Elia Maske)

Da mesma forma, o senhor Reino Sievert, 
morador do Rio da Luz, relata que pouco se 
precisava comprar nas vendas, pois a maioria 
dos alimentos era produzida nas propriedades. 

“Tanto que tu vê, café, ninguém vendia café, 
todo mundo tinha em casa. Todo vizinho ti-
nha. Arroz era a mesma coisa. Arroz a gente 
descascava ou mandava descascar, a gente 
não comprava o arroz. Tinha também aipim 
e batata-doce. Antes, quando nós éramos 
piás, cada um tinha sozinho seu pilão de 
madeira [para descascar o arroz], a não 
ser se... já escutou falar do monjolo? Enche 
a caixinha de água e ele bate. E depois tinha 
o [moinho do] Ramthun, ali na frente, que 
descascava sempre. O Mathias também des-
cascava.” (Reino Sievert)

As vendas, além de locais de trocas de ali-
mentos e encontros, foram, ainda, no início do 
processo de colonização, espaço de celebra-
ções, já que bailes, casamentos e torneios de 
tiro eram realizados nesses locais. 

“O salão Barg, que a gente chama, ele não foi 
ali desde o início. Quando foi criada a socie-
dade, não tinha uma sede, né? Havia aquela 
sociedade, aquela vontade de integração, 
mas não havia uma sede pra... Havia o salão 
Mathias e o salão Voigt, onde se realizavam 

as festas de rei e rainha. Um estabelecimento, 
né? Um pouco maior... de um particular, que 
era cedido pra realização deste encontro.” 

(Anderson Hornburg)

As vendas eram também locais onde as 
correspondências eram entregues, pois em 
várias “tifas” (ruas ou estradas) o correio não 
chegava. Os moradores então retiravam sua 
correspondência no comércio ou, como ex-
plicou o senhor Jost Weege, neto do fundador 
do comércio Weege, os “puxadores ou carro-
ceiros de leite” – profissionais que levavam o 
leite da casa do colono até a venda ou fábrica 
de queijo –distribuíam a correspondência.

“E como é que a correspondência vinha 
para cá? Caía tudo na firma, aqui na em-
presa. Então, através dos carroceiros de 
leite, distribuíam para todo o interior. En-
tão, todo mundo recebia diariamente sua 
correspondência em casa, jornais etc. e tal.” 

(Jost Weege)

Outra função das vendas era a de infor-
mar as novidades tanto da comunidade como 
das notícias. Era por meio delas que muitos 
moradores se informavam.

“Eles vinham para tudo. Antigamente, mais 
para saber as notícias, quem nasceu, quem 
faleceu, [...] quem casou. As fofocas sociais. 
Tinha um pessoal que comia uma linguiça 
e depois era uma cachacinha, isso também 
existia.” (Jost Weege)

zia o saquinho para dar paras crianças. Não 
sei se era tipo o marketing dele, mas era o 
que ele gostava de fazer.” (Margareth Haut 

Hennig)

Os primeiros comércios
No Rio da Luz, o antigo comércio Mathias 

é citado como o mais velho do lugar. De fato, 
o breve relato da história de Jaraguá do Sul, 
disponível no site da prefeitura municipal,12 
aponta os Mathias como uma das primeiras 
famílias de origem alemã a chegarem a Rio 
da Luz.

A casa comercial Mathias iniciou com um 
comércio de secos e molhados, ampliando 
para moinho de milho, açougue e, ainda, uma 
serraria. A roda d’água usada no moinho e a 
serraria ainda estão na propriedade. 

É difícil precisar a data de início das ati-
vidades comerciais dos Mathias. Dona Erica 
Mathias explica que a serraria teria “mais 
de 200 anos”, se considerada a existência de 
outro dono antes de o senhor Júlio Mathias 
assumir o estabelecimento. Possivelmente, a 
serraria com a roda d’água e represa foram 
construídas alguns anos depois da chegada 
dos primeiros imigrantes na região. A serra-
ria funcionou até o início da década de 1980. 
O moinho foi construído mais tarde pelo filho 

12 Disponível em: https://
www.jaraguadosul.
sc.gov.br/etnias-de-
jaragua-do-sul-alema. 
Acessado em: 03 jun. 
2020.

Roda d’água do Moinho Mathias
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As vendas se configuravam como espaço 
de lazer. Ir até uma das vendas, sobretudo 
as maiores, podia ser uma diversão para as 
crianças. 

“A mãe dizia assim (em alemão) ‘Hoje você 
vai até no Günter’ [como era conhecida a 

filial da Weege no Testo Alto], então ali a 
gente ia. Quando nós íamos na casa da minha 
avó que morava aqui embaixo, então, nós tí-
nhamos que ir sábados à tarde e podíamos ir 
a pé. Para nós era uma maravilha, poder ir a 
pé. Então, muitas vezes, como a gente tinha 
que ir cedo, esse mercado estava aberto. E 
ali tinha outras coisas para comprar, então 
a mãe mandava comprar isso [...] às vezes 
iam umas duas horas e meia, três horas de 
pés descalços, mas todos caminhavam.” (Elia 

Maske)

Por vezes, as crianças recebiam agrados 
nesses mercados, como relatou a filha do pro-
prietário do mercado Haut.

“Eu sei que o meu pai, ele ficava na escadi-
nha da entrada. Naquela época tinha muito 
aquele papel de rolo para embalar, ele sabia 
fazer uma volta no papel. Ele virava aqui, 
aí ficava tipo um cone, e daí ele colocava 
aqueles Gehackten bombom, que são balas 
coloridas, aquelas balas cortadas artesanais 
que têm flores, assim, né? Aí, ele colocava, fe-
chava e quando ele via crianças, né? Quando 
ele via que vinham pais com crianças ele fa-

zia o saquinho para dar paras crianças. Não 
sei se era tipo o marketing dele, mas era o 
que ele gostava de fazer.” (Margareth Haut 

Hennig)

Os primeiros comércios
No Rio da Luz, o antigo comércio Mathias 

é citado como o mais velho do lugar. De fato, 
o breve relato da história de Jaraguá do Sul, 
disponível no site da prefeitura municipal,12 
aponta os Mathias como uma das primeiras 
famílias de origem alemã a chegarem a Rio 
da Luz.

A casa comercial Mathias iniciou com um 
comércio de secos e molhados, ampliando 
para moinho de milho, açougue e, ainda, uma 
serraria. A roda d’água usada no moinho e a 
serraria ainda estão na propriedade. 

É difícil precisar a data de início das ati-
vidades comerciais dos Mathias. Dona Erica 
Mathias explica que a serraria teria “mais 
de 200 anos”, se considerada a existência de 
outro dono antes de o senhor Júlio Mathias 
assumir o estabelecimento. Possivelmente, a 
serraria com a roda d’água e represa foram 
construídas alguns anos depois da chegada 
dos primeiros imigrantes na região. A serra-
ria funcionou até o início da década de 1980. 
O moinho foi construído mais tarde pelo filho 

12 Disponível em: https://
www.jaraguadosul.
sc.gov.br/etnias-de-
jaragua-do-sul-alema. 
Acessado em: 03 jun. 
2020.

Roda d’água do Moinho Mathias
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de Júlio Mathias, Gustavo, aos 20 anos de ida-
de. Funcionava nos fins de semana, no mes-
mo local da serraria, e assim foi até dois anos 
depois da morte de seu construtor, em 1983.

“O Júlio não tinha atafona (moinho). Foi o 
Gustavo que abriu depois, quando tinha uns 
20 anos de idade. Na mesma época, também 
descascavam arroz. Mais tarde, quando o 
sogro de dona Érica já estava idoso, o seu 
marido continuou com o trabalho de moer 
milho para fazer fubá e descascar arroz.” 

(Erica Mathias)

Além do milho, a atafona era usada para 
descascar arroz:

“E daí eles vinham, começavam a vender no 
mercado com o nome no saquinho. Esse é do 
Gervásio, esse é do Ademir. Aí nas sextas-fei-
ras e sábados, ele descascava arroz, porque 
funcionava a atafona. A roda de água, às ve-
zes, não tinha água que chega. Daí a gente 
fazia assim: quando não tinha água, ele des-
cascava o arroz e o pessoal vinha nos sábados 
e domingos buscar arroz. E o fubá também. O 
fubá eles vinham com saco de milho nas cos-
tas, deixavam o milho aqui e levavam o fubá 
embora. A gente pesava o milho. Dez quilos 
a gente tirava um quilo e meio por causa da 
casca, né?, que saía o farelo, né?, daí levava 
o fubá já embora. Lá em cima da serra nós 
tínhamos duzentos e poucos clientes que bus-
cavam fubá. Hoje em dia, ainda umas pessoas 

dizem assim: ‘por que vocês não botam uma 
pessoa pra fazer?’ Mas não adianta, hoje em 
dia já é tudo mais complicado. Ah, não! Eu 
não faço mais.” (Erica Mathias)

Ao lado da serraria, havia um mercado e 
açougue. Estes, sem vestígios materiais. Mas, 
de acordo com registros, teriam sido os pri-
meiros da comunidade. 

“Tinha venda, tinha açougue para porco, 
faziam banha, tudo isso ali. Daí a venda an-
tigamente era assim, vinha o saco de trigo 
grande, açúcar também, sal também, tudo. 
E daí, a gente ia na venda e a gente compra-
va... ‘Eu quero um quilo de sal’, eles botavam 
no pacote e pesavam. Trigo, ‘eu quero dois 
quilos, três quilos’, assim foi indo, né? Não é 
como hoje em dia, que tu vai lá, pega, né? 
E daí eles vendiam a banha para Curitiba. 
Levava pra Curitiba, né?, tudo em estrada de 
barro.” (Erica Mathias)

Gerold Duwe, também morador do Rio da 
Luz, relata que esse foi um comércio bastante 
importante na região. 

“Um dos primeiros comércios, por exemplo, 
foi os Hermann Mathias. Eles eram um co-
mércio da época poderoso! Não comparando 
com os Hoepcke, mas para interior de Santa 
Catarina era poderoso. Eles tinham comércio, 
fábrica de laticínio, fábrica de banha, açou-
gue, né? Tinham até, como se diz, para fazer 
latas, funilaria, né? Eles fabricavam as pró-
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prias latas, fechavam elas e mandavam ba-
nha pra São Paulo, Rio de Janeiro. Que não sei 
como que eles conseguiram, até onde trans-
portaram, se levaram até São Francisco, e 
mandaram pelos navios do Hoepcke. Quem 
sabe? ... Até, e daí eles levavam também fran-
go, eles matavam galinha, né?, cozinhavam, 
assavam, e botavam a carne de frango para 
mandar pra São Paulo, Rio de Janeiro, talvez 
até Curitiba, Florianópolis também. Eles ti-
nham bastante, tinha até raia de cavalo, de 
corrida de cavalo, essa família era poderosa 
na época!” (Gerold Duwe)

Da mesma forma, Reino Sievert, morador 
do Rio da Luz, fala do Mathias como uma ven-
da que existia “antigamente”.

“Mathias [existia] antes de nós. Tinha negó-
cio, isso era o primeiro mercado em Rio da 
Luz! Eles tinham também um hotel, tipo uma 
pousada lá na casa deles.” (Reino Sievert)

A pousada dos Mathias é citada por vários 
moradores, mas dona Erica Mathias diz que 
a família não tinha uma pousada como uma 
atividade comercial. Acontecia que, frequen-
temente, cediam “pouso” a viajantes. Conta 
que, inclusive, o primeiro padre católico que 
chegou a Jaraguá do Sul passou uma noite na 
propriedade. História também contada pelo 
senhor Gerold Duwe: 

“Até o primeiro padre aqui de Jaraguá, quan-
do ele veio para fundar a primeira igreja de 

Jaraguá, pernoitou lá várias noites, que era 
de passagem, né?, quando chegava de noite 
eles pernoitavam, daí ele dava abrigo para 
todo mundo.” (Gerold Duwe)

No Testo Alto, os mercados Weege e Haut 
são citados como sendo os primeiros da re-
gião. O mercado Weege consolidou-se como 
uma forte empresa, no decorrer do século XX, 
ao iniciar a troca de produtos com os colonos. 

O que nasceu como loja de secos e molha-
dos, com base na compra e venda de produtos 
para os colonos, ampliou-se e formou algumas 
filiais na cidade e região, além diversificar os 
negócios, construindo queijaria, fábrica de 
tintas, açougue e usina hidrelétrica. Chegou 
a ter 160 funcionários.13

“Ele iniciou com uma série de atividades e 
utilizava os recursos dos colonos que for-
neciam leite; outros produtos, ele trocava; 
aquilo que ele comprava fora, importava. En-
tão ele fazia esse tipo de negócio. E, depois, 
com o tempo, foi começando a fábrica real-
mente dos laticínios, o frigorífico; ele tinha 
tintas, fábrica de tintas também, fundou o 
zoológico. O zoológico agora, no passado ou 
neste ano, teve com 85 anos. E assim come-
çou a empresa e foi crescendo e crescendo e 
crescendo. (...)
É, é que os colonos, aqui, plantavam, viviam 
daquilo que eles plantavam, eles tinham o 
gado, o porco, a galinha, o leite. Eles usa-

Antigo Comércio Weege, matriz

13 Dado fornecido pelo 
senhor Hermann Weege.

Fonte: Arquivo Histórico 
José Ferreira da Silva 
(Blumenau).
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vam pra consumo próprio, mas forneciam 
também. Todos os colonos forneciam para 
essas empresas. Aí, forneciam leite pra fa-
zer o queijo, porque eles não sabiam o que 
fazer com tanto leite, né? Uma parte eles 
usavam pessoalmente nas suas famílias. 
Por exemplo, farinha de trigo eles não ti-
nham, eles tinham farinha de milho. Eles 
entregavam farinha de milho para o meu 
vô, ele importava farinha de trigo e dava 
para os colonos usarem. Assim existia uma 
troca de mercadorias, né? Então o desenvol-
vimento da colônia foi todo baseado nessas 
empresas. A principal foi a empresa Weege, 
porque ela era a maior, então os colonos 
dependiam muito disso e vice-versa.” (Her-

mann Weege)

O Mercado Weege, como os demais, está 
imbricado na história de vida de muitos mora-
dores da região, seja como consumidores, for-
necedores ou trabalhadores, como o senhor 
Mario Frahm, morador de Pomerode e antigo 
puxador de leite para o mercado. 

“Mas na época tinha o quê? Tinha só o Wee-
ge de comércio e tinha uns botecozinhos pe-
quenos. Mas também existia só a Porcelana 
Schmidt e o Weege. Outra coisa não existia, 
né? Ou você trabalhava no Weege ou traba-
lhava na Porcelana. Você tinha a opção, era 
essa. A minha mãe, por exemplo, trabalhava 
na Porcelana, aí ficou lá. Então foi uma épo-

ca, assim, não vou dizer difícil, mas era tudo 
manualmente, né?
Então lá, por exemplo, eu iniciei com catorze 
anos, começando no Weege, que na época, na 
minha época, hoje tenho oitenta anos, né?, 
com catorze anos, a gente foi confirmado, 
né?, a gente é luterano, é comunhão, né? Aí, 
meu pai trabalhava lá na queijaria do Wee-
ge, e disse ‘olha, tem que ganhar um salário 
mínimo, e com catorze anos podia trabalhar’. 
Então disse, ‘olha, o dinheiro tá pouco e nosso 
terreno aqui é pouco. Você vai ter que ajudar a 
trabalhar, né?’ Aí eu disse ‘o que se pode fazer?’ 
Então ele perguntou lá para a chefia do Wee-
ge e disse ‘tem uma vaga na queijaria’. Então, 
para a expedição, né? Aí disse ‘qualquer coisa 
serve, uma vez que possa trabalhar’. Então na 
época não tinha aulas noturnas, dava. Então 
nós tínhamos encerrado o quarto ano, que é 
hoje o primeiro ano. Era o quarto ano avan-
çado. Era o que tinha bem, bem forte. E... aí, eu 
fiquei um ano lá na queijaria. Aí, os diretores, 
um chegou e disse  ‘falta uma pessoa para nós 
na loja, para fazer entrega a domicílio’. Por 
exemplo, fazia entrega a domicílio de casa 
em casa. Antes do meio-dia, a gente pegava a 
bicicleta com a carne que os fregueses pediam 
e, à tarde, entregava as mercadorias, né? A 
gente pegava a carroça com cavalo e, bom, se 
mandava. E assim é que eu fiquei fazendo isso 
um ano e meio, dois. Aí faltou gente no balcão 

do Weege, na época era secos e molhados. Você 
sabe o que é secos e molhados? 
Secos e molhados é como você chega numa 
loja, ou num comércio, e vai pedir um quilo 
de farinha, e um quilo de feijão. Isso é feito 
na hora, isso tem em caixas grandes. Aí tem 
uma balança, você, o freguês pedia um quilo 
de feijão, a mocinha pesava e dava para ele, 
né? É assim que funcionava, era tudo sempre 
na mão. Não tinha outra coisa do que isso, 
né? Então, aí, lá eu fiquei acho que uns vinte 
anos fazendo isso, né? Cheguei a ser chefe do 
balcão e tudo.” (Mário Frahm)

Já o mercado Haut teve início no ano de 
1903, quando o senhor George Haut, que foi 
padeiro e açougueiro em Florianópolis, ad-
quiriu o mercado. Anteriormente, todavia, já 
havia ali uma antiga cooperativa que vendia 
alimentos, da qual se ouviram relatos. O merca-
do Haut funcionava num casarão enxaimel que 
também abrigava a família dos proprietários. 
Um dos filhos construiu uma queijaria e outro 
ficou responsável pelo açougue. O Haut teve 
queijaria e açougue, chegando a ter mais de 
mil suínos, além de uma filial na rua Testo Alto. 

Como as demais vendas, a atividade esta-
va centrada na troca de produtos com os co-
lonos. Angida Riemer, moradora de Testo Alto, 
explica que seus pais vendiam leite e outros 
produtos no comércio Haut.

“A gente vendia o leite e o que a gente ganhava Prédio atual da antiga filial do Mercado Weege em Testo Alto
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do Weege, na época era secos e molhados. Você 
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do Haut funcionava num casarão enxaimel que 
também abrigava a família dos proprietários. 
Um dos filhos construiu uma queijaria e outro 
ficou responsável pelo açougue. O Haut teve 
queijaria e açougue, chegando a ter mais de 
mil suínos, além de uma filial na rua Testo Alto. 

Como as demais vendas, a atividade esta-
va centrada na troca de produtos com os co-
lonos. Angida Riemer, moradora de Testo Alto, 
explica que seus pais vendiam leite e outros 
produtos no comércio Haut.

“A gente vendia o leite e o que a gente ganhava Prédio atual da antiga filial do Mercado Weege em Testo Alto
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– porque nessa época sobrava do dinheiro que 
a gente ganhava [com a venda] dos produtos 
do leite, dos porcos, vendia porcos também. 
Então, a gente ia comprar as coisas que preci-
sava e ainda sobrava dinheiro. Podia construir 
um pouquinho, melhorar a casa. Eles tinham 
bicicleta, porque carro não tinha, a gente ia 
de bicicleta.” (Angida Riemer)

Armando Strutz, morador de Testo Alto, 
relata sobre a troca de produtos nessa casa 
comercial. 

“Na maioria, eles sempre trocavam como 
ovos e a manteiga. Cada segunda à noite o 
sogro, ele ia para frente na venda e trocava 
tudo. (...) Agora nesse tempo nós podíamos 
vender isso aí, hoje já não pode mais. O sogro 
vendia leite todo dia e manteiga nas segun-
das.” (Armando Strutz)

A sra. Margareth Haut Hennig, neta do anti-
go proprietário do Haut, relata que a manteiga 
e o queijo, produzidos a partir do leite entregue 
pelos colonos, assim como a banha de porco, 
eram entregues em Blumenau para depois se-
rem comercializados em diferentes cidades.

“Nós fabricávamos, nós fazíamos manteiga. 
Era uma época que, também, eles faziam 
muita banha. Não tinha margarina, né? E 
vendia, levavam de carroça até Blumenau. 
Isso meu pai sempre fala, eles levavam em 
tonéis a banha até a companhia Zarling.” 

(Margareth Haut Hennig)

Sobre o comércio, Margareth acrescenta: 
“o Haut vendia de tudo, arroz, trigo, feijão...” 
e, nos últimos anos, alguns produtos mais 
industrializados, como extrato de tomate e 
maionese. Também vendia tripas secas para 
fazer linguiça, tecido em metro, louças, entre 
outros produtos.

“Tinha um balcão e tu vendia atrás do bal-
cão. Aí tinha uns negócios de madeira que 
tinha uma tampa assim, tu levantava a tam-
pa, ali dentro tinha o fubá, ou o arroz (...) 
Quando eu era criança eu via isso, a gente 
abria lá e brincava (...) Eles tinham uma sala 
onde todo o milho ficava (...) esse milho eles 
moíam e virava fubá, né?, para fazer pão e 
tal.” (Margareth Haut Hennig)

A consolidação das 
trocas

Em meados do século XX, expandiram-
-se, nas comunidades, as casas de comércio 
locais, inicialmente, com filiais das casas de 
comércio principais e depois como casas pró-
prias. O caso da casa comercial Barg, no Rio 
da Luz, é um exemplo desses arranjos, como 
foi explicado pela senhora Gielead Siewerdt, 
moradora do Rio da Luz. 

“O meu avô era gerente primeiro da loja, 

né?, ainda quando era do senhor Wolfgang 
Weege. Depois o meu pai, em 1972, ele com-
prou. Mas nós trabalhamos desde... eu tinha 
7 anos quando comecei a trabalhar atrás 
do balcão com meu avô. A gente tinha um 
guarda-pó, e meu avô só dizia: ‘tá aqui, va-
mos lá trabalhar’.
E os colonos, eles traziam ovos, traziam man-
teiga... ah... às vezes, também galinha caipira. 
Como hoje em dia o pessoal tem, antigamente 
só tinha caipira. Eles traziam para trocar por 
outras mercadorias. Aí, eles levavam feijão, 
que muitos não plantavam, arroz e... farinha, 
né? O trigo, a farinha, o fubá, né?, era tudo 
em saco. Tudo em saco! Daí, a gente fazia...  
vendia em quilo, né?, e eles trocavam. O que 
mais eles traziam eram ovos e manteiga, que 
daí a gente comprava e as outras pessoas 
que não tinham vinham comprar.” (Gielead 

Siewerdt)

As lembranças das compras do mercado, 
como da moagem do milho nas atafonas da 
região, são vívidas para muitos moradores, 
como para a senhora Elia Maske, do Testo 
Alto, que relata seu cotidiano e dos irmãos 
quando crianças. 

“E assim, era frio, os dedos chegavam a ficar 
duros, só que a gente não tinha do que re-
clamar, nós tínhamos que ir para a escola. 
Ir para a escola, voltar, ir para o mercado 
fazer as compras, mesmo quando a gente 

Rótulo de queijo 
produzido pela 
queijaria Haut



41

né?, ainda quando era do senhor Wolfgang 
Weege. Depois o meu pai, em 1972, ele com-
prou. Mas nós trabalhamos desde... eu tinha 
7 anos quando comecei a trabalhar atrás 
do balcão com meu avô. A gente tinha um 
guarda-pó, e meu avô só dizia: ‘tá aqui, va-
mos lá trabalhar’.
E os colonos, eles traziam ovos, traziam man-
teiga... ah... às vezes, também galinha caipira. 
Como hoje em dia o pessoal tem, antigamente 
só tinha caipira. Eles traziam para trocar por 
outras mercadorias. Aí, eles levavam feijão, 
que muitos não plantavam, arroz e... farinha, 
né? O trigo, a farinha, o fubá, né?, era tudo 
em saco. Tudo em saco! Daí, a gente fazia...  
vendia em quilo, né?, e eles trocavam. O que 
mais eles traziam eram ovos e manteiga, que 
daí a gente comprava e as outras pessoas 
que não tinham vinham comprar.” (Gielead 

Siewerdt)

As lembranças das compras do mercado, 
como da moagem do milho nas atafonas da 
região, são vívidas para muitos moradores, 
como para a senhora Elia Maske, do Testo 
Alto, que relata seu cotidiano e dos irmãos 
quando crianças. 

“E assim, era frio, os dedos chegavam a ficar 
duros, só que a gente não tinha do que re-
clamar, nós tínhamos que ir para a escola. 
Ir para a escola, voltar, ir para o mercado 
fazer as compras, mesmo quando a gente 

Rótulo de queijo 
produzido pela 
queijaria Haut

tinha o milho branco, que a mãe fazia fubá. 
Então, ela fazia o saco de milho, aí ela fazia, 
em alemão a gente diz ‘Quersack’, a gente 
dividia isso em duas partes, regulava, jogava 
no ombro, uma parte de milho ia para as 
costas, outra ficava na frente. A gente se-
gurava para isso não cair e andava. Então 
nós levávamos esse milho, não só eu, meus 
irmãos também. Nós levávamos isso até 
lá no velho Krammonde, onde tem aquela 
igrejinha, bem lá para cima. Tem um rancho, 
assim, bem velho, caindo. Ali era o moinho 
de fubá, então, até lá, nós levávamos. E a 
mãe dizia assim: ‘traz três quilos de fubá 
pra fazer pão’. Então eu entregava o milho 
e ele passava para mim o fubá, fazia a mes-
ma coisa, jogava nas costas e ia para casa.” 

(Elia Maske)

O senhor Reino Sievert destaca que era 
comum levar milho, para fazer fubá, nos di-
versos moinhos espalhados pela região. 

“Naquela época, ninguém comia pão de 
trigo ou cuca aos domingos, isso não exis-
tia, só para Páscoa e Natal, essas festas, 
ou quando alguém estava de aniversário.” 

(Reino Sievert)

Gielead Siewerdt relata que no mercado 
Barg havia também um açougue para o qual 
os colonos vendiam suínos, já prontos para o 
abate. Os produtos derivados do porco tinham 
como destino casas comerciais da região, bem 
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como pessoas dos bairros vizinhos, que já es-
tavam em processo de urbanização. 

“A banha, nós fazíamos mesmo aqui. Aí, nós 
fazíamos a linguiça, a morcilha... e era tudo 
feito com a tripa do porco que eles mata-
vam. A gente ia na beira do rio lavar a tri-
pa e nós sempre gostávamos de ajudar, né? 
Nós tínhamos os funcionários, mas a gente 
ajudava, né? Porque eles diziam: ‘ó, galera, 
vamos lavar as tripas’. Aí a gente lavava lá 
no rio, né?, limpava tudo a sujeira e trazia 
ela limpa, aí depois botava de molho num 
produto para limpar bem. E depois era feita 
a linguiça. Aí, com a máquina de fazer lin-
guiça, precisava de duas, três pessoas: um 
para virar e empurrar a tripa e a outra para 
fazer a linguiça, né? Daí a gente aprendeu, 
desde pequeno, a fazer a linguiça, porque 
não podia fazer num tamanho nem muito 
grande nem muito pequeno. Daí ficava uma 
pequena quando sobrava pouco. Ou então, às 
vezes, a gente se esquecia e fazia uma maior. 
Mas nós tínhamos um funcionário, e ele era 
muito detalhista nessa parte. Ele sempre 
dizia assim: ‘vocês não sabem fazer lingui-
ça, deixa eu fazer e vocês só viram’. Mas no 
fim ele deixava a gente fazer também. E nós 
vendíamos a carne também. Nós fazíamos a 
entrega, na cidade, da linguiça já defuma-
da, toucinho, costela de porco... todas essas 
coisas. A gente buscava [o porco] na casa 

do colono. (...) Muitos, às vezes, vinham fa-
zer compras com esse dinheiro, mas a gente 
comprava o porco em peça, né? Aí pesava e 
depois pagava para eles, né? Mas eles já com-
pravam, porque tinha só essa venda aqui e 
tinha uma venda lá em cima, no Rio da Luz 
Vitória, onde era essa minha tia... onde era o 
antigo salão Vitória. A margarina, a gente 
vendia em quilo, a bolacha Maria também. 
Meu, a bolacha Maria era uma delícia, em 
lata, assim fechada, de 20 l era. E daí, assim, 
os colonos vinham e compravam 1 kg de bo-
lacha Maria. Meu, aquilo era... aquilo tinha 
um cheiro tão gostoso! Porque aquela lata 
vinha fechada, né? E daí essas latas, como 
elas vinham da fábrica, eles não recolhiam. 
Então o colono comprava e guardava para 
fazer banha em casa, fazer bolacha. Então, 
quando acabava a lata de bolacha, daí eles 
se brigavam por aquelas latas. A margarina 
também, ela não era de cortar, ela tinha uma 
tampa, a gente abria. Porque, naquela época, 
começou a surgir a margarina primeiro. E a 
manteiga, o colono tinha, mas a margarina 
era uma novidade, né? Então eles adoravam 
comprar a margarina. A gente vendia, daí 
meu avô sempre falava assim: ‘tenta tirar 
inteiro’. Porque ela era mais durinha, né? Só 
no verão, que ela ficava mais mole, mas daí 
a gente fazia um quadradinho e botava no 
plástico.” (Gielead Siewerdt) 
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Em Testo Alto, no decorrer do século XX, 
vários outros mercados foram abertos e, como 
no Rio da Luz, mantinham fortes relações co-
merciais com os maiores. Foi como aconteceu 
no caso do Mercado Krüger. O marido de dona 
Ingnora Krüger planejou começar e experi-
mentar, por mais ou menos um ano, para ver 
se daria certo. Ele perguntou, então, para os 
seus patrões se poderia voltar, caso o negócio 
não funcionasse da forma desejada. De acordo 
com dona Ingnora, os donos da Weege falaram 
que não precisaria “nem perguntar” e que 
poderia sim voltar a trabalhar ali. Assim, o 
casal abriu o comércio, que já existe há mais 
de 50 anos e, até o ano de 2020, estava sendo 
conduzido pela família, a qual depois vendeu 
a outro comerciante. Conta que eles vendiam 
bastante milho em sacos grandes e que, então, 
decidiram comprar a casa em sistema enxai-
mel, que existe nos fundos do mercado, para 
o armazenamento. Lá guardavam o milho e 
o trigo.

Do sistema de trocas, explica que, no 
mercado deles, os colonos não levavam leite, 
mas sempre entregavam bastantes manteiga 
e ovos. Na época, “ninguém tinha geladeira”, 
então todos os colonos queriam vender coisas 
para o mercado, pois eles já tinham luz elétri-
ca. No seu mercado também não tinha muito 
espaço. Porém, vinha sempre uma pessoa de 
Blumenau para levar os mantimentos. Dona 

Ingnora, além de ajudar a atender, também 
costurava aventais para vender no mercado 
da família. Confeccionava, também, vestidos 
de noivas para os casamentos da região. 

“Ali vendemos bastante milho, assim em sa-
cos grandes, por isso compramos essa casa 
antiga [casa enxaimel], lá atrás, ali tinha 
tudo. Ali me perguntaram, um tempo atrás: 
‘quantos anos tem aqui?’. Eu disse: ‘quantos 
anos essa tem?’. Aqui, isso eu não posso falar, 
quanto tempo está aqui. Nós já tínhamos o 
mercado menor. Ele [o marido] disse: ‘não 
vamos fazer logo assim grande, né?, depois 
não dá certo...’. (...) Aí ele falou assim: ‘é’, ele 
disse, ‘eu vou ficar um ano e pouco. Se eu 
vejo que não dá, eu posso voltar outra vez?’ 
[para o mercado Weege, que respondeu:] 
‘não precisa perguntar’, ele disse, ‘você vem 
de manhã e diz “eu quero trabalhar”’. (Ing-

nora Krüger) 

Outro mercado do Testo Alto era o antigo 
Mercado Belz, que contava com um amplo sa-
lão de tiro, local onde foram realizados vários 
casamentos, confirmações, torneios de tiro 
e muitos bailes de Rei e Rainha do Tiro. Lá, 
como nos outros, trocavam-se produtos “de 
fora” pelos produzidos pelos colonos. 

“Aqui eu moro há 63 anos. Nesse mesmo lugar. 
Meu marido está falecido há dois anos. Nós 
sempre plantamos, ele tinha tudo na planta-
ção da roça. Nós plantávamos milho, aipim, 
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batata-doce, feijão, arroz foi plantado. E tudo 
assim para fazer melado, Mus.14 Então, essas 
coisas que a gente tinha, gado, leite, tinha 
pato, tinha marreco, tinha galinha, tinha 
ovos. Tudo fazia, nada comprava.
No Belz a gente comprava. O Belz vendia só 
ovo e manteiga nessa época. Hoje em dia tu 
não vende mais ovo, assim no comércio. E 
comprava coisas para casa. Tinha também 
algumas coisas. Ela ia para Blumenau e nessa 
época, no Natal, ela ia nas casas [e falava] 
‘eu trouxe tecidos bonitos’. A gente compra-
va.” (Angida Riemer)

No Rio da Luz, próximo ao Salão Barg, 
havia o mercado Bihr, que era uma filial do 
Weege.15 Arlisa Bihr conta que o seu cunha-
do era o proprietário, e o seu pai, Leopoldo 
Barg, o gerente. No ano de 1974, seu marido 
Jorge Bihr virou sócio de seu cunhado, abrin-
do uma segunda filial do Weege, localizada 
na estrada geral do Rio da Luz. Logo, tanto 
o comércio próximo ao Barg quanto o da es-
trada geral eram do seu cunhado. Mas neste 
segundo (chamado por ela de “filial 2”) eles 
entraram como sócios. Mais ou menos cinco 
anos depois de abrirem-na na casa em enxai-
mel, o cunhado comprou o terreno onde ela 
mora hoje, e a família foi construindo, aos 
poucos, a nova filial, conhecida como “Mer-
cado Jorge Bihr”. Ali trabalharam durante 
40 anos.

14 Mus é um doce feito 
com melado e purê de 
fruta, um pouco mais 
consistente que geleia.

15 Cuja matriz era de 
propriedade de Wolfgang 
Weege.

“Em 74, nós nos casamos e viemos morar 
aqui em cima. Aí ficamos cinco anos lá nesse 
[galpão] que não tinha conforto nenhum, era 
tudo velho, nem banheiro tinha. Trabalhei 
cinco anos lá. Aí depois, meu cunhado com-
prou esse terreno aqui e fomos construindo 
aos poucos. No caso só pra lá, essa parte aqui 
com dois pavimentos nós fizemos depois. Ali 
ficamos trabalhando uns quarenta anos, faz 
sete anos que fechamos o comércio.
Antigamente era atendido tudo no balcão, 
ninguém pegava nada. Tinha que trabalhar 
duro. Aí, quando veio para cá, meu marido 
inventou de fazer açougue e transporte de 
banana.
[Os colonos] traziam ovo, manteiga e ainda 
levavam dinheiro para casa. Eu disse hoje – 
esses dias escutei um comentário na Rede 
Vida, não sei se vocês assistem, às vezes eu 
assisto – tinha um fazendo uma reportagem. 
Ele disse: ‘Vocês pegam tudo que compram 
em uma semana e depois vão ver o que vocês 
compraram que não precisavam’. Comprar 
coisas que não precisa, mas é verdade! Aqui 
em casa também, às vezes, vem um, traz 
uma bolacha, vem outro, traz bolacha, nin-
guém come, porque não precisava. Gastam 
muito dinheiro. Antigamente, o colono não 
era assim. Ele levava o sal, um quilo de açú-
car, e o trigo, só para o Natal, Páscoa ou um 
aniversário.
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Logo aqui embaixo tem aquela serraria velha 
[antiga Casa Mathias], mas muitos reclama-
vam que o fubá era muito grosso, aí nós pe-
gávamos lá em Rio Cerro.
Antigamente era assim: se tinha uma festa de 
primeira comunhão ou casamento, ninguém 
saía sem um presente. Todo mundo dava pre-
sente. Hoje já é diferente, hoje dão dinheiro. 
Mas naquela época toda criança, depois de 
ser confirmada, tinha o seu presente. Então a 
gente vendia muito presente. Vendia louças, 
toalhas. Eu ia para São Paulo, todo mês, pe-
gar mercadoria. Vendia bijuterias, tudo que 
era bugiganga se trazia. Eram flores... Hoje já 
tem tudo aqui por perto. Por fim eu nem fui 
mais. Aí, eu ia para Brusque, porque lá tem de 
tudo, quase. Antigamente era só roupa que 
tinha lá. Toalhas, eu pegava em Brusque.” 

(Arlisa Bihr)

De vendas a empresas: 
o crescimento dos 
comércios no Rio da 
Luz e Testo Alto

No decorrer do século XX, a região se con-
figurou como uma importante bacia leiteira. 

Se no início da colonização as vendas eram 
espaços de trocas do excedente da produção 
de subsistência, com a implantação de fábricas 
de laticínios, em Pomerode e Jaraguá do Sul, 
os agricultores foram incentivados a inves-
tir na produção de leite para atender à nova 
e crescente demanda. Muitos deles, de fato, 
ampliaram a produção. Nessa configuração, 
o “puxador de leite” tinha papel fundamental. 
Nos primeiros anos, esse trabalho era feito 
em carroças puxadas a cavalo, passando para 
caminhões baú e, mais recentemente, cami-
nhões com tanques refrigerados. O “puxador” 
era contratado pela casa comercial ou fábrica 
e passava em todas as propriedades para pegar 
os galões de leite, que variavam de um a cin-
quenta litros. O valor da venda do leite era, de 
modo habitual, trocado por produtos na venda 
e, há pouco tempo, recebido em dinheiro.

Nessa ampliação de trocas comerciais, 
algumas das vendas aumentaram suas ati-
vidades comerciais. Na região, o comércio 
Gumz e o comércio Weege são referências 
centrais. 

O comércio Gumz foi um importante local 
de venda do Rio da Luz, com filial no bairro 
Garibaldi. Dona Elfina Gutz tem sua história 
de vida entrelaçada com o comércio Gumz.16 
Lá ela começou a trabalhar em 1955, aos 10 
anos de idade, passando, também, a morar na 
casa da família. “Eu perdi a minha mãe quando 

16 O comércio Gumz iniciou 
atividade em 1944 (SOTO, 
2010), e, de acordo com 
entrevistados, manteve-
se até o ano de 2000.
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eu tinha 3 anos e 3 meses e eu era filha única, 
então meu pai veio trabalhar aqui no Gumz, aí 
eles me adotaram”. Dividindo atividades da 
escola, afazeres domésticos e, mais tarde, 
atuando no comércio Gumz, Elfina perma-
neceu por 35 anos na família, até o ano de 
1987, quando o comércio Gumz passou a ser 
conduzido pelo senhor Ovídio Lemke, antigo 
administrador, com quem o mercado perma-
neceu até 2000.

“Tinha épocas que tinha 22 [empregados, 

na casa e no comércio], tinha muita ter-
ra, aí plantavam milho, tinha gado leiteiro, 
búfalo e tudo isso, né? Tinha as pessoas que 
trabalhavam, iam cento e poucos litros de 
leite diariamente. Tiravam e mandavam lá 
pra Chocoleite.17 Eles pegavam [o leite] com 
carroça, e o colono tirava leite ficava lá [na 

propriedade]... Vamos supor, aqui tem va-
cas, eu colocava uma tina lá na frente e já 
esperava o carro vir, para colocar a tina em 
cima do carro.
Nós tínhamos de tudo ali. Roupa, panela, xí-
cara, prato, mantimentos, tudo que hoje em 
dia se compra no mercado, tinha ali. Tudo, 
eles tinham ração, nós comprávamos milho 
e farelo, naquela época tinha farelo de soja. 
E o milho, nós remoíamos para fazer carolo. 
Porque eles tinham uma... ao lado do açou-
gue ali, eles tinham duas fitas, para cortar 
tábuas, para serrar. Tinha duas fitas e ainda 

17 A Chocoleite foi uma 
importante empresa no 
ramo de achocolatados, 
com sede em Jaraguá do 
Sul. O sócio fundador era 
irmão de Arbeth Gumz, 
proprietário do comércio 
Gumz.

aquela máquina para moer o carolo. Nessa 
época ainda era roda de água.
Nós comprávamos o gado e o porco então 
vinha pesar, a gente anotava o peso e depois 
fazia a conta, eles recebiam o dinheiro deles, 
né?, e nós fazíamos nossa parte, vendíamos 
(embutidos, defumados e carnes) outra vez 
pra Joinville, São Francisco.” (Elfina Gutz)

Como outras vendas da região, o comér-
cio Gumz também pegava leite dos colonos e 
repassava para a Chocoleite.

“Leite – eles geralmente pagavam alguém por 
mês para trazer. Levava lá em cima de noite e 
de manhã eles traziam de volta. E esse leite, 
vinha um caminhão da Chocoleite, carregava 
e levava para lá todo dia. Todo dia de 1000 a 
1200 l.” (Elfina Gutz)

Dona Elfina explicou que no térreo da 
casa da família, construída em 1953, também 
funcionava o mercado, na sala principal, onde 
tem “aquela porta mais larga”. A residência 
era em cima e em parte do térreo. Do outro 
lado da rua ficava o açougue. 

“Infelizmente está caindo tudo, né? Uma 
pena, é uma pena! Quantas vezes eu falei: ‘me 
criei lá’. E trabalhei com eles tantos anos e, 
depois de 1980, fecharam. Sabe que está me 
doendo, isso aí caindo assim? E eles batalha-
ram, batalharam, para ter o que, o que...” 

(Elfina Gutz)

A venda do leite para a Chocoleite conti-
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nuou a acontecer até, mais ou menos, 1992, 
quando a empresa parou de recolher de quem 
entregava menos de quatro litros. Assim, a 
produção de leite foi diminuindo em meio aos 
pequenos produtores. 

Já no Testo Alto, era o comércio Weege o 
que tinha mais funcionários e que se consti-
tuiu como uma forte empresa local no século 
XX, atuando no setor de varejo, laticínios e 
fábrica de tinta. 

“A loja do meu avô era o tal dos secos e molha-
dos de antigamente. Você vendia arroz, café, 
sal, querosene, pá, enxada, martelo, prego, 
tecido, camisas... Confecções não existiam na 
época, que isso era tudo tecido em metro que 
cada um costurava sozinho em casa, então 
isso tudo ele tinha aqui. Depois foi ampliando 
a tal ponto que veio a especialização. Aí, come-
çou a onda do, muita gente dizia, supermerca-
do, mas eu digo mais autosserviço. Não é bem 
supermercado, supermercado é uma coisa 
grande. Então vieram os autosserviços, e nós 
também transformamos em autosserviço e 
continuamos com tecidos, armarinhos e fer-
ragens. Sendo que, na parte de alimentação, 
o autosserviço ficou mais evidente, e a seção 
de ferragens, depois, veio para o lado de cá da 
rua e foi tomada toda a parte térrea, e do ou-
tro lado em autosserviço. E a parte de tecidos 
ficou no andar de cima.” (Hermann Weege)

Esse comércio se destacava na região, pois 

vendia “de tudo”, de comida a materiais de 
construção, passando por roupas, bicicletas, 
louças, máquinas de costura e uma infinidade 
de outros produtos. Tanto que era repetido 
entre funcionários: “não há nada que o Weege 
não venda”.

“Quando eu comecei a trabalhar na loja, de-
pois de fazer entregas em domicílio, que eu 
fazia na época, aí o chefe me chamou e disse: 
‘Olha, não existe o que o Weege não tem, o 
que o Weege não tem não existe’. Para você 
dizer para o cliente que isso o Weege não tem. 
Se for um relógio, se for uma bicicleta, se for 
uma máquina de lavar roupa, não existia, 
mas máquina de costura se usava na época, 
tudo o Weege tinha e era verdade. Então era 
o mais completo. Depois, só, que ele parou, 
mais ou menos, nesse sistema. Eles tinham 
uma fábrica de caseína, que era tinta para 
pintar casa; tinham o frigorífico que botava 
até 1.000 porcos por dia; e a queijaria, que 
tinha 10.000 litros de leite. Antigamente, Po-
merode era colônia de colonos, não existia 
outra coisa, né?” (Mario Frahm)

A entrega de leite para esses locais, assim 
como para as vendas menores, foi uma impor-
tante atividade comercial da região. 

“Ah, sim, com cavalo, o leite, como vocês 
achavam que o leite vinha? De carroça! Tu 
imaginas quanto tempo que levava lá na 
casa dos Siewert, que faziam leite também, 
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de carroça até lá no centro? No mínimo, 
uma hora de viagem, no mínimo! E as car-
roças, isso tudo é história que é interessante 
saber, as carroças, quando tinha um proble-
ma, quem consertava? Lá na firma Weege, 
tinha um ferreiro que fazia coisas pra em-
presa também, né?, lógico, mas consertava 
roda. Tinha uns da marcenaria, então, para 
muitas coisas, os colonos usavam a nossa 
oficina para arrumar as carroças deles, 
né?, porque eles não tinham condições de 
esquentar ferro e dobrar ferro em casa, né?” 

(Hermann Weege)

Sobre os cadernos de leite, o senhor Hel-
mot Raduenz, que trabalhou na Weege, por 39 
anos, guarda em sua casa alguns deles.

“Os colonos vinham de todas as regiões lá do 
Testo Alto, cada um tinha a sua região pra 
trazer o leite com a carroça, né? Saíam cedo, 
de manhã, e traziam, em fileiras, vinham na 
queijaria pra descarregar, né? Aí eles descar-
regavam o leite, às vezes, levavam o soro do 
leite junto pros colonos, e, ao mesmo tempo, 
eles iam fazer compras pros colonos e leva-
vam de volta pra eles, né? Era uma ajuda pros 
colonos também, né?, e fim do mês, então, eles 
vinham cobrar o leite todo, a gente conhecia 
todo mundo lá. 
Eu tenho até lá... eu tenho os livros de 1953 até 
1989, onde foram marcados todos os leites, e 
eu ainda estou ajudando os colonos, que tem 

Carroça levando leite para o Comércio Weege

Fonte: Blog Fotos 
Antigas de Pomerode, 
2019.

gente se aposentando, os últimos. Agora do 
fim, né?, de 1951 não vive mais ninguém, né? 
Só quando eu fico procurando a quantidade 
de leite que nós vendíamos, eu me lembro de 
todos eles que eu conhecia. Eles estão quase 
todos falecidos, já, né?, mas os filhos podem 
se aposentar porque eles ajudavam na roça. 
Então eles, dos 12 anos, eles podiam contar, 
né? Até que eles fizessem a Carteira de Tra-
balho, então esses anos eu sempre sou pro-
curado por eles, daí eles podem se aposentar 
mais cedo.
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A gente tinha um livro grande pra cada mês, 
para cada ano, para dizer melhor, de janeiro 
até dezembro, e sempre tinha os lados que 
vêm o nome, na frente e atrás, a linha com 
quanto leite eles vendiam por dia, sempre ti-
nha um trecho com trinta fileiras.” (Helmot 

Raduenz)

Dona Angida, moradora do Testo Alto, 
relata que vendiam leite para diversas casas 
comerciais. 

“O leite, vendíamos nos Weege, ainda nós 
tínhamos muito leite. Comprava [o leite] o 
Weege e, também, comprava o Haut. Até o 
Gumz também uma época pegou do nosso lei-
te. Nós vendemos leite por mais de 30 anos. 
Nós casamos em 1956, então, esse tempo só 
era vendido leite. Tinha a oma, o opa aqui 
também, eles separavam. Eles vendiam o 
leite ainda separado, cada um tinha as suas 
vacas, assim, e cada um vendia. Eles tinham 
as duas vacas ainda para assim... Que eles 
tinham para casa. Sim, eles tinham...” (An-

gida Riemer)

Já o senhor Armando Strutz relembra que 
havia nove carroceiros trabalhando como pu-
xadores de leite na região do Testo Alto:

“Lá em cima morava um parente meu, ele 
também puxava leite. Ele puxava lá de cima 
até lá no Weege. Ele saía às 6 horas de casa, 
passava na casa dos colonos e voltava para 
a casa já era uma da tarde. Todo mundo ven-

Livro de registro da compra do leite pelo Weege

dia leite! A maioria era para fazer queijo, no 
Haut... Para a Chocoleite, o único era o Buer-
ger que vendia para ele. O Weege também ti-
nha aqui em cima. No Testo Rega tinha uma 
para o Passold, também vendia. Agora tudo 
morreu.” (Armando Strutz)

A lembrança da entrega do leite também 
permanece para dona Elia Maske:

“Também nós vendíamos leite para o Haut, 
só que quando era essa época, então o pai 
descia, porque era mais dinheiro que a gen-
te recebia, era levado todo dia, a mãe tirava 
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leite, ia até a estrada levar. Aí, passava uma 
carroça que pegava e misturava todo o lei-
te. Só que ele sempre marcava num caderno 
quantos litros de leite, e com isso no final do 
mês o pai ia lá no mercado Haut, eles soma-
vam os litros de leite que ele tinha vendido e 
ele pagava isso em dinheiro, para o pai. Mas 
isso o pai fazia.” (Elia Maske)

No Rio da Luz, a venda Barg recolhia o lei-
te dos colonos e entregava depois na comer-
cial Weege, que fabricava queijo. 

“E também a gente comprava o leite dos 
colonos. Então, é... tinha os carretos que 
faziam a linha que o caminhão não ia. Era 
recolhido com carroça. E daí tinha um de-
pósito do outro lado da rua aqui, onde eles 
traziam o leite. Daí lá o caminhão levava 
uma parte. Naquela época do Weege e, de-
pois, foi pra Companhia Jensen, que hoje em 
dia não existe mais, lá em Blumenau, né? E 
eles... daí o caminhão levava. Mas a maior 
parte era recolhida com carroça e eles leva-
vam com carroça lá na Malwee. Onde hoje 
em dia é a Malwee era Wolfgang Weege, 
né? Comércio Wolfgang Weege.” (Gielead 

Siewerdt)

O senhor Reinhardt Frahm atuou como 
puxador de leite por mais de 20 anos. 

“Desde o início, então, essa região toda eram 
colonos. As primeiras indústrias que surgi-
ram aqui em Pomerode eram umas queija-

rias, onde os colonos vendiam o leite. Depois 
entrou a firma Weege. Era uma firma bem 
forte, que depois, uns vinte anos atrás, fa-
liu. Mais ou menos vinte anos atrás, né? E 
as queijarias que falei, né? Isso era o início. 
Tudo era colono. Só nesses morros aqui, aqui 
nesses morros aqui, hoje vira tudo mato, ou 
já virou. Tinha dez famílias morando e vi-
vendo das lavouras. Eu não vou dizer que 
eram ricos, mas também não passavam 
necessidade. Estavam bem de vida. Menos 
preocupados como hoje nós com isso, que 
tudo é moderno e tudo é mais fácil, parece, 
né? Tudo é moderno, tudo é mais rápido, tem 
que ser tudo rápido, senão não rende mais. 
Mas, mesmo sendo moderno, com maquiná-
rio, parece que ninguém mais tem tempo. 
Não sei se vocês tão percebendo, mas parece 
que o tempo, para nós, além de ser moderno, 
ainda foge. 
Então, de início, de início, de início, os co-
lonos vendiam leite. O leite era puxado à 
carroça com cavalo, até nas firmas que 
eram os laticínios de queijo, e umas coisas 
a mais, né? Queijarias, eram chamadas de 
queijarias. 
O leite era puxado de carroças. Nos morros 
tinha que puxar com o que nós chamamos 
de zorra. Eu acho que a maioria dos colonos 
entregava vinte, de vinte litros. Cinco, dez, 
quinze, vinte, vinham esses latões, né? 
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Esse pessoal lá da Chocoleite entrou aqui pra 
comprar leite. Como eles tinham um cunha-
do aqui, que tinha um comércio, ele correu 
atrás dos colonos para conseguir leite para 
a Chocoleite. Pessoal lá levava até lá, até no 
mercado ali, e lá veio o caminhão da Choco-
leite pegar o leite pra levar pra Jaraguá. Tá! 
De início a Chocoleite puxava o leite sozinha, 
com o caminhão deles. Mas com o tempo eles 
quiseram se livrar, e quiseram que alguém 
daqui trouxesse o leite. Aí, tinha um conhe-
cido meu que se agarrou naquilo e depois eu 
comecei a levar leite para eles. 
Porque puxar leite, ninguém pergunta se cho-
ve, se é frio, se é tempo bom, se tu tá doente, 
ou se o caminhão vai ou não vai. Ninguém 
quer saber, tu tem que aparecer. De qualquer 
maneira, tu tem que dar um jeito pra... o leite 
tem que vir, e ainda dentro do horário.” (Rei-

nhardt Frahm)

O processo de mudança 
Bihr, Weege

Muitas mudanças desenrolaram-se nesse 
mais de um século em que as vendas eram 
lugares centrais nas relações sociais e eco-
nômicas nas comunidades de Rio da Luz e 
Testo Alto. Não é nossa intenção aqui explicar 

tais mudanças, tampouco relacionar causa a 
efeito, pois os processos que levam às mudan-
ças nas configurações espaciais e culturais 
são muitos, variados e complexos. Ainda as-
sim, seguindo as memórias dos moradores, 
apontaremos alguns processos que levaram 
a rearranjos sociais e ao fechamento desses 
comércios, a saber: a melhoria das estradas, a 
entrada de grandes redes de supermercados 
nas cidades, a industrialização e, consequen-
te, empregabilidade de parte da mão de obra 
do campo nas fábricas. 

O senhor Mário Frahm, por exemplo, 
explica que as indústrias, inclusive as de 
laticínio, precisavam de mais empregados, 
assim as pessoas deixavam suas atividades 
rurais, ou passavam a se dedicar a elas em 
tempo parcial, para assumirem serviços nas 
indústrias. Dessa forma, a atividade leiteira 
ia, passo a passo, diminuindo.

“A gente ficou quase quarenta anos. Não era 
uma empresa ruim, era uma empresa ho-
nesta, sincera, só que ele tinha... ele não... aí 
começou o mundo mudar e modernidade, e 
o Weege não fazia isso, né? Então o Weege 
abraçava muito, ele fez uma fábrica de la-
ticínios e a velha que eles tinham era 8.000 l 
de leite diários, que fazia queijo e essas coi-
sas. E a nova era pra 20.000 l de leite, mas só 
que não existiam 20.000 l. Cada vez que ia 
diminuindo, o pessoal ia saindo do campo, 
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indo pra indústria, e não tinha mais tanto 
leite. Então, realmente, o leite ficou de 8.000 
l, depois 5.000 l. Então, só que despesa de uma 
fábrica de 20.000 l ou de 5.000 é a mesma, que 
é lavação de peças, de empregados, e se tor-
nou praticamente inviável. Mas só que eles 
preferiram pagar em cima para não parar.” 

(Mario Frahm)

Gielead Siewerdt relata que, por não ha-
ver ônibus que levasse ao centro da cidade e 
poucas pessoas terem carro, o comércio local 
era imprescindível. 

“Ali tinha o salão e tinha o comércio do 
Weege. Era do Weege também. Eram duas 
filiais. Quando era sexta-feira, vinha o ca-
minhão para fazer entrega aqui e entregar 
lá em cima. Daí... como nós éramos três, eu, 
a minha irmã e tinha mais um irmão, que 
era mais novo, mas, daí quando vinha o 
caminhão, nós íamos junto fazer entrega, 
porque os funcionários gostavam; porque 
a gente ajudava a descarregar; porque era 
muito pacote de 5 kg, né? Depois aí já naquela 
época já, né? Antes não, antes eram só sacos 
grandes. Mas o colono vinha sempre, porque 
não tinha outro lugar para comprar. E não 
tinha nem como ir para a cidade, porque não 
tinha ônibus, né? Quem tinha carro até podia 
ir, mas aí tinha só o Weege na barra e tinha 
um comércio lá na ponte do Vailatti, que hoje 
em dia se chama Ponte do Vailatti. Lá tinha 

o comércio do Vailatti. Só tinha esses lugares 
assim.” (Gielead Siewerdt)

Da mesma forma, Arlisa Bihr aponta que 
a dificuldade de transporte era fator decisivo 
para o sucesso dos empreendimentos comer-
ciais da localidade do Rio da Luz. 

“Essa época era boa para o nosso comércio 
porque eles compravam aqui, não podiam ir 
para a cidade, nem ônibus não tinha. Sempre 
vinham a cavalo, e o colono, ele não colocava 
o saco de milho em cima do cavalo, ele tra-
zia nas costas, ele achava que era mais leve 
pro cavalo se ele levasse nas costas.” (Arlisa 

Bihr)

O processo de mudanças nos hábitos ali-
mentares, principalmente, a partir dos anos 
1980, foi bastante significativo nos modos de 
produção e consumo locais. Vários fatores 
influenciaram-no. A industrialização de ali-
mentos, que prometia facilidade e economia 
de tempo nas refeições; o acesso aos meios 
de comunicação de massa, com propagandas 
sobre esses novos produtos; a falta de tempo 
gerada pela adesão aos empregos nas indús-
trias, com jornadas de trabalho determinadas; 
e, ainda, mais acesso à circulação do dinheiro 
pelo salário da indústria. Todos foram fatores 
que levaram à premência de novas formas de 
sociabilidade. Transformações que foram sen-
tidas nas vendas, em situações com as quanti-
dades vendidas de farinhas, por exemplo. 



53

“O colono levava o sal, um quilo de açúcar 
e era trigo só para o Natal, Páscoa ou um 
aniversário. Nós só vendíamos quinze pacotes 
de trigo por mês para o pessoal. Só quinze de 
cinco quilos! E no final, isso já tinha mudado. 
Quando nós começamos aqui, nós vendíamos 
500, 600 pacotes por mês. Mas antigamente 
também tinha o fubá, que eles trocavam, eles 
vinham com o milho, nós levávamos para 
moer e descontavam-se os quilos a mais de 
milho que eles traziam, guardavam uma por-
çãozinha para moer e levavam o seu fubá pra 
casa.” (Arlisa Bihr)

A senhora Margareth Haut Hennig comen-
ta que o pai teve resistência a incorporar os 
hábitos alimentares mais “modernos”, mas 
com o tempo foram-se rendendo e incorpo-
raram esses produtos em suas prateleiras. 

“O meu pai, ele era uma pessoa, assim, ele 
achava que ele só gostava de vender o que 
fazia bem pra saúde, então teve um mo-
mento em que ele permitiu que eu fizesse as 
compras do mercado, e a gente não vendia 
extrato de tomate, não vendia maionese. Ele 
achava que tudo que era industrializado fa-
zia mal pra saúde, ele não comprava. Então, 
às vezes, ele deixava de vender um produto 
porque as pessoas preferiam ir nos mercados 
do centro, que daí tinham os produtos que a 
gente não tinha. E aí eu comecei a comprar 
esses produtos.” (Margareth Haut Hennig)

A grande mudança, antes do fechamento 
da maior parte desses comércios, foi a mudan-
ça de sistema de venda. Do “secos e molha-
dos” em que o vendedor buscava e pesava os 
produtos atrás do balcão, que o separava do 
cliente, passou ao “pegue e pague”, com a dis-
ponibilização dos produtos nas prateleiras, já 
em pacotes prontos, que os próprios clientes 
escolhiam. 

“Aí, foi, foi, foi e muitos anos depois o Jurgen 
Weege, que era filho do Victor Weege, disse 
assim: ‘seu Mário, o que tu achas de fazer 
um supermercado?’. Eu disse: ‘o que que é 
supermercado?’. Então, em Blumenau tinha 
inaugurado o supermercado que era o Kof-
fke. Aí ele disse: ‘olha, é mais ou menos idên-
tico lá’. Até que um dia nós fomos até lá ver 
o que que era. Aí se temia que o cliente não 
comprasse conosco mais, porque ele estava 
acostumado a ser atendido no balcão. E lá 
ele tinha que escolher a mercadoria e pagar 
na frente, e na época tinha poucos que paga-
vam, se tinha a ficha, e lá você marcava tudo 
que ele comprava. Primeiramente, ele vinha, 
ele trazia ovos, manteiga, açúcar de melado, 
né?, aquele escurão... E todas essas coisas, ele 
trocava por fubá, que ele não tinha, troca-
vam milho por fubá. Então tudo isso não ia 
existir mais, ia se mudar. Naquela época não 
encaixava mais no mercado, mas, aos poucos, 
foi entrosando e realmente deu certo. E aí, 
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separaram. Na época que eu comecei, não 
existiam as ferragens, que eram materiais 
de construção, tinta, essas coisas. Era tudo 
junto, cada um atendia, aí se separava, aí eu 
fiquei na parte de ferragens e outros ficaram 
na parte de supermercado. Aí Pomerode co-
meçou a crescer.” (Mario Frahm)

Desse difícil processo, conta também 
Margareth Haut Hennig:

“Uma coisa difícil também era, por exem-
plo, passar do balcão para as prateleiras, 
porque eu sei, foi uma época, assim, que a 
maior parte da casa era nossa casa. Embai-
xo ficava ainda a sala de visitas, o quarto de 
brinquedos, a cozinha, banheiros. Só que a 
minha mãe, ela era uma pessoa assim, que 
tinha visão, e ela queria que o negócio me-
lhorasse, prosperasse e tal. Então, ela queria 
derrubar uma parede. E para derrubar essa 
parede foi uma grande luta e, inclusive, esse 
meu tio Victor, que mora aqui, ele disse que 
não ia assistir a isso. Ele achava que, com 
essa derrubada da parede, o casarão ia pro 
chão, né? E daí, num sábado de tarde, eu sei 
que eles foram e com a ferramenta e tal der-
rubaram a parede, e continua em pé. Então 
começou a sair do balcão e foi para as pra-
teleiras. Isso era uma coisa que assustava 
muito o meu pai. Ele achava que as pessoas 
iam roubar mais. Quando a vida toda eles 
veem as coisas sendo embaladas e pesadas 

na tua frente, assim, né?” (Margareth Haut 

Hennig)

As vendas no molde “secos e molhados” 
deixaram então de existir, dando lugar às ven-
das “mais modernas” self-service ou “pegue e 
pague”, na esteira das novas configurações 
comerciais. Da mesma maneira, os demais 
empreendimentos que contavam com a coleta 
dos insumos dos pequenos produtores para 
produção dos laticínios, embutidos e banha 
de porco acabaram fechando, em sua maioria, 
ou restando como produtores locais de peque-
no porte. Há poucos produtores de leite que 
vendem uma quantidade maior de produto às 
fábricas locais. Atualmente o leite é armaze-
nado em tanques refrigerados de inox.

Essa mudança nos empreendimentos de 
produção de alimentos deu-se em função, 
principalmente, de dois rearranjos. Primei-
ramente, devido a alterações na legislação 
sanitária, que passou a exigir certificações e 
infraestruturas mais padronizadas, as quais, 
no contexto de disputas comerciais com em-
preendimentos industriais, cada vez mais 
prósperos na região, tornaram impraticável 
aos pequenos o investimento para a devida 
adequação. E, em segundo lugar, os produto-
res deixaram de produzir excedentes, já que 
passaram a investir sua mão de obra também 
nas crescentes indústrias. 

Como referido, deixa-se de produzir ex-

cedentes para trocar nas vendas ou para ven-
der nas indústrias de embutidos e laticínios, 
mas não se abandona a produção de alimentos 
para consumo próprio. Por vezes, não se pro-
duz mais “de tudo”, “como antigamente”, mas 
se mantém o cultivo de verduras, legumes, 
frutas, hortaliças, galinhas, vacas e porcos 
em muitas das propriedades.

Essa forma de ser e fazer, própria dos mo-
radores de Rio da Luz e Testo Alto, ajuda-nos 
a entender e revela sua história e a sua traje-
tória. As relações entre o que se vende, o que 
se compra e o que se troca estão imbricadas 
ao que se come. 

Nos próximos capítulos, traremos à tona 
essa relação com a comida, tão viva nas me-
mórias dos moradores. Abordaremos tanto as 
comidas do dia a dia quanto suas transforma-
ções e adaptações no tempo.

Página seguinte: 
Preparação 

para produção 
do pão de milho 
com tubérculos
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para produção 
do pão de milho 
com tubérculos



Alemão que é alemão 
mesmo come aipim todo dia: 
sobre alimentação e cultura
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A frase que nomeia este capítulo foi dita 
pela senhora Valmiria Hansen Hass, descen-
dente de alemães, moradora do Rio da Luz, ao 
discorrer sobre os hábitos alimentares de sua 
família e de seus vizinhos. 

De aparente simplicidade, essa frase con-
densa complexas relações sociais. A partir 
dela, pode-se tecer uma série de conexões 
entre imigração, memória, etnicidade, mar-
cadores culturais e habitus dos descendentes 
de imigrantes na região do Rio da Luz e Testo 
Alto. 

O aipim ou mandioca, cujo nome científico 
é Manihot esculenta, é uma raiz cultivada no 
continente americano há, aproximadamente, 
8.000 anos. No decorrer desses milênios, sua 
produção estende-se de uma área hoje conhe-
cida como América Central, passando pelas 
Antilhas e quase todo o litoral da América do 
Sul (ALLEM, 2002; ADAMS et al., 2006). Há 
farta documentação do consumo da mandio-
ca por diversos grupos indígenas brasileiros, 
quando dos primeiros contatos com os euro-
peus, desde a carta de Pero Vaz de Caminha, 
passando por relatos de viajantes, desenhos e 
pinturas dos naturalistas europeus que esti-
veram no Brasil nos séculos XVI, XVII e XVIII 
(SILVA; MURRIETA, 2014).

Diverso em possibilidades e de fácil culti-
vo, esse alimento foi amplamente consumido 
pelos muitos imigrantes chegados ao solo bra-

sileiro. Em nada diferindo, portanto, dos eu-
ropeus estabelecidos no Vale do Itajaí, a partir 
do século XIX. Nos ranchos da imigração, a co-
mida era, basicamente, farinha de mandioca, 
feijão e carne seca. A mandioca também já fa-
zia parte das refeições, desde a primeira fase 
da exploração agrícola, feita pelos imigrantes 
para os quais a primeira roça era, obrigatoria-
mente, feita pela técnica da coivara e sem uso 
do arado (SEYFERTH, 2015, p. 143).

Essa raiz, que, a princípio, serviu como 
alimento no sentido biológico, para nutrir o 
corpo, configura-se, com o tempo, num ali-
mento-cultura, ou a popularmente designa-
da “comida típica”, servindo como marcador 
de identidade étnica dos descendentes de 
alemães na região. Em geral cozido, o aipim 
acompanha carnes, saladas e outros pratos 
para compor a mesa do cotidiano e das festas, 
neste caso, muitas vezes, frito e acompanhado 
do bacon.

Neste capítulo, discorre-se sobre a relação 
entre alimentação e cultura e sobre como as 
comidas consideradas tradicionais ou “típi-
cas” de uma região são, de modo contínuo, 
alteradas e ressignificadas na constante di-
nâmica das relações sociais. Parte-se da pers-
pectiva de que tal transitoriedade alimentar 
está diretamente ligada às transformações 
ocorridas no tempo e no espaço. No tempo, 
porque o acesso a novas matérias-primas e o 
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desenvolvimento de novas tecnologias pro-
movem variações de produção e consumo. No 
espaço, já que clima, relevo e respostas da ter-
ra no Brasil são diferentes dos da Alemanha. 
Os imigrantes, mesmo trazendo suas técnicas 
e tecnologia para cá, tiveram que se adaptar 
ao que clima e terra ofereciam. Os movimen-
tos migratórios estão fortemente conectados 
às adaptações, criações e recriações de jeitos 
de fazer os alimentos. 

As práticas referentes a isso são aprendi-
das desde a infância e perpassam os hábitos 
alimentares no decorrer da vida. Como nos 
lembra Mintz (2001, p. 32), 

o comportamento relativo à comida revela 

repetidamente a cultura em que cada um 

está inserido. Nossos filhos são treinados 

de acordo com isso. O aprendizado que 

apresenta características como requinte 

pessoal, destreza manual, cooperação e 

compartilhamento, restrição e reciproci-

dade, é atribuído à socialização alimentar 

das crianças por sociedades diferentes. Os 

hábitos alimentares podem mudar inteira-

mente quando crescemos, mas a memória 

e o peso do primeiro aprendizado alimen-

tar e algumas das formas sociais aprendi-

das através dele permanecem, talvez para 

sempre, em nossa consciência (...).

Da mesma forma, perpassa por consen-
sos culturais a eleição do que é considerado 

alimento ou não. A naturalização do cotidia-
no, muitas vezes, faz com que não se perceba 
a comida como parte do processo cultural, 
especialmente aquela do cotidiano, sempre 
tida como “normal”. Já a ligada às celebrações 
é mais facilmente relacionável a culturas es-
pecíficas. Tanto é que nas festas do cardápio 
da região constam “comidas típicas”. Mas qual 
seria uma comida típica?

Na cultura brasileira, de modo geral, tem-
-se a feijoada como prato típico, então numa 
celebração onde se diz comida típica brasi-
leira muito provavelmente tem-se feijoada no 
cardápio. A feijoada é composta basicamente 
de arroz e feijão. Claro que outros ingredien-
tes colaboram em sua identificação, mas o ar-
roz e o feijão são os essenciais, sem eles não 
há feijoada. Podem-se modificar as carnes que 
a compõem, deixar as partes do porco mais 
apreciadas e retirar as que não se aprecia 
tanto, e nem por isso se descaracteriza a fei-
joada. Mas sem o feijão e sem o arroz não se 
tem uma feijoada. O arroz e o feijão, que são 
também comidas diárias, consideram-se, por 
essa razão, comidas tipicamente brasileiras. 
Discute-se, mais adiante, sobre o conceito de 
comida típica, mas alerta-se que a perspec-
tiva aqui adotada toma a comida típica como 
identidade que se estabelece no cotidiano 
dos grupos e que está na construção de sua 
diferenciação. É aquela que faz com que os 
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indivíduos se identifiquem com um grupo e 
se diferenciem de outro ou, como apontado 
anteriormente, é quando a comida se confi-
gura como “alimento-cultura”. Tal processo 
se constitui no grupo e, por vezes, é reforçado 
por processos exteriores. 

A riqueza alimentar no Rio da Luz e no 
Testo Alto é vasta. As lembranças dos ante-
passados, as histórias contadas pelos avôs e 
avós, ou opa e oma, são materializadas nos 
pratos servidos em casas, clubes de caça e 
tiro e salões de igrejas. As festas celebram 
as “comidas típicas” e assim referenciam os 
antepassados e reforçam o sentimento de per-
tencimento ao grupo. As cucas, o marreco re-
cheado, a linguiça estão nas festas e celebra-
ções, mas também no dia a dia. Busca-se aqui 
discorrer sobre alguns desses pratos consi-
derados típicos pelos moradores. A comida é 
mobilizada, no livro, para nos conduzir a um 
emaranhado de lembranças e esquecimentos, 
que estão nas memórias dos moradores dos 
bairros do Rio da Luz e Testo Alto. Entende-se 
que “a voz da comida manifesta a memória de 
sabores e vivências da comunidade em que 
passou a infância e adolescência” (AMON; ME-
NASCHE, 2008, p. 17).

Vamos abordar a comida do dia a dia, 
aquela que, por vezes, passa despercebida, 
mas que carrega consigo muitas histórias e 
memórias, principalmente da infância e de 

momentos marcantes. Discute-se a relação 
entre alimento e cultura e as constituições 
do que se considera típico ou tradicional num 
determinado grupo, e que quando passa a ser 
reconhecido também pelos outros configura-
-se fator de diferenciação ou marcador cultu-
ral. Apresentam-se, a seguir, relatos sobre as 
comidas do dia a dia locais.

Alimentação e cultura: 
comidas étnicas e 
a constituição do 
“alimento-cultura”

Cultura é o conjunto de características 
socialmente partilhadas entre um determi-
nado grupo e que dá sentidos aos fazeres em 
comunidade. Modos de vestir-se, ritos de pas-
sagem que marcam distinções como crianças 
e adultos, casados e solteiros e suas defini-
ções; modos de portar-se no privado e no pú-
blico, língua, religião e, também, comida são 
marcados por regras preestabelecidas e em 
constante processo de modificação. 

Tais regras são mecanismos de reconhe-
cimento, que fazem com que o indivíduo se 
reconheça no grupo e que o grupo o reconhe-
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ça como seu integrante. São características, 
regras, símbolos e sentidos coletivamente 
compartilhados, que conferem identidade 
aos seus membros e à própria comunidade. É 
o conjunto de fatores que confere unicidade 
e, ao mesmo tempo, diferencia um grupo de 
outro. Essa identificação é sempre relacional, 
é uma diferenciação em relação ao outro. Por 
isso, quando se remete a marcadores cultu-
rais, às vezes torna-se difícil fazer o reconhe-
cimento estando inserido na cultura, posto 
que se naturalizam os hábitos, inclusive os 
alimentares.

O consumo de carne de gado, por exem-
plo, não parece ser um marcador cultural. 
No entanto, se alguém diz que não come, isso 
desperta interesse. Pode tratar-se de uma 
pessoa proveniente de uma cultura que não 
consuma o animal, como a indiana. É na rela-
ção com o outro (externa) e na identificação 
com os próximos (interna) que se compreende 
a cultura. Logo, o hábito de comer aipim todos 
os dias passa a ser um identificador cultural, 
quando se percebe que outros grupos não o 
fazem com a mesma frequência. “Os hábitos 
alimentares estão entre as particularidades 
acionadas como marcadores da diferença 
cultural, apesar de a vida cotidiana apresen-
tar indicadores de práticas compartilhadas” 
(SEYFERTH, 2015, p. 134).

Dos tantos marcadores, a comida é um que 

revela sobre a cultura de determinado grupo. 
O antropólogo Roberto DaMatta (1984) dife-
rencia comida e alimento, apontando como o 
termo “comida” se associa à identidade, en-
quanto o alimento pode ser algo relativo a 
suprimento de necessidades biológicas.

O alimento é algo universal e geral. Algo 

que diz respeito a todos os seres huma-

nos: amigos ou inimigos, gente de perto ou 

de longe, da rua ou de casa, do céu ou da 

terra. Mas a comida é algo que define um 

domínio e põe as coisas em foco (...) Co-

mida se refere a algo costumeiro e sadio, 

alguma coisa que ajuda a estabelecer uma 

identidade, definindo, por isso mesmo, um 

grupo, classe ou pessoa (DAMATTA, 1984, 

p. 46).

A comida como fator de distinção cultural 
está relacionada ao “comida de”. Sabe-se que 
churrasco é consumido amplamente no Bra-
sil, mas é “comida de gaúcho”, assim como a 
cuca “é comida de alemão” ou “pão de queijo 
é de mineiro” (DAMATTA, 1984). Como já des-
tacado, a comida está fortemente associada à 
cultura, moldada pelas várias experiências 
históricas que a configuraram e continuam 
modificando num processo constante. Den-
tre os muitos fatos que caracterizam a his-
toriografia local, tem-se o elo com a cultura 
antepassada dos imigrantes alemães. Ou uma 
“fidelidade nostálgica à cultura da geração 

Pão de milho 
assado na folha 
de bananeira
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revela sobre a cultura de determinado grupo. 
O antropólogo Roberto DaMatta (1984) dife-
rencia comida e alimento, apontando como o 
termo “comida” se associa à identidade, en-
quanto o alimento pode ser algo relativo a 
suprimento de necessidades biológicas.

O alimento é algo universal e geral. Algo 

que diz respeito a todos os seres huma-

nos: amigos ou inimigos, gente de perto ou 

de longe, da rua ou de casa, do céu ou da 

terra. Mas a comida é algo que define um 

domínio e põe as coisas em foco (...) Co-

mida se refere a algo costumeiro e sadio, 

alguma coisa que ajuda a estabelecer uma 

identidade, definindo, por isso mesmo, um 

grupo, classe ou pessoa (DAMATTA, 1984, 

p. 46).

A comida como fator de distinção cultural 
está relacionada ao “comida de”. Sabe-se que 
churrasco é consumido amplamente no Bra-
sil, mas é “comida de gaúcho”, assim como a 
cuca “é comida de alemão” ou “pão de queijo 
é de mineiro” (DAMATTA, 1984). Como já des-
tacado, a comida está fortemente associada à 
cultura, moldada pelas várias experiências 
históricas que a configuraram e continuam 
modificando num processo constante. Den-
tre os muitos fatos que caracterizam a his-
toriografia local, tem-se o elo com a cultura 
antepassada dos imigrantes alemães. Ou uma 
“fidelidade nostálgica à cultura da geração 

Pão de milho 
assado na folha 
de bananeira

imigrante”, que configura uma etnicidade 
simbólica (SEYFERTH, 2015, p. 137). 

“Essa fidelidade está, por exemplo, nas me-
mórias sobre o pão de trigo. Antigamente pão 
assim, de trigo, era só na Páscoa e no Natal, 
né? Aí se fazia também a cuca. Era uma ale-
gria. Aí tinha que ter o trigo, mas não era 
fácil. Era uma alegria quando tinha. No dia 
a dia mesmo era o pão de milho assado na 
folha de bananeira.” (Elia Maske)

Este apreço ao passado imigrante deno-
ta forte ligação da cultura com a sua origem, 
dando espaço a uma culinária étnica. Tal et-
nicidade, no entanto, é conformada no fazer, 
tanto que os hábitos trazidos pelos imigrantes 
mesclam-se aos hábitos dos daqui e adapta-
-os também às novas condições, aos novos 
alimentos disponíveis, promovendo uma co-
zinha híbrida, constituindo uma etnicidade 
própria a que Seyferth (2015) chama etnici-
dade teuto-brasileira. Concretizada no pão, 
por exemplo. 

“Hoje em dia a gente faz mais o pão de milho, 
né? O pão só do trigo é sem graça. O pão de 
milho é mais saboroso, mas tem que colocar 
um pouco do trigo para ele crescer e não ficar 
tão pesado como era antigamente.” (Elenir 

Erdmann)

O pão, então, comida tão importante na 
cultura antepassada dos europeus (SEY-
FERTH, 2015), foi adaptado para poder con-

tinuar na mesa dos imigrantes. No lugar do 
trigo, adaptou-se a uma mistura da farinha 
de milho com tubérculos, dando origem ao 
pão de mistura, feito em geral com taiá, ba-
tata-doce, inhame, cará ou taioba. Tal mistu-
ra, como conta Elenir Erdmann, “é para dar 
sustentação” à massa, visto que só o milho 
não dá a consistência que confere ao pão tal 
designação. “Por isso tinha que colocar bas-
tante inhame, que é o que sustenta”, confirma 
Marlene Scheibel.

E no constante movimento de lembran-
ça e esquecimento, o milho, alimento para 
os imigrantes e “alimento-cultura” para as 
populações indígenas que aqui habitavam, 
quando da chegada dos primeiros imigran-
tes europeus, sofre um apagamento histórico. 
Ainda que o milho seja o principal ingrediente 
do pão, ele é mobilizado como um ingrediente 
usado na substituição. Ou na sua versão atu-
al, virou o pão de mistura, que não remete a 
nenhum ingrediente em específico. 

Nesse processo de sincretismo culinário 
(REINHARDT, 2007), novas tradições se for-
mam e conformam entre o que vem de fora e 
o contexto local. “Os pratos que vêm ‘de fora’ 
se adaptam ao paladar local, sendo ‘sincreti-
zados’ de acordo com as regras alimentares e 
culinárias vigentes. O peso dos costumes os 
enraíza à terra” (REINHARDT, 2007, p. 20).

O mesmo pão que, após virar parte da co-
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zinha teuto-brasileira, tornando-se uma de 
suas comidas típicas ou “alimento-cultura”, 
constantemente memorizado como o pão da 
infância, foi de novo adaptado assim que o 
trigo se tornou ingrediente de fácil acesso, 
como se referiu Elenir Erdmann. O pão de 
trigo “originário”18 que era feito antigamente 
ainda é feito, mas “é sem graça”. “Eu sempre 
faço misturadinho”, diz Marlene Scheibel. Por 
mais que o pão só de trigo tenha o apelo nos-
tálgico do passado – quando, nas festas, era 
levado à mesa, nas receitas, e se deixava entre 
parênteses a escassez –, a nova adaptação que 
adiciona trigo ao pão de mistura o redefine 
como o novo pão típico. Se o fazem, é pela pra-
ticidade do pão só de trigo, pois não precisam 
ralar os tubérculos.

“O pão, eu faço o de trigo, só. Antes eu fazia 
o de milho. Mas hoje é mais difícil. É mais 
trabalhoso e, depois, não se encontra mais 
o cará certo para fazer. A batata-doce até se 
acha. Mas não é a mesma coisa.” (Lorinda 

Imhoth)

Não há um retorno ao que era pelo fato de 
agora se ter a farinha de trigo em abundân-
cia, mas o constante movimento de mudança 
– o de produção e reprodução das práticas 
culinárias. As tradições estão em constante 
processo de modificação ou de invenção, para 
tomar a expressão cunhada por Hobsbawn 
(1984).

18 Coloca-se entre aspas, 
pois é um originário 
quase mitológico, já que 
não se sabe exatamente 
se na Alemanha os 
antepassados faziam 
o pão só com o trigo, 
pois a literatura sobre o 
assunto diz que mesmo 
na Alemanha do final do 
século XIX e início do XX 
o pão de trigo era “comida 
de rico”, sendo o mais 
comum o pão de centeio, 
aveia ou outros cereais 
mais baratos que o trigo 
refinado. “Também na 
Europa, no século XVIII, 
o pão dos ricos e o dos 
pobres eram distintos. 
O dos pobres era o “pão 
preto”, feito com farinha 
considerada na época de 
menor qualidade, por ser 
mais integral e misturada 
com farinhas de outros 
cereais considerados 
menos nobres: cevada, 
centeio, aveia. O dos 
ricos era o pão branco, 
fofo, produzido com 
farinha branca, 
refinada, bem peneirada 
e pura. O pão preto 
constituía o essencial da 
alimentação camponesa” 
(REINHARDT, 2007, p. 22).

O pão, comida típica e cotidiana, não é 
comido sozinho. O imaginário que criou o 
“café colonial”, encontrado em vários luga-
res para receber os turistas, tem seu funda-
mento, como argumenta Seyferth (2015), no 
constructo cultural de que se produz tudo na 
propriedade. Muitos moradores, como rela-
tado no capítulo anterior, falam com orgulho 
que “a gente tinha tudo em casa, não precisa-
da comprar nada. Só, às vezes, o sal, o trigo pro 
Natal. De resto tinha tudo” (Elia Maske). Esse 
orgulho está associado à vivência de período 
difícil, muito penoso, pois o trabalho na roça 
é árduo e é de tempo integral, mas que tem 
a recompensa na memória da infância farta, 
ainda que muito pobre. 

Para acompanhar o pão, tem-se o Koch-
käse, a linguiça, a morcilha (branca e preta), 
a nata, a manteiga, o queijinho – tudo feito na 
propriedade. Todos alimentos para chimiar19 o 
pão, termo que designa passar algo sobre ele. 
Astrit Schroeder conta que o que mais gosta 
é de chimiar o pão com sardinha e ovo – o 
Heringsbrot. 

O Heringsbrot está presente na casa de 
muitos moradores, em especial, no Frühstück 
– lanche reforçado do meio da manhã, fei-
to por volta das 9 horas. Essa refeição mais 
reforçada tem seu sentido quando da roti-
na do ir para a roça, levantando-se às 5 da 
manhã. Era feito um desjejum por volta das 

19 Chimiar origina-se da 
palavra “Schmier” em 
alemão, geralmente 
associada a algo que se 
passa em cima de alguma 
coisa, tal como geleia, 
creme, gordura etc. Do 
mesmo modo que outras 
palavras do alemão 
sofreram alterações 
por influência do 
português, “Schmier” foi 
“abrasileirada”. Adaptou-
se, provavelmente, a 
pronúncia do “sch” para 
“ch” e do “ier”, que virou 
“ar”. A palavra passou, 
então, a ser utilizada 
como um verbo no 
português, terminado em 
“ar”, e utilizam-se suas 
variações de conjugação.
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6, em geral, pão com linguiça ou aipim com 
carne para ir à roça. Às 9h30, neste caso, já 
era considerada metade da manhã, bastante 
adiantada, porque o lanche também devia ser 
incrementado devido ao desgaste no exausti-
vo serviço. Esta tradição perdura em muitas 
casas, sobretudo – ainda que não exclusiva-
mente – nas casas das famílias que mantêm 
atividades agropecuárias, pois a “lida” com 
os animais inicia logo que o sol nasce. Dona 
Astrit explica como prepara o prato:

“Antes ralava o ovo cozido, cortava a sardi-
nha bem fininha e passava no ovo. Colocava-se 
manteiga ou margarina para ajudar a fixar 
no pão. Hoje se passa um pouco de maionese 
para dar liga. Antes era margarina ou man-
teiga – come-se no Frühstück e no café da 
tarde. Antigamente era comida de festa de rei, 
de aniversários e todas as festas que tinha.
Hoje em dia, se coloca separada a sardinha 
e o ovo em fatias. A sardinha utilizada é 
em salmoura. Hoje em dia tá difícil achar 
a sardinha em salmoura. A Hemmer já não 
está fazendo mais, que é ali de Blumenau. 
É enlatada.
Quando era jovem, a sardinha vinha do mer-
cadinho. Comprava já na época do Barg. Tem 
que pegar ela e picar bem fininho. Quando eu 
era criança, se tinha só nas festas, e botava 
no pão de milho, antigamente.
Come-se o Kochkäse e o queijinho. Antiga-

mente tinha-se a morcilha branca e a morci-
lha preta. Hoje não tem mais, mas quando se 
encontra a gente usa. O pessoal gosta. O tem-
pero assim é muito bom! Tinha-se também a 
linguiça vermelha de porco. Aquela ‘molinha’ 
de passar no pão.” (Astrit Schroeder)

Assim, nesse constante movimento o 
Heringsbrot, que era comida de festa, hoje é 
comida também do dia a dia. Não que tenha 
deixado de ter importância nas festas, princi-
palmente de rei e rainha, quando se faz o mu-
tirão para o preparo das comidas. Adotou-se a 
maionese no lugar da nata ou da manteiga ou 
junto com elas, processo que continua se mo-
dificando e permeará esse movimento. Como 
no problema que dona Astrit relata – não sabe 
como vai fazer seu Heringsbrot futuramente, 
já que a melhor sardinha na salmoura, aque-
la marca de que gosta, está ficando cada vez 
mais difícil de encontrar, pois a produção di-
minuiu. Conta, um tanto saudosa, que “com 
outra não adianta. Não fica a mesma coisa”.

Do mesmo modo, no cotidiano, não pode 
faltar o aipim, tubérculo que faz parte da 
mesa dos moradores de Rio da Luz e Tes-
to Alto desde os primeiros imigrantes, nem 
diariamente nem nas festas em cujo cardápio, 
nos clubes, ele não falta. Ele acompanha toda 
refeição quente, o almoço e o jantar desses co-
medores. O costume é cozinhar o aipim para 
comer no almoço e fritar para o jantar.
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“E quem é alemão mesmo não pode faltar o 
aipim, né?, o aipim tem que ter todo dia, né?, 
porque tu tem que cozinhar o aipim meio-
-dia e fritar de noite com toicinho, daí, né?” 

(Valmiria Hass)

É comida lembrada por dona Valtrudes, 
dos tempos que era criança e a comida, con-
tada para não faltar. Traz, portanto, uma forte 
ligação com os antepassados. 

“Ali, quando nós éramos pequenininhos, não 
tinha arroz, só aipim. Aipim e carne, um pe-
dacinho de carne. A minha mãe matava um 
galo e repartia em três vezes. Uma para fazer 
sopa, uma para fazer bolinho e outra para 
fritar.” (Valtrudes Becker)

Ela também relembra a época da escassez, 
em que o alimento a que se tinha acesso era 
restrito ao que houvesse disponível na pro-
priedade. Mas aipim nunca faltava:

“Nos domingos, se a gente não tivesse ne-
nhum animal para matar, a gente cozinha-
va aipim e comia com ovo frito.” (Valtrudes 

Becker)

Da mesma forma, dona Gielead também 
lembra os tempos em que seu avô fritava ai-
pim para comer com linguiça: 

“O meu avô que fazia mais a janta. Ele sem-
pre fritava o aipim com linguiça. A linguiça 
tinha à vontade, né? Ele fritava linguiça com 
aipim, daí fritava uns ovos e daí o pessoal 
comia. E tinha pão com Mus também. Mus 

sempre tinha, minha avó sempre fazia Mus 
de laranja, tangerina, de banana... sempre 
fez.” (Gielead Siewerdt)

Já o seu Armando Strutz conta que quan-
do era criança comia de tudo, “a maioria ai-
pim”. Recorda ainda que “quando nós éramos 
crianças, lá em casa, minha mãe colocava uma 
vasilha cheia de aipim frito no meio da mesa 
para jantar. Era uma alegria!”.

As condições mudaram, mas ainda hoje 
o aipim mantém-se no fazer cotidiano. Dona 
Alida Sievert, esposa do seu Reino Sievert, 
conta que o tubérculo está entre as comidas 
que gosta de preparar no dia a dia:

“Gosto de fazer assim, tudo comida sim-
ples: arroz, aipim, galinha caipira, carne de 
porco, carne de gado. Essas coisas.” (Alida 

Sievert)

Há, então, uma fase de adaptação às condi-
ções locais no Brasil, como o aprendizado do 
uso do aipim e do pão de milho. Assim surgem 
as releituras e adaptações teuto-brasileiras 
das tradições alemãs, formando novas tradi-
ções. Ao longo do tempo, como assinala Sey-
ferth, a cozinha alemã vai ganhando seu espa-
ço e significados próprios de seu novo lugar.

Ao longo do tempo, a persistência da “co-

zinha alemã”, na versão teuto-brasileira, 

tem sido usada como um dos indicadores 

da identidade étnica, sempre vinculada à 

experiência imigratória, seja nos grandes 

eventos turísticos ou nos espaços mais 

restritos dos restaurantes, das confeita-

rias, das associações recreativas, das reu-

niões familiares, etc.” (SEYFERTH, 2015, 

p. 147).

E da mesma forma que o milho, esqueci-
da sua herança indígena, essa comida passa 
a ser “típica” da região e estabelece um mar-
cador cultural para os membros desse grupo. 
O sincretismo dessa cozinha teuto-brasileira, 
herança do hibridismo cultural ocorrido no 
processo de colonização e que permanece em 
constante modificação, faz com que passe a 
ser mobilizada como uma cozinha típica ale-
mã, sobretudo com o processo de ampliação 
do turismo na região. 

A associação entre alimentação e cultura 
está, portanto, no fato de a comida expressar 
um modo de ser e de fazer próprio de um gru-
po específico. Muitas vezes, esta associação 
remete à etnicidade do grupo, mas tais con-
tornos não são rígidos e indissociáveis. Eles 
são delineados nos fazeres cotidianos do gru-
po e na relação deste com outros.

Comida típica
Na perspectiva antropológica, entende-se 

etnicidade como uma característica relacio-
nal, ou seja, sua definição está associada a um 

Preparo do Heringsbrot no mutirão para festa de Rei e Rainha
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grupo em relação a outro. O que é considerado 
pertencente ou não a determinado grupo ét-
nico é definido pelo grupo em oposição com 
os demais. Comida étnica, pois, reporta-se a 
tradições e costumes estabelecidos pelo gru-
po, com reconhecimento pelos de fora. Um 
exemplo é a ligação da cuca de farofa com a 
etnicidade teuto-brasileira. Ao se falar em 
cuca de farofa, sobretudo, em locais em que 
não houve imigração de origem alemã, a refe-
rência é “comida de alemão”. Destaca-se que 
o “alemão”, muitas vezes, refere-se ao teuto-
-brasileiro. 

Conforme já indicado por DaMatta (1984), 
é comum a menção à comida “de gaúcho”, co-
mida “de rico”, comida “de alemão”, comida “de 
brasileiro”. Este nexo se dá entre aqueles per-
tencentes ao grupo, que se identificam entre 
si ao possuir o mesmo costume alimentício, 
mas, refere-se, também, à relação destes com 
os que não fazem parte, os quais, na oposi-
ção, reconhecem-no como diferente em suas 
peculiaridades. Por meio da alimentação, “os 
grupos sociais marcam sua distinção, se re-
conhecem e se vêem reconhecidos” (MACIEL, 
2005, p. 49).

Quando a comida teuto-brasileira é men-
cionada, há que se considerar as diferencia-
ções históricas dos próprios imigrantes e suas 
“tradições originárias” ou anteriores à vinda 
para o Brasil. Afinal, os tipos alimentícios 
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eram diversos nas diferentes partes da Ale-
manha e outros países de origem, e que, com 
o passar do tempo, foram sendo assumidos 
como “alemães”. As adaptações nas regiões de 
colonização dependem, ainda, da infraestru-
tura disponível, mais ou menos próximas dos 
centros urbanos, mais ou menos inclinadas 
para determinado tipo de plantio ou outro. 
Muitos fatores estão envolvidos. A maneira 
como cada grupo cria e recria seus hábitos 
alimentares leva à eleição de determinadas 
comidas, em detrimento de outras, confor-
mando distintas tradições culinárias étnicas. 

Maciel (2001) explica que as comidas típi-
cas são uma espécie de carteira de identidade 
cultural. Não se limitam, no entanto, a uma 
lista de pratos intocáveis, mas referem-se 
àqueles alimentos que o grupo entende como 
parte do cotidiano culinário, identificando-o 
como componente importante para o grupo. 
Essa identificação é verificada quando outros 
grupos mostram curiosidade sobre seu jeito 
de comer. 

A constituição de uma cozinha típica vai 

assim mais longe que uma lista de pratos 

que remetem ao “pitoresco”, mas implica 

no sentido destas práticas associadas ao 

pertencimento. Nem sempre o prato con-

siderado “típico”, aquele que é selecionado 

e escolhido para ser o emblema alimentar 

da região, é aquele de uso mais cotidiano. 

Ele pode, sim, representar o modo pelo 

qual as pessoas querem ser vistas e reco-

nhecidas (MACIEL, 2001, p. 152).

Ao discutir o papel das comidas conside-
radas típicas ou “emblemáticas” – para usar 
o termo por ela utilizado – no Brasil, a autora 
aponta a diversidade alimentar das diferentes 
regiões e, também, a dos preparos dos mes-
mos alimentos para comunicar identidades. 
Diferenciação relativa às comidas que são 
para os turistas e as que são para o grupo; 
ou, as comidas de festa e as comidas de casa. 
As comidas típicas são importantes marcado-
res identitários, os quais podem, por vezes, 
ter certo exagero para dar esse caráter indi-
vidual de identidade local, como o exemplo 
já utilizado da feijoada e do feijão com arroz 
(MACIEL, 2015). Este é um prato típico do 
dia a dia brasileiro, mas, quando vira comida 
para turista ou de celebração, transveste-se 
de feijoada, agregando outros ingredientes, 
acompanhamentos e ritualização.

Assim, nas comunidades estudadas, vi-
mos também algumas dessas eleições do que 
é do diário e do que é comida de festa. Dona 
Angida Riemer, moradora do Testo Alto, pre-
parou para a equipe o pato recheado, cuja 
receita consta no capítulo 5. Ela conta que o 
pato é sua ave preferida, mas que o modo de 
preparo é o mesmo do marreco ou da galinha, 
quando assados e recheados. Destaca que o 
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modo de fazer é que é o importante, dando 
maciez à carne, acrescido do recheio aprecia-
do por todos e que ainda conforma no fundo 
do tabuleiro um caldo que deve ser servido 
com aipim cozido. 

Diz que antigamente a ave preparada era 
escolhida de acordo com o amadurecimento. 
Tinha-se que escolher, dentre as aves que 
criavam, aquela mais apropriada para o abate. 
Afinal, diferentemente de hoje, não se com-
prava a carne, tinha que abater e preparar 
em casa. Além disso, não havia freezers para 
armazenar os alimentos. Assim, normalmen-
te não se escolhia qual carne fazer, fazia-se a 
mais adequada no momento do preparo. 

“Antigamente não tinha geladeira, não tinha 
nada. Era tudo assim na hora, sabe? Escolhia 
na hora, não era como hoje, que tu vai no 
mercado ou tem no freezer e é só descongelar. 
Tinha que fazer o que tinha, né?” (Angida 

Riemer)

O marreco como comida típica, como ali-
mento-cultura, vem, portanto, da eleição, por 
parte do grupo, daquilo que se quer assegurar 
ser comida típica, bem como de grupos exter-
nos que a procuram nos restaurantes que ofe-
recem culinária teuto-brasileira, o marreco, e 
esse vem, geralmente, recheado e servido com 
repolho roxo. Ainda que essa combinação de 
marreco e repolho roxo não esteja no cotidia-
no da maioria das famílias locais.

Além disso, no dia a dia da família, o 
marreco é substituído por pato ou galinha. 
Tomando como “típico” o que é assim descrito 
pelos moradores da região, buscou-se identi-
ficar os pratos que conferem singularidades 
à culinária local. 

O arroz, embora menos lembrado, tam-
bém faz parte da mesa teuto-brasileira. Afi-
nal, é um alimento que por muito tempo foi 
plantado na região, sobretudo aquele cultiva-
do nos morros. 

Além do costumeiro arroz, nas famílias do 
Rio da Luz e do Testo Alto, dona Valmíria tam-
bém fala que não pode faltar a macarronese, 
um híbrido da cultura teuto-brasileira com a 
ítalo-brasileira, juntando a salada de batatas 
(a maionese) com o macarrão. Tal comida está 
na mesa do cotidiano alimentar e, também, 
nas festas, e ainda assim dificilmente é mo-
bilizada como sendo comida típica. 

“Para as festas, nós temos o pão chimiado 
com ovo e sardinha, o Heringsbrot, em pri-
meiro lugar, depois Kochkäse, com linguiça 
picadinha. E depois temos macarronese, 
maionese, aipim frito, que vai muito, agora, 
no pavilhão municipal ali. Daí para a gente 
de fora tem arroz, macarrão, espaguete ao 
alho e óleo...” (Elvira Kressin)
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A comida do dia a dia: 
memórias e construções 
presentes

Ao se discorrer sobre comidas típicas di-
árias, com os moradores locais, elas rapida-
mente são remetidas às suas memórias sobre 
as cucas, pães e produtos para chimiar o pão. 
Surge, quase que imediatamente, o cardápio do 
Frühstück, o qual, como anteriormente expli-
cado, é o lanche reforçado do meio da manhã, 
com pães de mistura, Mus (espécie de geleia 
feita com o melado no lugar do açúcar), quei-
jinho, Kochkäse, Heringsbrot, nata, manteiga e 
café com leite. Dona Gielead Siewerdt relata a 
comida cotidiana em sua casa antigamente:

“Café da manhã era por volta das 6 horas. 
Era sempre só cuca e café. Depois, às 9h30 
era o Frühstück , daí lá se chimiava o pão 
com o que se tinha na mesa, linguiça, bas-
tante ovo mexido, eles faziam, né? Tinha 
também Mus, queijo, nata, o queijinho, e 
às vezes fazia o Kochkäse, né?” (Gielead 

Siewerdt)

Assim também dona Elia Maske relembra:
“É, no Frühstück chimiava o pão era com 
banha, geralmente, né? O pai gostava muito 
de banha, alho e linguiça, ou toucinho cor-

tado em pedacinhos, né? Isso ele comia no 
Frühstück .” (Elia Maske)

Hoje tem-se ainda o Frühstück, muitos ali-
mentos continuam no cardápio, outros não e 
outros passaram a fazer parte. Linguiças, tor-
resmos e toucinhos perduram, mas as morci-
lhas já não são tão comuns. Pães de trigo ou 
de mistura com trigo, bolos e cucas fazem-se 
presentes, hoje, na refeição. Não o eram no 
passado, já que o trigo era de acesso bastante 
restrito.

“Sim, porque, naquela época, ninguém comia 
pão de trigo ou cuca no dia a dia, nem nos 
domingos, isso não existia. Só para Páscoa e 
Natal, essas festas, ou quando alguém estava 
de aniversário.” (Alida Sievert)

Atualmente, fazem parte do cotidiano e 
conformam novos modos de fazer, de con-
sumir e novos ingredientes. A cuca, tão es-
perada antigamente, nas épocas de festas, 
hoje é parte do cardápio habitual e ganhou 
novos sabores e jeitos de fazer. A escolha do 
fermento, por exemplo, faz toda a diferença 
no resultado final. A cuca de fermento de pão 
é a considerada “alemã de verdade”, mas a 
outra, com fermento químico, é considerada 
mais prática e rápida de fazer. 

“Faço a cuca de fermento Royal e também 
faço a de fermento de pão, que é aquela cuca 
alemã, né? Mas aqui, no Centenário, eu tenho 
a dona Erna que me faz a cuca, porque daí 
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eu tenho que lutar mais na comida, então ela 
que faz a parte da cuca. Aqui no nosso bairro 
não tem a pessoa que faz a cuca igual a ela.” 

(Valmiria Hass)

A diferença, além da praticidade, está na 
consistência que a massa feita com fermento 
químico tem, sendo mais semelhante à de um 
bolo do que a feita com fermento biológico, 
que, por sua vez, parece-se mais a um pão e é 
menos adocicada.

“Eu faço a cuca de farofa, às vezes, com bana-
na e, às vezes, de queijo. Mas eu faço a massa 
com fermento de pão. Aí tem que deixar cres-
cer bastante, igual ao pão. Essa que se faz 
com fermento de bolo fica muito esfarelenta.” 

(Lorinda Imroth)

À cuca são adicionados, então, além da 
farofa, frutas e o queijinho. 

“Antigamente eles misturavam a massa da 
cuca e batiam ela bastante. Com o tempo, 
a gente aprendeu, como as coisas mudam 
muito, a gente aprendeu que a massa da 
cuca não é sovada, não é batida. Ela é leve-
mente misturada. Naquela época, também, 
a gente fazia só cuca de farofa mesmo, né? 
Nos aniversários, na Páscoa, Pentecostes, 
que era um feriado que nem o de Páscoa, 
também com três domingos. Mas hoje a 
gente já faz de tudo. A que eu mais gosto é 
de morango, mas tem também de banana.” 

(Elia Maske)

Outros alimentos bastante presentes são o 
pão e o queijinho. O queijinho, igualmente nas 
memórias, é utilizado no sincretismo culiná-
rio por dona Lorena na forma de cheesecake:

“Ah, o queijinho, a gente usa de várias ma-
neiras. Tanto para chimiar o pão como para 
fazer as receitas, né? O Strudel, a cuca, faz, 
hoje em dia, aquele bolo que adoro, o cheese-

cake.” (Lorena Glatz)

O pão, como já referido, passou por muitas 
transformações no decorrer do tempo:

“Antigamente, eu vivia com o forno cheio 
desses pães que a gente fazia redondinhos 
na folha de bananeira. Hoje em dia, não dá 
mais para fazer. Antes nós plantávamos o 
milho e mandávamos moer. E era o milho 
brando. Hoje essa farinha do milho ama-
relo pronta é muito fina. E fica com gosto 
diferente. Não é tão bom como o branco.” 

(Angida Riemer)

Das comidas habituais, Gielead comenta 
que, depois do Frühstück, no geral, comia-se:

“De meio-dia ela [a avó] fazia almoço. A mi-
nha avó tinha tudo: a criação, tinha marreco, 
tinha pato, mula, tinha galinha caipira. En-
tão ela fazia sempre uma comida diferente. 
Mas o aipim, a batata-doce sempre tinha... 
O arroz, ela plantava lá em cima do morro. 
Arroz no seco, assim, sabe? Ela sempre tinha 
o arroz dela sozinha, nunca comprava. Tinha 
uma pessoa que morava ali nas tifas que ti-

Preparo do nhoque 
de batata-doce 
por dona Angida 
Riemer



70

po, tanto fazendo desaparecer algumas carac-
terísticas como mudando outras, ou mesmo 
criando novas formas de expressão. É a partir 
dessa perspectiva, discorrendo sobre hábitos 
alimentares como traço cultural pertencente 
à etnicidade teuto-brasileira, que se apresen-
tam memórias e histórias sobre alimentação 
no cotidiano. 

O que define um grupo étnico é aquilo que 
o diferencia. A diferenciação entre o “de den-
tro” e o “de fora” é delimitado pelo que Barth 
chama de fronteiras étnicas, delimitadas pe-
los próprios grupos étnicos. 

Isso explica que, apesar de nas interações 
interétnicas ocorridas com os imigrantes no 
Brasil terem mudado o conteúdo cultural, ao 
substituir, por exemplo, ingredientes de al-
guma receita culinária, ainda assim persiste 
a identificação étnica. Como exemplo, tem-se 
a cuca de banana. A banana não é, origina-
riamente, um ingrediente da cuca de farofa 
alemã, mas ao chegar ao Brasil ganhou esse 
novo traço distintivo. 

A definição do que são os pratos típicos 
vem dos interlocutores. Observe-se que o 
Strudel de queijo, tão presente nas mesas de 
Rio da Luz, não o é nas de Testo Alto. Na nar-
rativa dos moradores, esse prato surgiu da 
proximidade com imigrantes húngaros, que 
viviam no bairro Garibaldi, vizinho ao Rio 
da Luz. Hoje é um prato típico do Rio da Luz. 

nha um engenho. Ele batia o arroz, aí a gente 
não precisava ir no descascador. Ele batia. O 
café, eles tinham sozinhos. Tudo eles tinham 
sozinhos. A minha vó sempre trabalhou na 
roça. À tarde, no café era cuca também. E 
de noite fazia a janta. A janta, meu avô que 
fazia. E ajudava ela a fazer o aipim frito. Tudo 
que sobrava se fritava e se esquentava à noi-
te, né? Daí de noite não era comida quente, 
era só o que sobrava do meio-dia. Daí fazia 
ovo e comia com pão.” (Gielead Siewerdt)

Elia Maske complementa com suas memó-
rias de infância sobre as comidas que eram 
servidas em sua casa:

“Aí era uma garrafa de café preto, e para 
o almoço, ele vinha para a casa e o almoço 
então era variado. Às vezes porco, às vezes 
gado, aipim. Às vezes a mãe fritava ovo. A 
galinha, ela matava de manhã para fazer de 
meio-dia.” (Elia Maske)

Comidas que, no geral, perduram no coti-
diano de várias famílias da região: 

“A nossa comida do dia a dia é: geralmente 
arroz, feijão, macarrão, mandioca, carne 
de galinha, de porco, de gado e, geralmente, 
nos finais de semana, um marreco recheado 
com repolho roxo e nhoque.” (Simoni Wa-

chholz Drews)

Comidas que o senhor Ademar Doege ain-
da consome e de que gosta bastante: 

“Das comidas que gosto, ainda hoje em dia, 

são esses frangos caipiras, que aí faz frito 
na panela, ou faz recheado com aipim e 
arroz junto e fica supergostoso.” (Ademar 

Doege)

O aipim, o arroz, as aves e porco estão bas-
tante presentes no cotidiano alimentar dos 
moradores das comunidades, junto às saladas, 
em especial as conservas de pepino e beter-
raba, como comidas salgadas. E dentre as co-
midas dos cafés (manhã e tarde), destacam-se 
as cucas e pães com seus acompanhamentos. 

Elia Maske relembra que sua mãe não sa-
bia fazer a maionese, que hoje faz parte dos 
almoços de domingo em sua casa. E o aipim 
frito não era coisa de almoço de domingo, era 
jantar, como já mencionado. 

“Maionese, minha mãe não sabia fazer, en-
tão ela fazia nhoque, né? Não existia, para 
domingos, o aipim frito, isso era comida para 
a noite. Era assim, totalmente diferente de 
viver do que é hoje em dia. Hoje, em qual-
quer festa que você vai, você tem o aipim 
frito. Àquela época, não. Como o chucrute e 
a salsicha, que eles esquentam para comida, 
para o almoço. Também não tinha em qual-
quer dia, isso só para dias especiais. E a gente 
cresceu assim, e por isso eu gosto tanto de ver 
uma família viver aquilo com o que a gente 
cresceu.” (Elia Maske)

A etnicidade cultural não é atemporal e 
imutável, ela é fluida e se transforma no tem-
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nha um engenho. Ele batia o arroz, aí a gente 
não precisava ir no descascador. Ele batia. O 
café, eles tinham sozinhos. Tudo eles tinham 
sozinhos. A minha vó sempre trabalhou na 
roça. À tarde, no café era cuca também. E 
de noite fazia a janta. A janta, meu avô que 
fazia. E ajudava ela a fazer o aipim frito. Tudo 
que sobrava se fritava e se esquentava à noi-
te, né? Daí de noite não era comida quente, 
era só o que sobrava do meio-dia. Daí fazia 
ovo e comia com pão.” (Gielead Siewerdt)

Elia Maske complementa com suas memó-
rias de infância sobre as comidas que eram 
servidas em sua casa:

“Aí era uma garrafa de café preto, e para 
o almoço, ele vinha para a casa e o almoço 
então era variado. Às vezes porco, às vezes 
gado, aipim. Às vezes a mãe fritava ovo. A 
galinha, ela matava de manhã para fazer de 
meio-dia.” (Elia Maske)

Comidas que, no geral, perduram no coti-
diano de várias famílias da região: 

“A nossa comida do dia a dia é: geralmente 
arroz, feijão, macarrão, mandioca, carne 
de galinha, de porco, de gado e, geralmente, 
nos finais de semana, um marreco recheado 
com repolho roxo e nhoque.” (Simoni Wa-

chholz Drews)

Comidas que o senhor Ademar Doege ain-
da consome e de que gosta bastante: 

“Das comidas que gosto, ainda hoje em dia, 

O Strudel pode receber vários recheios, como 
o tradicional, de maçã – Apfelstrudel –, ou o 
de banana. No entanto, no Rio da Luz, ao se 
remeterem a Strudel, é certo que se trata do 
de queijo.

As tradições culinárias são aquelas for-
mas de se alimentar aprendidas desde a in-
fância e abarcam as comidas do dia a dia e 
das celebrações. Estão relacionadas à tran-
sição, à transposição, deslocando-se no tem-
po e no espaço. Nessa dinâmica, o alimento-
-cultura transita, é fluido, flexível, molda-se 
e segue adaptando-se às novas necessidades 
e realidades. 

Compreender tais características cultu-
rais das tradições culinárias permite cami-
nhar no processo de salvaguardar tradições. 
Percebe-se o movimento das tradições culi-
nárias, ouvindo sobre os costumes que se mo-
dificam com o passar dos anos, adequando-se 
aos novos tempos. Logo, o que era costume 
na infância de alguns interlocutores hoje já 
não é.

“A minha mãe fazia o pão de milho sempre na 
folha de bananeira. Ela fazia, porque naquela 
época não tinha forma. Não tinha forma mes-
mo, aí depois quando começou a existir lata de 
azeite e outras, aí que meu pai fazia as formas 
de cuca ou de pão pra fazer. Hoje em dia não 
existe nada mais disso.” (Astrit Schroeder)

Estes alimentos estão nas memórias dos 

moradores, dos mais jovens aos mais antigos. 
E trazem suas lembranças de infância, dos 
pais e avós, e vão construindo outras. Com 
novos formas de consumo, combinando novos 
sabores, as comidas obtêm novos contornos e 
com elas histórias vão sendo tecidas.
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Toda festa tem de ter cuca: 
mulheres, mutirão e fazeres 
coletivos
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As celebrações são importantes mecanis-
mos de sociabilidade. São eventos dinâmicos 
passados de geração a geração e que se trans-
formam no tempo e no espaço. Elas apresen-
tam elementos, formas e símbolos que podem 
ser “modificados, retirados ou inseridos na 
celebração” (IPHAN, 2013, p. 24). São diversas, 
com diferentes motivações e variados forma-
tos. Mas guardam algo em comum: o caráter 
coletivo dos seus símbolos e os significados 
– que fazem sentido quando compartilhados 
com outros da comunidade, igualmente co-
nhecedores. Podem acontecer tanto nas re-
sidências, em locais públicos ou privados de 
reunião da coletividade bem como nos salões 
das igrejas ou nos clubes de caça e tiro exis-
tentes no Rio da Luz e Testo Alto. Estes locais 
nos quais as festas comunitárias ocorrem, no 
cotidiano das comunidades, reforçam e reavi-
vam lembranças das celebrações do passado.

No capítulo 2 desta obra, ao discorrer so-
bre as antigas vendas das comunidades, o trigo 
emergiu das lembranças. Sobretudo, por reme-
ter às receitas das festas religiosas do Natal e 
da Páscoa, quando se produziam as cucas, os 
pães de trigo e as bolachas pintadas, bem como 
celebrações de aniversário e casamento. 

As citadas festas remontam às memórias 
da abundância de alimentos que o colono ti-
nha em sua propriedade e como com eles se 
faziam festas para todos do lugar. Remetem, 
também, às relações de reciprocidade com que 
cada família contribuía, além de auxílio físico, 
“ou com manteiga ou ovos ou uma galinha”. E 
assim se faziam as festas de casamento. 

O antropólogo Roberto DaMatta (1986, p. 
69) diz que “todas as festas – ou ocasiões ex-
traordinárias – recriam e resgatam o tempo, 
o espaço e as relações sociais”. As celebrações 
evidenciam os símbolos identitários e suas re-
gras de conduta, que, reafirmadas no seio da 
comunidade, conferem, em última instância, 
o sentido mesmo da vida, posto que se come-
moram as conquistas estabelecidas como so-
cialmente importantes. 

Nesses ritos, há sempre um simbolismo 
presente que congrega e dá sentido à sociabi-
lidade. Nas festas comunitárias da região, fica 
evidente o senso de coletividade conectado à 
memória dos antepassados. Assim, embora os 
sentidos, os “centros”, a que se refere DaMatta 
(1986), sejam distintos em cada sociabilidade, 
a maneira como as celebrações são conduzi-
das é a mesma, sempre no viés de união e co-
laboração mútua. 

Apresentam-se, neste capítulo, memó-
rias e histórias de celebrações do Rio da Luz 
e Testo Alto. Usando a metodologia da histó-

“Ajudavam! Sempre tinha mulher, sempre 
traziam alguma coisa. E alguns ofereciam: ‘vou 
lá ajudar’. ‘Pode ir lá ajudar?’ Não muita coisa, 
mas ia. É, a vida é assim!” (Irmgard Rahn)
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ria oral, procurou-se, nos diálogos, trazer à 
superfície memórias sobre celebrações, ou-
vindo como eram as festas no passado e como 
são no presente. 

As memórias são construtos socialmen-
te compartilhados, que se delineiam a partir 
das lembranças individuais e vão se emol-
durando nas relações sociais (BOSI, 1979). E 
quando compartilhadas, conformam quadros 
sócio-históricos que estão presentes no fazer 
cotidiano, mas não registrados nos livros 
oficiais. A riqueza dessas memórias está na 
construção mesma da realização desse sen-
tido profundo do viver em comunidade; está 
em esmiuçar os detalhes que são vivenciados 
e compreendidos por aqueles que fazem parte 
daquela sociedade. Quanta riqueza, quantos 
saberes estão guardados nesses recantos es-
condidos nos cotidianos! Seguindo o fio con-
dutor da alimentação, as lembranças sobre as 
celebrações foram evocadas.

Escondidos nos cotidianos e tão enraiza-
dos na regularidade da vida, acabam desper-
cebidos. Quando acontecem as celebrações, 
em casa ou fora, os papéis já estão tão en-
raizados que dificilmente se tornam dignos 
de nota por aqueles que contam, às vezes, a 
própria história. Tais riquezas só são apre-
endidas colocando atenção no olhar, na curio-
sidade e no afeto partilhado, tanto ao que é 
dito como ao que é feito. Apresentam-se al-

gumas memórias dos moradores, relatadas 
no decorrer das conversas, nos mais variados 
contextos, onde as lembranças das festas sur-
gem como ponto importante para lembrar o 
passado e pensar no presente.

As Festas de Rei e Rainha são celebrações 
recorrentes na região, realizadas pelos clu-
bes de tiro, fortemente ligados aos antepas-
sados imigrantes. A característica central 
em todas as festas descritas é o caráter co-
laborativo e voluntário que elas carregam. A 
ênfase sempre se volta para o fato de serem 
constantes os mutirões para fazer as festas, 
tanto para produzir as comidas como para 
limpar, decorar e organizar. Nas lembranças 
de celebrações, que se alteraram no decorrer 
do tempo, as festas de casamento são sempre 
citadas. Se, atualmente, tais festividades são 
organizadas por profissionais, no passado 
recente, eram as vizinhas que protagoni-
zavam o ritual de preparar a festa, tanto no 
doar alimentos como no elaborar das igua-
rias servidas.

As festas de casamento já não mais se-
guem os ritos de antigamente, mas permane-
cem fortes nas lembranças, que fazem sorrir. 
Por isso, entende-se ser importante tal re-
gistro. As festas de Rei e Rainha continuam 
presentes no cotidiano das comunidades, 
acontecendo de três a quatro vezes por ano, 
nos clubes de tiro. Seguindo o propósito des-

Cerimônia de 
entrega de faixas 
na tradicional festa 
de Rei e Rainha
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te livro, procuramos abordar os ritos e seus 
significados para a comunidade. 

As festas e os clubes 
de tiro

Como já mencionado, as festas de Rei e 
Rainha são populares e famosas nas comu-
nidades em foco. Essas festas são citadas, 
recorrentemente, tanto nas recordações do 
passado quanto nas celebrações atuais. São 
organizadas pelas sociedades de tiro. 

Nas sociedades de tiro, celebram-se tam-
bém festas de confirmação, aniversários e ca-
samentos. No Rio da Luz, há quatro clubes de 
tiro ou associações de atiradores funcionan-
do, a saber, Clube Salão Barg, Clube Rio da Luz 
Vitória, Clube Centenário e Clube Guarany.20 
Em Testo Alto, temos os Clubes Belz e Clube 
XV de Novembro.

A cultura de organização em torno dos 
clubes de tiro remonta à Idade Média na Eu-
ropa. Petry (1979) explica que as sociedades 
de atiradores eram importantes no contexto 
feudal, tanto para defesa de ataques externos 
como para limitar os poderes dos reis. Com o 
declínio do sistema e o surgimento dos exér-
citos nacionais permanentes, elas foram per-
dendo importância. A partir do século XIX, 

20 A Sociedade Ribeirão 
Grande da Luz fica fora 
da área do tombamento 
federal do bairro 
Rural do Rio da Luz e, 
por esse motivo, não 
foi contemplada nas 
narrativas apresentadas 
no livro.

esses clubes eram responsáveis por organizar 
a Schützenfest ou Festa dos Atiradores, que, 
em determinados locais da Alemanha, tinha a 
duração de uma semana. Nesse tipo de evento 
bastante popular, aquele que fosse mais há-
bil no manejo da arma era eleito como rei da 
festa. 

Os primeiros imigrantes de origem alemã, 
no início do século XIX, trouxeram essa festa 
para as áreas de colonização alemã no Brasil. 
Isso se deu tanto para a manutenção de uma 
prática já tradicional quanto pela associação 
ao uso cotidiano das armas de fogo, necessá-
rio naquele contexto. Fazia-se premente, tanto 
para a caça como para afugentar grupos in-
dígenas das proximidades, que tinham suas 
terras ocupadas pelos novos moradores. Tais 
associações constituíam-se como espaço de 
lazer e de organização política (PETRY, 1979).

A partir de 1875, com o aumento da quan-
tidade de imigrantes alemães, dispersos em 
locais distantes da sede, ampliou-se o número 
de sociedades de atiradores. Em 1899, o Vale 
do Itajaí contava com 24 associações de atira-
dores (PETRY, 1979, p. 41).

O modo de vida dos colonos teuto-brasilei-
ros foi fortemente influenciado pela ideologia 
Deutschtum (ZIMMER, 1997). Criada na Ale-
manha e difundida pelas lideranças teutas no 
sul do Brasil, ela valorizava a germanidade, o 
modo de vida alemão, o qual, somado ao Volks-
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tum, o senso de pertencimento a uma comuni-
dade alemã supranacional, reforçou a preser-
vação de tradições oriundas de lá. Esse estilo 
de vida dos descendentes alemães era aceito, 
porém criticado por uma elite lusa e politi-
camente adversária da região. Sobretudo, a 
partir da política nacionalista criada na dé-
cada de 1930 (ZIMMER, 1997). As associações 
culturais, então, tiveram ascensão, no início 
do século XX, até que em 1937, instaurado o 
Estado Novo e empreendida a campanha de 
nacionalização por Getúlio Vargas, esse pa-
norama foi bastante alterado, e a cultura não 
nacional, perseguida e sufocada. 

De 1937 a 1942, as atividades das asso-
ciações recreativas e festas comunitárias, 
na região do Vale do Itajaí, precisavam ser 
previamente autorizadas pela polícia e pelo 
Exército. Após 1942, as entidades recreati-
vas e culturais foram desativadas. Com o fim 
da Guerra, puderam ser reabertas e salões 
de tiro tiveram nomes e estatutos mudados. 
Configuravam-se, então, como sociedades 
promotoras de ações de lazer entre os sócios 
e não mais para integração política, como no 
passado. É sabido que nesse período, dadas 
as dificuldades apontadas, gerou-se silencia-
mento histórico, perceptível na contação das 
histórias locais, em que pouco se fala sobre a 
Guerra ou esse período. 

As Festas de Rei e Rainha têm-se adapta-

do às transformações no tempo. Rafael Glatz, 
morador do Rio da Luz, explica serem relati-
vamente “recentes”. Outrora se faziam festas 
de Rei apenas: “Só os homens que iam participar 
das competições – do tiro, do pato ou do dado”. 
As mulheres iam à festa, mas não participa-
vam das competições. Atualmente existem 
três categorias de participantes: homens, 
mulheres e infantojuvenil (mista).

“Lá no início, as festas aconteciam nas casas, 
geralmente na casa do rei ou de algum asso-
ciado, não em salões, como hoje. A própria 
arquitetura das casas alemãs é propícia para 
festas, com grandes salas de estar e varan-
das, jardim na frente e quintal atrás. Assim, 
a banda geralmente tocava na varanda, ou 
mesmo na sala. Os convidados dançavam 
ou na sala mesmo ou no jardim ou quintal.” 

(Rafael Glatz)

A cozinha normalmente era pequena , 
“mas se dava um jeito”. As comidas nessas fes-
tas eram colaborativas, isto é, cada um levava 
um prato. Assim, não se precisava usar muito 
a cozinha, fazendo com que seu reduzido ta-
manho não fosse problema para fazer a festa. 
“As comidas eram variadas. Levava-se o que se 
tinha: cuca, pão de milho ou de cará, Kochkä-
se, Mus, melado e coisas desse tipo. Era um café 
mesmo”. Só depois de um tempo introduziu-se 
a carne ao cardápio. Ele relata o que sua mãe 
e avó contam:

“Teve uma época que era a febre da carne de 
porco fatiada bem fininha em cima do pão. Se 
pegava o pernil de porco e assava no forno, 
depois filetava-se essa carne, para ficar como 
uma carne desfiada, depois o pessoal botava 
isso em cima do pão. Foi uma febre! Durou 
anos. Aí com tempo foi-se incrementando com 
um arroz, um macarrão, até que virou janta, 
janta mesmo”. (Rafael Glatz)

A bebida típica do passado que permeava 
as festas era a cachaça, já que não havia re-
frigeração e o fabricar cerveja era reduzido. 
Faziam-se cachaças saborizadas com limão, 
butiá e outras frutas. A bebida “mais nobre” era 
o licor de laranja, que era um fermentado de 

Página seguinte: 
Prédio do atual 

Salão Barg
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“Teve uma época que era a febre da carne de 
porco fatiada bem fininha em cima do pão. Se 
pegava o pernil de porco e assava no forno, 
depois filetava-se essa carne, para ficar como 
uma carne desfiada, depois o pessoal botava 
isso em cima do pão. Foi uma febre! Durou 
anos. Aí com tempo foi-se incrementando com 
um arroz, um macarrão, até que virou janta, 
janta mesmo”. (Rafael Glatz)

A bebida típica do passado que permeava 
as festas era a cachaça, já que não havia re-
frigeração e o fabricar cerveja era reduzido. 
Faziam-se cachaças saborizadas com limão, 
butiá e outras frutas. A bebida “mais nobre” era 
o licor de laranja, que era um fermentado de 

cachaça, melado e laranja. A cerveja só apare-
ceu nas festas depois de muito tempo, pois era 
muito cara, poucos podiam tomar: “somente os 
adultos, pais de família podiam tomar. Criança 
não podia nem chegar perto”. Apenas aqueles 
mais abastados é que podiam tomar uma cer-
veja, “era também sinal de que a pessoa tinha 
dinheiro” (Rafael Glatz).

Esse formato mudou quando começaram a 
construir salões para as sociedades de tiro e as 
festas passaram a acontecer neles. Nos salões, 
e com essa mudança da comida de café para 
jantar, passou-se a ter cardápios “mais comple-
xos”, com pratos variados e a necessidade de 
cozinhas amplas e mais funcionais para aten-

der à demanda. “Tinham-se os pratos típicos e os 
não bem típicos”, diz Rafael Glatz. Explica que 
há uma espécie de “típico nobre” que seria o 
Eisbein (joelho de porco) ou o marreco reche-
ado, “que seria o não bem típico, pois não é a co-
mida que se tem em casa”. E tem o “típico mais 
comum”, composto por arroz, macarrão, salada, 
carne de porco, carne de gado (churrasco ou 
carne de panela) e aipim frito. Segundo Adir 
Siewert, presidente do Clube XV de Novembro, 
“se não tiver o aipim frito, o pessoal fica brabo”. 
Rafael Glatz assim resume as mudanças nos 
cardápios das festas locais: “parte-se então de 
um pão cuca e Kochkäse para uma janta de res-
taurante regional”. 

Nessas festas, tem-se, tradicionalmente, o 
cortejo, que é a busca do rei em sua casa e a sua 
ida à festa. Esse trajeto “já era uma festa, pois 
iam todos bebendo e cantando”, continua Rafael, 
e sempre acompanhado pela banda até o local 
da festa, “e não importava se o rei morasse a 2 km 
de distância de onde seria a festa. A festa só come-
çava quando o rei chegava”. Hoje não se vai até a 
casa do rei, porque, às vezes, é muito longe, e o 
hábito de caminhadas longas não ocorre mais. 
Faz-se, então, uma marcha com a banda e inte-
grantes da sociedade de tiro por alguns metros 
para receber o rei no salão e cumprimentá-lo. 

Com a chegada do rei, dá-se início às ati-
vidades: competições, jantar e baile. Depois 
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do jantar, há a cerimônia de troca de faixas, 
dos antigos para os recentes reis. Em seguida, 
acontece a valsa dos reis e rainhas, os dois 
cavaleiros e as duas princesas que abrem o 
baile. A música segue por algumas horas. No 
passado as festas duravam várias horas, co-
meçavam cedo e iam até tarde:

“Às vezes davam uma parada, lá pelas 5 horas 
da tarde, para que os participantes fossem 
para suas casas dar comida para os animais, 
que era só jogar a comida para dentro e já 
voltavam e continuavam a festa, e a festa 
continuava até o outro dia de manhã.” (Ra-

fael Glatz)

E dona Angida Riemer explica que já dei-
xava encaminhado o cuidado dos animais 
para poder aproveitar as festas. 

“A gente tinha baile. Aí eu catava trato para 
as vacas já de manhã, deixava pronto para 
o dia. Ia na festa, cuidava dos animais e vol-
tava para o baile, que ia até de manhã. Não 
tinha aquele horário que eles têm hoje.” (An-

gida Riemer)

Atualmente, as festas são promovidas pe-
las sociedades. Os reis, rainhas, cavalheiros e 
princesas são escolhidos pela pontuação nas 
competições e ajudam a organizar a festa do 
ano seguinte. São três, uma para cada tipo de 
competição e, às vezes, celebra-se o de honra, 
que homenageia os associados mais antigos. 
Os períodos das festas são fixos, mudam-se 

Marcha até a casa do rei
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datas, mas preservando o período do ano. 
No Clube 15 de Novembro, em Testo Alto, por 
exemplo, há quatro festas: A festa de Rei e Rai-
nha do tiro ao alvo em março; Rei e Rainha do 
dado (ou caneco) em agosto; Rei e Rainha do 
pássaro ao alvo em outubro; e Rei e Rainha 
de honra em julho. Anderson Hornburg, pre-
sidente do Clube Barg, no Rio da Luz, conta 
como acontece lá:

“A gente tem hoje quatro festas de Rei e 
Rainha, uma em fevereiro, uma em junho e 
uma em dezembro, e a festa de agosto, que 
é em comemoração à fundação da associa-
ção. São todas festas de Rei e Rainha. Numa 
delas a disputa é feita pelo caneco, outra 
pelo dado. São jogados os dados e aquele 
que tira a maior pontuação é considerado 
rei ou rainha. Nós temos também o tiro ao 
pássaro, que fica suspenso por uma corda, 
aí a pessoa solta e acerta o alvo. Temos tam-
bém o tiro que é na festa de agosto, que aí 
pode não ser associado. Para ampliar a 
participação dos associados, porque mui-
tos associados não sabem atirar. Apesar 
de fazerem parte de uma sociedade de 
tiro, eles não sabem atirar, ou eles não têm 
condições de atirar. Aí, a gente criou uma 
regra no regimento, que outra pessoa pode 
atirar por eles. Ela [essa outra pessoa] não 
poderá participar novamente no nome dela, 
mas ela pode participar no nome de outra 

pessoa. Vamos lá, pássaro, caneco, tiro... 
falta um... e teca! [Teca] é uma tábua, ela 
fica mais ou menos a uns 45° inclinada, e 
tem um compartimento que quando você 
solta ela joga a Teca para cima da tábua, e 
dentro da tábua há vários pregos que são 
colocados, e naquele espaço há um número 
de pontuação, e a teca vai descendo e pode 
cair em qualquer um desses espaços, e esse 
espaço vai definir a pontuação que a pessoa 
fez.” (Anderson Hornburg)

Johny Hass também descreve as festas e 
as competições feitas no Centenário, clube 
localizado em Rio da Luz:

“O Rei do tiro, no caso, é selecionado na com-
petição de tiro. Daí, ele fica com a faixa du-
rante um ano. Que bem assim, o próximo que 
nós temos é em setembro, dia 7 de setembro. 
Aí tem o rei e os dois cavalheiros, juntamen-
te com a rainha e as duas cavalheiras. Eles 
ficam com a faixa durante um ano, quem 
atirou e ficou como rei vai ter que fazer a 
festa do ano que vem. Às vezes tem o rei do 
dado também. Daí depende tudo como é que 
é no dia. Agora nós estamos no tiro, mas nós 
tivemos do dado e do passarinho também. 
Aí depende, conforme tudo está no dia; con-
forme nós decidimos, assim, né? ‘Ah, vamos 
fazer no dado, vamos fazer no tiro’. A nossa 
festa hoje é organizada pela sociedade, o rei 
e o cavalheiro só têm o compromisso de con-
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vidar. A gente faz o convite e o rei só tem que 
convidar, a sociedade faz tudo, faz a comida, 
dá a bebida, faz tudo. Claro que o dinheiro 
da entrada também fica para a sociedade.” 

(Johny Hass)

Por isso, é importante também que os 
reis sejam pessoas populares e influentes na 
comunidade, pois, quanto mais conhecidos, 
mais pessoas conseguem levar para as festas. 
Tal organização em que o rei apenas “convida” 
é recente: Johny lembra que antigamente era 
diferente: 

“Antigamente o meu próprio pai ele foi rei, 
no Guarany, e aqui também [no Centenário]. 
As festas não aconteciam na sociedade, elas 
aconteciam nas casas. Meu pai, na época 
dele, fez lá na casa dele e de noite vinham 
para a sociedade, porque tinha o baile de 
noite. Daí era feita a troca de faixas na so-
ciedade. Só o baile era no salão. A festa era 
feita nas casas.” (Johny Hass)

E narra como as festas são feitas atual-
mente.

“Primeiro é servido o jantar, depois festa de 
rei e rainha e depois tem o baile. Aí o que 
acontece? A festa começa às 18h30. Lá pelas 
19h é feita a marcha em busca do Rei, que 
nem, nós vamos buscar ele na casa dele. Va-
mos sair daqui e vamos buscar ele na casa 
dele. Antigamente tinha gente que fazia em 
casa como nós fazíamos antes e tinha gente 

que fazia aqui, só que ele era buscado em 
casa com marcha. Como não é muito longe, 
nós vamos buscar ele na casa dele, aí, após 
chegar, tem as duas horas de bebida livre, 
depois é servido um jantar às 19h30. A música 
começa às 20h e a banda toca até meia-noi-
te, 1h. Aí depois ainda tem uma outra banda 
grande para finalizar o baile.” (Johny Hass)

Johny fala ainda sobre as estratégias atu-
ais para atrair público para as festas: 

“Olha, tudo depende da atração que tu tem, 
né? Vamos dizer assim, nós já tivemos festa 
de rei e baile junto, que nós chegamos a botar 
1.500 pessoas. Já chegamos a botar 400 jantas 
para festa e mais cerca de 1.100 pessoas para 
o baile. Tem gente que vem só para o baile. A 
juventude hoje em dia vem só para o baile, 
vem ali pela meia-noite. Hoje nossos bailes, 
graças a Deus, já estão se pagando e dando 
um dinheirinho para nós conseguir fazer ma-
nutenção. Hoje no nosso, se tu olhar aqui, das 
cinco sociedades a única que tá fazendo baile 
grande até 4h da manhã é o Centenário. Tu 
não vê, mais nem o Barg nem o Guarany nem 
o Vitória nem o Ribeirão Grande da Luz. Não 
conseguem mais fazer aquele baile como era 
antigamente que tocava até 4h da manhã. 
Então o Centenário é o único que está conse-
guindo fazer o baile grande até o final, vamos 
dizer que é o único que tá trazendo bandas 
grandes.” (Johny Hass)
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Sido Hornburg, presidente da Sociedade 
Recreativa Vitória Rio da luz, conta que lá são 
três festas de Rei e Rainha. Conta, orgulhoso, 
que as que mais chamam público são as de rei 
e rainha e a festa anual:

“A nossa festa anual e a festa dos atiradores 
do Rio da Luz, e esse ano foi a 24ª e ano que 
vem vai ser de Bodas de Prata. 25 anos da 
Fest der Lichtflusschützen (Festa dos Ati-
radores do Rio da Luz). E, ano que vem, temos 
também os 25 anos da nova sede, a nova sede 
vai completar 25 anos e, com muito esforço, 
a gente conseguiu trazer a primeira banda 
que tocou naquele salão. Ela vai tocar no sá-
bado à noite ano que vem, nos 25 anos.” (Sido 

Hornburg)

Seu Elmo Hornburg, que foi Rei de honra, 
em 2018, no Salão XV de Novembro, também 
compartilha suas memórias sobre como eram 
as festas de rei antigamente: 

“Antigamente era assim: o rei e rainha, isso 
sempre foi a festa na casa dele. Isso só foi reti-
rado da lei pela noite no salão, a festa sempre 
foi feita na casa do Rei ou Rainha que ficava. 
É! Aí dava comida, o músico vinha junto e, 
principalmente, era sempre à tarde, toma-
va café e tudo que eles faziam ali. Mas, bem 
no começo, eles começaram em sábados de 
manhã, davam almoço, depois davam café.” 

(Elmo Hornburg)

As transformações são várias, os horários 

mudaram e assim também o cardápio da fes-
ta. As comidas passaram de “café com pão e 
cuca” para “jantar típico”. A bebida deixou de 
ser o licor e passou-se a aderir à cerveja. As 
músicas, antes vocais, passaram a ser repro-
duzidas por equipamentos eletrônicos. Essas 
transformações mostram as adaptações, no 
tempo e no espaço, às novas realidades, en-
quanto garantem a vontade de a comunidade 
manter essas celebrações que rememoram o 
passado e celebram o presente.

Lorinda Imroth lembra que antigamente 
era tudo diferente. E que adorava as festas de 
rainha, mas hoje já não vai mais às festas. Diz 
que antes existiam à tarde, a comida servida 
era café e não se tinham bebidas alcoólicas.

“Nós adorávamos, né? Aquelas festas de rai-
nha, quando nós tínhamos 18, 20 anos. Nós 
não podíamos esperar a hora quando tinha 
uma festa de rainha. Hoje em dia tem todo 
sábado, né? Mas, naquela vez, era uma vez 
por mês e olha lá! Aí, nós adorávamos! Mas, 
aí não tinha essas bebidas [como hoje], era 
só com refresco. Aqueles refrescos de garrafa, 
assim. E nós também nos divertíamos [risos]. 
Era só refresco. Nas festas assim, de tarde. 
Nos bailes daí era outra coisa. Era só a rai-
nha, daí. Era só mulher separada e homem 
separado. Hoje em dia é tudo misturado, daí 
acabou.” (Lorinda Imroth)

Conta ela que gostava muito quando as 
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festas eram vespertinas e não havia a neces-
sidade de se arrumar. Além disso, eram sepa-
rados os homens das mulheres, dando ainda 
maior liberdade para a diversão. 

“Porque tinha homem que não gosta, né? 
Que a mulher festeja. Às vezes tem mulher 
que não gosta... Agora é homem e mulher 
junto, daí vai tudo... Já não é mais aquela 
diversão que nós tínhamos. Tinha, música. 
Eram os músicos [que tocavam]. Para dan-
ças era mulher com mulher. A tarde inteira. 
Gostava [risos], meu Deus, como era bom... 
Aí não tinha... Aí nós íamos de chinelo mes-
mo, ninguém dava bola. Mas hoje é bem di-
ferente... Daí depois eu nunca mais fui. Daí 
a gente se afasta e nunca mais vai e... Daí...” 

(Lorinda Imroth)

Anderson Hornburg, presidente do clube 
Barg, explica sobre essas mudanças:

“As festas, primeiramente, eram realizadas 
só por homens e não tinha participação femi-
nina. Essa participação veio ali pela década 
de 70 a 80, com a criação do departamento 
feminino. Somente depois, dessa época, que 
surgiu o departamento feminino, que as mu-
lheres começaram a participar mais ativa-
mente, foi onde surgiram as festas de Rainha. 
Aí, teve um período no salão que nós tínha-
mos as festas de Rei e as festas de Rainha, 
até que hoje nós juntamos os dois e fizemos a 
festa de Rei e Rainha. E o interessante, ali nas 

sociedades, eles fazem festas de Rei e Rainha 
e não são, necessariamente, casais. No nosso, 
não, tem que ser marido e mulher, convivente 
ou namorado, enfim.” (Anderson Hornburg)

Não somente as festas de rei e rainha, 
mas também os casamentos, da forma como 
eram feitos no passado, estão também bas-
tante nítidos nas memórias. A celebração 
deste rito de passagem é, ainda hoje, reme-
morada e, embora haja tido transformações, 
ainda guarda muitos dos saberes-fazeres que 
caminham no tempo via compartilhamento 
de momentos, receitas e convivências nos 
clubes.

Os bailes e os 
casamentos

Na região, tanto bailes, casamentos, assim 
como festas de rei e rainha eram feitos nas 
residências, cujas salas, geralmente, eram 
amplas. Algumas eram conhecidas como ca-
sas de baile. Ilze Rahn conta que “eles [seus 
sogros, donos da casa enxaimel onde foi re-
alizada a entrevista] casaram aqui. Ela e acho 
que os irmãos dela também! Faziam festa. Aqui 
antigamente faziam baile nas casas, se reuniam 
e faziam baile”.

Outra casa também conhecida pelas fes-

tas era a do seu Ademar Ehlert, onde foram 
feitas as festas de casamento dos seus sete 
irmãos, sendo apenas a sua feita fora de casa, 
no Clube Guarany:

“Ah, teve muito casamento aqui dentro! 
Quem casou aqui?... O único casamento que 
foi no salão foi o meu. O resto foi tudo feito 
aqui. Foram tirados os móveis, botaram tudo 
lá para dentro [quartos] e dançaram aqui 
dentro [sala]. E o músico ficou lá na varan-
da. Tinham aberto a janela, então, o músico 
ficava tocando lá e o pessoal dançando aqui 
[risos]. Aí, lá na cozinha tinha cerveja, refri-
gerante, né? Ah, mas fizeram bastante! Nós 
éramos oito, sete casamentos foram feitos 
aqui. Só o meu foi feito lá no Salão Guarany. 
Eu falei: ‘eu não vou fazer meu casamento 
dentro de uma casa’, né? Daí tinha mais gen-
te convidada, acho que tinha 300 e poucas 
pessoas. E naquela época meus outros irmãos 
e irmãs tinham o quê? 40 a 50 pessoas [em 

suas festas de casamento], né? Tinha uma 
lona lá fora ainda, uma mesa grande pra 
jantar, né? Para jantar. É, o baile era aqui.” 

(Ademar Ehlert)

Mas os bailes antigamente eram muito di-
ferentes, conta seu Reino Sievert, de 75 anos. 

Eu comecei a ir nos bailes com 17 anos. En-
tão, o presidente da sociedade, na segunda 
festa de Natal, falou (lá tinha o boteco) ‘on-
tem de noite nós vendemos bastante cer-
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veja, três caixas’. Três caixas, 36 garrafas 
[risos]. (Reino Sievert)

Conta rindo, afinal de contas hoje vendem-
-se 400 a 500 caixas, explica Rafael Glatz, que 
acompanhou a conversa. Seu Reino explica 
que antigamente as festas duravam muitas 
horas, não tinha hora para acabar.

“E o baile começava, no Natal ou Páscoa, às 7 
horas da noite, e ia até o outro dia às 5 horas 
da manhã. Enquanto tinha gente dançando, 
eles não paravam de tocar. Eu adoro, até hoje, 
música ao vivo! Não essas caixas de som. Hoje 
os músicos não podem mais passar das cinco 
horas.” (Reino Sievert)

Animado com os bailes que é, seu Reino 
Sievert ainda fala sobre as duradouras festas 
de casamentos de antigamente:

“E, também os casamentos. Começavam sá-
bado de manhã, às 9h, e paravam no outro 
dia, às 9h. [O pessoal] era animado! Não, 
isso não tinha festa sempre naquela época. 
Baile só tinha três vezes por ano. Então o 
pessoal só ia aqui, no salão Hornburg, mal 
e mal até no Guarany. Porque isso antiga-
mente era rixa. Cada um tinha seu rumo.” 

(Reino Sievert)

Seu Armando Strutz casou-se no clube 
Belz aos 28 anos. Conta que, naquele tempo, 
a festa era boa e todo mundo se ajudava:

“[Meu casamento] foi no Belz, foi tão bom, 
tinha vinte e oito anos, então era bom! Cada 

Preparos coletivos das comidas para festa (mutirão)
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um trouxe uma galinha, um pato, ovos, man-
teiga, tudo! E hoje em dia não tem mais. Eles 
só vão lá com o presente e acabou-se. Agora, 
hoje em dia, sozinho também não pode fazer 
mais, porque hoje em dia cada salão tem o 
que faz a comida e tudo. Antigamente todo 
mundo ajudava. Elas começaram quinta à 
tarde, mais ou menos, a fazer cucas e pão. 
Sexta-feira à tarde foram mortas as galinhas. 
Oito dias antes do casamento, foi feita a ca-
chaça. Quando o cunhado, aqui, fez o casa-
mento dele, isso aqui estava cheio de tacho 
embaixo. Domingo, antes do casamento, ia 
fazer licor e isso tudo. Ali não dava cerveja.” 

(Armando Strutz)

Conforme já explicado, antes a cerveja era 
um artigo de luxo. Era muito difícil servi-la 
nas festas. Seu Elmo Hornburg acrescenta que 
a cerveja era muito cara, então dificilmente 
alguém a consumia: 

“Não era isso que nem hoje, quando nós sa-
íamos de casa, o pai dava um trocado para 
comprar um refrigerante, isso era tudo que 
nós ganhávamos. E quem podia comprar uma 
cerveja? Nós sempre fomos no refrigerante!” 

(Elmo Hornburg)

A bebida tradicionalmente servida nos ca-
samentos era o licor feito de frutas, melado e 
cachaça. 

“[A cachaça] a maioria vem de Luiz Alves. 
Aí, fazia-se o licor em casa. De cereja e tudo 

isso, mas olha! Aí, tinha pato, vaca, boi, que 
foi morto antes, na quinta-feira, sexta foi 
cortado isso e tudo. [A cuca] geralmente de-
pois das 12h. [O casamento começava] que 
nem hoje. Bem, bem antes, antes de nosso 
tempo, começava às nove horas da manhã e 
ia até às nove horas de domingo.” (Arman-

do Strutz)

Dona Elvira Kressin também lembra os 
momentos colaborativos que os casamen-
tos despertavam na comunidade. E pon-
tua quando essa colaboração começou a se 
transformar:

“É assim: quando nos casamos, daí vinha ovo, 
manteiga e pato ou galinha. Cada um levava. 
Mas depois tinha aqueles casais novos assim, 
gente nova, que não criava pato e essas coi-
sas, daí um ou outro ficava sem levar. Daí, 
aos poucos, ‘ah, se esse não leva, nós também 
não precisamos’, é que ficam assim.” (Elvira 

Kressin)

Nessa passagem, expressa o processo de 
industrialização vivido na região, quando 
muitos passaram a trabalhar nas indústrias 
e deixaram de trabalhar na terra ou passaram 
a trabalhar na propriedade em meio perío-
do. Muitas mulheres não dispunham mais do 
tempo para se dedicarem aos mutirões dos 
casamentos. Também não se criam mais tan-
tos animais para exceder. Rosimar Köpp, que 
se casou em 1996, conta que seu casamento 

ainda foi no sistema antigo, mas já num pro-
cesso de transição em que alguns vizinhos 
doavam dinheiro. 

“O pato, já ganhava limpo. E alguns davam 
um pouco de dinheiro para ajudar, né? Mas 
na festa, nós tínhamos contratado uma co-
zinheira, e o resto era tudo trabalho volun-
tário, a vizinhança assim, sabe?, tudo... Um 
ajudava o outro. (...)
Mas é verdade! Tinha um tio do Wilson 
[seu marido] que disse que, há um tempo, 
o primo dele casou e era tudo cheio de “nhe-
nhenhê”. Aí ele disse ‘Eu não me sinto bem 
num lugar assim. Eu preferia que fosse no 
mato, enfeitado com pé de bambu e coisa e 
tal, igual antigamente’. Mas hoje em dia é 
tudo decoração.
Nós tínhamos tudo... pé de palmito e tudo na 
frente. Tanto é que depois, no domingo, quan-
do nós voltamos da festa, voltamos a pé para 
casa, porque nós não tínhamos carro. Ah, 
acho que [a festa] foi até às 4h da manhã.” 

(Rosimar Köpp)

Também Darci Riemer Wachholz, que se 
casou em 7 de novembro de 1981, conta so-
bre seu casamento, no qual, inclusive, foi foto-
grafada por um visitante alemão que passava 
por ali. Mostra, orgulhosa, suas fotografias, 
apontando a grande quantidade de pessoas 
na festa, a decoração típica à época e a alegria 
envolvida naquela celebração. Conta também 
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do “quebra-caco”, tradicionalmente feito na 
sexta-feira, véspera do casamento, e depois 
de servirem às pessoas que ajudavam no ca-
samento a tradicional sopa de sangue de pato, 
o Schwarzsauer.

O “quebra-caco” era um ritual que simbo-
lizava união. Os convidados levavam suas lou-
ças que haviam quebrado e jogavam no chão 
na frente dos noivos, que tinham que varrer 
em conjunto aquela bagunça. Isso simboliza-
va o desejo da comunidade de que tivessem 
muito trabalho e juntos.21

“Essa aqui éramos nós no casamento [apon-

tando a fotografia]. Olha, eu não me lembro 
mais quantas pessoas ajudaram... Bastante, 
deve ter fotos ali da... Que nem essas aqui já 
eram tudo as senhoras que ajudaram. Come-
çaram quinta, às vezes, quinta para fazer os 
bolos e doces. Aqueles amanteigados. Esses 
que a gente faz agora mais para o Natal. 
Esse tipo de docinho. E depois, nas sextas, já 
vinham os outros bolos todos. Bolo de queijo 
que nem esse tipo ali, de frutas, com tudo 
assim. E sábado continuava. Depois tinha 
que estar pronto para fazer a decoração 
dos bolos, porque era tudo feito ali no lo-
cal mesmo. Hoje em dia, não, deixa trazer o 
bolo, deixa trazer... Não, era feito tudo ali. 
Pato, marreco, tudo. E depois de gado, né? [O 

pessoal] trazia às sextas-feiras. Aí o pessoal 
que vinha ajudar trazia uma parte junto. 

21 Mais sobre essa tradição, 
ver no blog da arquiteta 
e estudiosa da cultura 
dos descendentes 
alemães no Vale do Itajaí 
Angelina Wittman. 
Disponível em https://
angelinawittmann.
blogspot.com/2013/11/
quebra-caco-uma-
tradicao-que-esta.html. 
Acesso em 20/05/2020.
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Ah, vinha pato, vinha marreco, vinha gali-
nha... Vinha de tudo. Manteiga, ovos, o que 
que alguém tinha em casa já trazia junto. 
Para fazer os bolos todos.
[Na Igreja] acho que era umas 18h, se não me 
engano. Era os pais e só. E os noivos. [Risos] 
O civil era sexta. Era separado. Era às sex-
tas-feiras. Só quando minha irmã se casou, 
ela fez tudo junto depois. [Depois da Igre-

ja] voltava para casa. A gente voltava logo 
para casa. Porque também poderia parar 
em bar, essas coisas... mas nós viemos dire-
to para o salão. Aí tinha o jantar. Os bolos 
e docinhos geralmente eram [servidos] 2h, 
1h30... Depois da meia-noite já começava a 
preparação. Ah, aí tinha as bandas de baile. O 
casamento começava umas 21h30, 22h, geral-
mente. Aí depois ia embora. Porque, naquela 
época, acho que já tinha só 5 horas de músi-
ca. Porque daí eles fechavam assim, 5h um 
valor X. Mas antigamente ninguém olhava 
para hora... Aí ia direto, né? 
Aí, as testemunhas tinham que ajudar, né? 
Na preparação das mesas, colocar as mesas. 
Isso era tudo sábado de manhã. Aí colocava 
a mesa, colocava as toalhas em cima, fazia 
enfeite. Enfeite era com folha de palma. Tudo 
assim natural, né? Aí, no dia seguinte, as 
testemunhas tinham que ajudar a limpar de 
novo. É, não podia ficar dormindo. E sextas 
à noite, geralmente, tinha um quebra-caco, 

né? Que eles fazem no dia do casamento. De 
quebrar louças, né? Aí tem os parentes, ami-
gos, tudo. Aí tem assim: Tu mata um pato, usa 
aquele sangue. Hoje em dia eles chamam... 
Como é que eles chamam, hoje em dia? Em 
português agora não me lembro mais. Em 
alemão é Schwarzsauer. Daí, a gente faz 
uma sopa desse sangue, os pés, pescoço, essas 
coisas, vai tudo lá dentro. E aí é servido com 
aipim cozido ou frito. Isso era [sexta-feira] 
de noite.
Aí tinha o quebra-caco. E a maioria fazia 
assim, o pessoal da empresa que você traba-
lhava vinha e fazia aquilo. Daí você quebrava 
aquela louça toda... Vinha com aquela louça, 
jogava na tua frente, tinha que varrer, daqui 
a pouco estava tudo limpo, e depois já tinha 
de novo, jogava. É uma tradição que hoje em 
dia já não sei se tem. 
Aí já ficava o pessoal que ajudava às sextas-
-feiras ali a preparar tudo. Também já ficava. 
Aí, só ia embora depois, à noite. Porque aí ti-
nha o pessoal que temperava a carne, que ia 
ser assada na churrasqueira, coisa assim, né? 
Aí, já tinha alguém que temperava isso, né? 
Já deixava tudo para o dia seguinte. 
No meu casamento acho até que já tinha 
chopp, se não me engano. Não tenho certeza, 
mas tinha cerveja, gasosa e água. É que no 
nosso não tinha mais essa... Que nem tinha 
nos primeiros casamentos que eles faziam. 

Aí tinha antes de o pessoal começar a servir 
a janta mesmo, eles tinham sopa. Aí eles pe-
diam uma sopa. Aí colocava aquela sopa no 
balde que nem eles têm ali, aqueles de inox. 
E daí ia de prato em prato, colocava com a 
concha, sabe? E o capilé. É uma água, como 
posso explicar? Era uma groselha. Isso, às ve-
zes, eles serviam antes de servir a janta. Mas 
no nosso foi mais assim... A sopa antes que era 
o prato já, de entrada. Só que meu marido 
sentava, levantava, sentava, levantava. Hoje 
em dia ninguém mais levanta.
A decoração era assim. [Mostra a fotografia]. 
Só que, naquela época, tinha aquelas bandeiri-
nhas que eles faziam. Não sei se vocês já viram 
em alguns salões, que está tudo assim enfei-
tado. Hoje em dia, não pode mais, por causa 
disso que aconteceu com a boate Kiss [o in-

cêndio].” (Darci Riemer Wachholz)

Os clubes ainda recebem muitos casa-
mentos, mas estes já não ocorrem mais como 
nos relatados. Hoje, como costumam dizer, 
não é mais como era antes. Há a dificuldade 
de as pessoas disponibilizarem tempo antes 
da festa para as pequenas festividades que 
a precediam. Muitos moradores trabalham 
fora da propriedade, com jornadas de traba-
lho mais restritivas e inflexíveis. Isso, por 
sua vez, faz com que os preparos, como os 
abates dos animais, preparo das manteigas, 
banhas e outros alimentos não sejam mais 
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produzidos na frequência e abundância de 
antes. Conforme já evidenciado nos capítulos 
anteriores, a região em foco tem a caracterís-
tica de transitar entre o rural e o industrial 
em uma mesma área. A proximidade com o 
comércio e as indústrias faz com que alguns 
dos habitantes não tenham a agricultura e 
pecuária como principal fonte de renda, em-
bora ainda guardem as produções mínimas 
para consumo familiar. 

Os mutirões na 
construção da identidade 
local

É corrente nas falas, principalmente, das 
mulheres quituteiras, os laços que ajudam a 
conformar uma boa cozinheira ou uma co-
zinheira “de mão cheia”. Muitas relatam ter 
aprendido em casa, como é o costume desde 
sempre. Mas o aprimoramento desses dotes 
culinários dá-se nas relações entre diversas 
cozinheiras que participam dos mutirões das 
festas, seja de rei ou casamentos. Como diz 
dona Lorena Glatz: “Eu aprendi da minha mãe, 
da minha sogra, das mulheres que eu sempre 
ajudava nas festas de rei e rainha, e assim vai 
aprendendo, né?, mas eu aprendi isso quando eu 

Preparo da cuca de banana no mutirão
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era pequena. Minha mãe já fazia”. Os mutirões 
são lugares de encontro, acolhimento, troca e 
muito aprendizado.

Nos mutirões são organizados todos 
os processos necessários para realizar as 
festas: limpeza, decoração e produção das 
comidas que serão servidas ou vendidas. O 
trabalho é coletivo e divido em setores. Em 
geral, limpeza, organização e disposição do 
mobiliário são feitas pelos homens. A deco-
ração tradicional é tarefa de outra equipe. E 
há ainda a responsável pela comida. Esta é 
separada entre as comidas elaboradas pela 
equipe de mulheres e a das carnes, em geral 
responsabilidade dos homens, principalmen-
te as carnes assadas. Junto a isso, há o setor 
de preparos para almoços, jantares, cafés e 
venda (como cucas, bolos, Strudels), além da 
comida para a equipe, em geral pão chimia-
do22 e cuca.

Nos relatos, em especial sobre os casa-
mentos, ficam notórias as lembranças das 
doações de matérias-primas para o banque-
te, feitas pela comunidade. Nas festas das 
sociedades há, ainda, esse senso de comuni-
tarismo e colaboração. Contam que, no pas-
sado, também nessas festas, os moradores 
traziam ovos, manteiga, carnes e o que mais 
fosse preciso para os preparos. Afinal, as fes-
tas na sociedade devem ao menos “se pagar”, 
já que seu propósito é trazer diversão para a 

22 Chimiar o pão é passar 
algo sobre ele. Em geral, 
na região, as principais 
chimias são o Mus, o 
melado, o Kochkäse, 
o salame, e o mais 
apreciado nas festas é o 
de sardinha em conserva 
com ovo cozido.

comunidade e manutenção da estrutura dos 
salões, limpeza e do que mais for necessário. 
Por isso, os participantes de cada sociedade 
pagam taxa anual, além de colaborar na ela-
boração das festas. 

Reforçam que, outrora, muitos da comu-
nidade participavam. Hoje, no entanto, há, 
ainda, bastante colaboração, mas os morado-
res já não podem dispender tantas horas de 
trabalho, e a própria estrutura da sociabili-
dade recebe também novas feições. Como já 
mencionado, antigamente havia apenas três a 
quatro festas no ano, então cada uma era um 
evento social de grande proporção. “Já, hoje 
em dia, têm-se muitas festas, não se pode acom-
panhar a todas” – diz Rafael Glatz.

Mencionamos até aqui as festas de rei e 
rainha e as festas de casamento, mas existem 
as de aniversário das sociedades, os torneios 
de bolões,23 torneios de tiro, a festa do colo-
no,24 festa dos anos 60,25 as cucadas,26 dentre 
outras. Como diz Rafael Glatz, “tem-se festa 
quase todos os finais de semana”.

Além disso, conforme Adir Siewert, há ne-
cessidade das licenças e alvarás sanitários. As 
equipes precisam ter os documentos e cursos 
exigidos, limitando um pouco a participação 
voluntária. As equipes responsáveis pelos 
preparos alimentícios, por exemplo, acabam 
formando grupos permanentes de cozinhei-
ras. Dona Magrid Lindemann, coordenadora 

23 O bolão é um jogo de 
origem germânica 
bastante antigo, 
semelhante ou mesmo 
anterior ao boliche. O 
jogo é composto por uma 
pista de madeira, bolas 
de arremesso, feitas de 
madeira ou resina, e 
nove pinos de plástico 
ou madeira. O objetivo é 
derrubar os pinos.

24 A festa do colono 
rememora os modos 
de vida e produção 
agrícola dos colonos 
locais. Atualmente, 
tem tomado forma de 
mercado agropecuário, 
com a junção de feiras 
agropecuárias, onde se 
podem comprar animais e 
maquinários.

25 Festa que rememora 
os modos de vida da 
época dos anos 1960 
localmente.

26 Festas em que são 
produzidas e vendidas 
cucas para serem 
consumidas no clube ou 
levadas para casa.
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da cozinha e dos preparos alimentícios do 
Clube XV de Novembro, diz que uma equipe 
de quatro pessoas dá conta de cozinhar para 
até 200 pessoas. Se a festa for maior, aumenta 
para seis.

Magrid Lindemann conta, orgulhosa, que 
sua especialidade é fazer os bolos recheados. 
Na última cucada, fez 55 bolos e todos foram 
vendidos. O que mais gosta é o de amendoim. 
Orgulho também demonstrado por dona Val-
miaria Hass, coordenadora dos preparos ali-
mentares do Salão Centenário: 

“Meu nome é Valmiria, eu sou cozinheira 
aqui do Salão Centenário, eu que faço as co-
midas para as festas do evento, eu com a mi-
nha equipe, mas as coisas principais sempre 
sobram pra mim, então, que nem o Strudel, 
eu que sempre faço tudo sozinha, sempre 
com minha irmã que me ajuda também, né?, 
então as partes que a gente faz. Eu aprendi, 
quando eu era criança, com a minha avó, eu 
tinha meus oito ou nove anos, e a gente já 
estava olhando e ajudando a fazer o Stru-

del. Strudel, bolacha, pão, essas coisas tudo, 
pão de milho, essas coisas também, a gente 
aprendeu dela, daí, né?, que daí a mãe tra-
balhava fora e a gente aprendia com a oma 
Paulina.” (Valmiria Hass)

Anderson Hornburg, presidente do Clube 
Barg, explica sobre os mutirões hoje em dia: 

“Temos duas formas, temos as festas de rei e 

rainha em que a comida é feita por associa-
dos do salão e temos festas que contratamos 
outra pessoa para fazer, geralmente ali da 
localidade, conhecidos. Por quê? Principal-
mente para a pessoa da casa, para que nos-
sos associados também possam participar da 
festa, não fiquem, em todos os eventos, só tra-
balhando, mas, independentemente de quem 
faz a comida, ela sempre segue um padrão, 
sempre tem uns elementos da comida típica 
alemã, aipim frito, recheio. 
Recheio é de marreco. Tem outras carnes 
também. O cardápio pode ser escolhido pelo 
rei e pela rainha, mas segue um padrão. No 
final, a pessoa participa da festa, ela paga, 
ali, uma taxa na portaria e essa taxa a gente 
faz para o rei, e ele tem uma certa autonomia 
para escolher o cardápio. Ele monta o car-
dápio e apresenta para a gente para ver se 
está dentro do padrão. Mas é mais ou menos 
isso, não é, por exemplo, um almoço típico, 
um jantar dançante, que é aquele cardápio 
enorme. É um cardápio mais singelo, mas, 
mesmo assim, não deixa de ser típico.” (An-

derson Hornburg)

Sido Hornburg fala da organização dos 
mutirões no salão Vitória, que, como os de-
mais salões no Rio da Luz, também traz o 
Strudel como uma de suas atrações. É inte-
ressante notar que os mutirões são parte 
do modo de fazer as festas na comunidade. 
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Conforme relatado por vários moradores, as 
festas já contam com a cozinheira mais ex-
periente e reconhecida na comunidade para 
administrar as equipes. É ela quem organi-
za, quem diz as quantidades e comanda os 
trabalhos.

“Na verdade, são quase sempre as mesmas 
[as voluntárias], mas elas se dedicam e 
não falam nada. A única coisa é que a gen-
te deixa elas livres, não têm custo nenhum 
na festa, podem comer e beber por conta da 
sociedade.
Numa festa de rei e rainha, são, em média, 
10 a 12 pessoas envolvidas. Só que na festa, 
ali, de junho agora, nós tivemos 48 pessoas 
atuantes, só de voluntários. Nós tínhamos, 
no total, 49, mas uma nós pagamos, que era 
uma senhora de 78 anos que faz cuca, e a 
filha dela é sócia, aí ela cobrou só um valor 
para nós os três dias. Ela fez o Strudel lá 
para nós também. Nós fazemos para vender. 
Daí ele é vendido sábados à tarde e domingo 
o dia inteiro.
Na maioria [das jantas] são três tipos de 
carne, que é o frango, o porco e o que nós 
chamamos de carne de panela. Aí tem o pas-
telão, aipim frito, arroz, macarrão, certos 
tipos de salada e maionese. E aí, dependendo 
do Rei e Rainha, eles optam – ou o pastelão 
ou o Strudel , porque o preço é, mais ou me-
nos, igual.” (Anderson Hornburg)

Cabe ponderar sobre os termos tradi-
ção/tradicional e típico. Utiliza-se muito em 
relação aos alimentos servidos nas festas a 
expressão “comida típica”. Ao mesmo tempo, 
vimos que eles mesmos diferenciam comida 
de festa ou do dia a dia. 

A expressão acima obedece ao que os 
grupos étnicos elegem e têm como fatores de 
distinção. Há uma criação social da maneira 
como as comunidades descendentes querem 
mostrar a sua cultura. Relembrando, cultura 
aqui é entendida como o conjunto de saberes, 
de fazeres e de modos de viver de uma dada 
sociedade, que está sempre em transforma-
ção. A comida típica está associada, então, 
àquilo que a comunidade considera impor-
tante de ser representado como sua tradição. 
Isso, por sua vez, também é algo em constante 
mutação.

Antigas tradições, ou modos de saber, dão 
lugar a novas, ou as transpõem, dando lugar 
ao novo. Assim, as festas não são mais nas ca-
sas, mas nos salões; os casamentos não são 
mais produzidos coletivamente, mas recebem 
ainda o reconhecimento do rito e resguarda-
-se a memória da coletividade. Aquilo que é 
considerado típico, então, é aqui entendido 
como algo que foi eleito pela comunidade 
como marcador cultural. Seyferth destaca, 
sobre os “apelos identitários”, que “o consu-
mo de bens, especialmente de comida etni-
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camente qualificada, tem importante função 
simbólica, principalmente em situações ce-
rimoniais, feriados e festivais” (SEYFERTH, 
2015, p. 138). Cultura associa-se, por conse-
guinte, a hábitos e costumes. 

Destacam-se, a partir das falas dos entre-
vistados, dois referenciais bastante impor-
tantes: as comidas típicas nas festas (cuca, 
Strudel, pão chimiado e aipim frito) e a deco-
ração com elementos naturais, que não podia 
faltar nos casamentos de antigamente e ainda 
permanece em alguns eventos, como a Festa 
dos Anos 60. 

Essa forma de organização, em que volun-
tários se juntam para trabalhar antes das fes-
tas, foi bastante tradicional nos dois bairros 
há algumas gerações. No Testo Alto, os muti-
rões para fazer festas são motivos de orgulho, 
embora essa tradição já não exista mais. De 
20 ou 30 anos para cá, não se faz mais como 
antes, contam. 

Já no Rio da Luz, embora não seja mais 
comum em casamentos, essa mobilização da 
comunidade no preparo das festas permanece 
na festa de Rei e Rainha, Festa dos Anos 60 e 
Festa do Colono. Também continuam presen-
tes os diversos mutirões de cucas ou Strudels e 
de almoços nos salões das igrejas nas ocasiões 
especiais, como o Dia das Mães. 

As comidas nas festas: 
festa sem cuca não é 
festa

As festas giram em torno de muita comi-
da, tanto de pratos quentes como comidas de 

café colonial. Durante a celebração, a organi-
zação das comidas não para, afinal é preciso 
preparar, também, as comidas para os volun-
tários: é necessário chimiar os pães, cortar as 
cucas em quadrados e arrumar a grande mesa 
onde serão servidas. 

Das receitas doces e salgadas preparadas 
para a festa (e são muitas e em grandes quan-
tidades), o Strudel e a cuca evidenciam-se como 
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as mais apreciadas e aquelas com as quais se 
tem maior distinção, conforme as considera-
das detentoras do saber. Elas são apontadas 
pela comunidade como aquela com a melhor 
cuca ou o melhor Strudel, a que nenhum outro 
se compara. Não basta, apenas, seguir uma 
receita, para que os preparos sejam reconhe-
cidos, é preciso ter um algo a mais, ou “uma 
mão” para fazê-los serem lembrados. Por esse 
motivo é que, embora em toda casa alguém 
saiba fazer uma cuca ou se possa comprar nas 
padarias da cidade, ainda assim querem levar 
o Strudel da dona Tecla e a cuca da dona Elia, 
pois os delas são especiais. 

Esse reconhecimento às detentoras do 
saber traduz-se, materialmente, no sabor, na 
textura, na aparência desses quitutes, algo 
lembrado nas histórias que contam tanto 
das festas quanto das celebrações em casa. 
Aqueles momentos raros em que se esperava 
o ano inteiro para degustar aquela cuca de 
farofa que só a avó sabia fazer. E que era tudo 
“contadinho”, pois, em épocas passadas, não 
se tinha a abundância de hoje. Como lembra 
dona Elenir Erdmann: “A cuca e bolo só se ti-
nha quando era Páscoa, Natal ou se tinha ani-
versário, assim. Não era todo final de semana”. 
A cuca faz parte de qualquer festa tanto em 
Rio da Luz como em Testo Alto. Não falta nas 
festas comunitárias nem nas festas caseiras. 
Já o Strudel tem o mesmo apelo, mas apenas 

no Rio da Luz, onde o quitute é reconhecida-
mente um prato típico.

Outro prato que não pode faltar é o nho-
que, que em sua versão teuto-brasileira, em 
Rio da Luz e Testo Alto, é produzido com ba-
tata-doce, principalmente se tiver alguma ave 
recheada, o marreco ou o pato ou mesmo a 
galinha, que deixam aquele delicioso caldo na 
forma. Prato que está tanto nas festas como 
no almoço de domingo.

O NHOQUE DE BATATA-DOCE

Quando falam em nhoque, falam do nho-
que específico, feito à base de batata-doce. É 
uma massa de batata-doce amassada e fari-
nha, cozida em água e servida com molho, co-
tidianamente, e não falta na mesa de domin-
go ou datas comemorativas. A peculiaridade 
desse prato teuto-brasileiro é interessante, 
pois remete à Itália, embora haja registros 
de haver algo semelhante no Oriente Médio, 
já nos tempos romanos. É uma história mar-
cada, assim como a dos imigrantes vindos 
para o Brasil, pela escassez. Conta-se que o 
nhoque foi produzido como alternativa à di-
ficuldade de aquisição do trigo nos tempos de 
crise. Para conseguir dar de comer a todos as 
“mamas italianas”, utilizavam restos de pão 
ralado, um pouquinho de farinha e água para 
criar um prato que era chamado, até a Idade 
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Outro prato que não pode faltar é o nho-
que, que em sua versão teuto-brasileira, em 
Rio da Luz e Testo Alto, é produzido com ba-
tata-doce, principalmente se tiver alguma ave 
recheada, o marreco ou o pato ou mesmo a 
galinha, que deixam aquele delicioso caldo na 
forma. Prato que está tanto nas festas como 
no almoço de domingo.

O NHOQUE DE BATATA-DOCE

Quando falam em nhoque, falam do nho-
que específico, feito à base de batata-doce. É 
uma massa de batata-doce amassada e fari-
nha, cozida em água e servida com molho, co-
tidianamente, e não falta na mesa de domin-
go ou datas comemorativas. A peculiaridade 
desse prato teuto-brasileiro é interessante, 
pois remete à Itália, embora haja registros 
de haver algo semelhante no Oriente Médio, 
já nos tempos romanos. É uma história mar-
cada, assim como a dos imigrantes vindos 
para o Brasil, pela escassez. Conta-se que o 
nhoque foi produzido como alternativa à di-
ficuldade de aquisição do trigo nos tempos de 
crise. Para conseguir dar de comer a todos as 
“mamas italianas”, utilizavam restos de pão 
ralado, um pouquinho de farinha e água para 
criar um prato que era chamado, até a Idade 

Média, de maccheroni.27 Na região de Rio da 
Luz e Testo Alto, onde não se tinha nem o trigo 
nem o pão de trigo, o preparo era feito com 
tubérculos outros, mais baratos e disponíveis, 
como o taiá. Dizem que era o que se tinha, mas 
hoje, com a abundância, prefere-se o de bata-
ta-doce. Elia Maske lembra que, na época do 
Natal, a mesa era farta com uma diversidade 
grande de pratos, e o nhoque de taiá estava 
presente. 

“Então era feito nhoque de taiá. De taiá a mãe 
fazia, então a mãe fazia arroz e macarrão 
pra ter mais coisa salgada, né? E de salada 
tinha chuchu. Aí o pai, quando tirava palmi-
to, que era a época que podia [retirar], né? Aí 
era feito com palmito. Então pra nós era uma 
maravilha, né?, ter um almoço assim, com 
três tipos de batata e arroz, o nhoque, né? E 
a salada com chuchu ou palmito, e nós gostá-
vamos e muito de palmito, né? E também, ah, 
o pato recheado. Isso pra nós era tradição, e 
naquela época, a gente era criança e a mãe 
não tinha experiência de fazer outra coisa, 
assim.” (Elia Maske)

Já na atualidade, o nhoque é feito mesmo 
com a batata-doce. 

“Às vezes, é então é um churrasquinho mes-
mo que a gente faz, né? Maionese e nhoque. 
Nós fazemos o de batata-doce. Na verdade, 
eu não gosto de nhoque de batata. Agora, 
né?, porque antes pra mim era fantástico, 

27 Artigo disponível em: 
https://simplifica.efacil.
com.br/cozinha/receitas/
a-historia-do-nhoque. 
Acesso em: 05 mar. 2020. 
Também em: https://
www.halloblumenau.
com.br/festitalia-
blumenau. Acesso em: 05 
mar. 2020.

Preparo do nhoque de batata-doce por dona Rosimar Köpp



94

né? Mas quando a gente começa a conhecer 
as coisas, as coisas mudam de figura, né? Mas 
é uma comida tradicional.” (Elia Maske)

O nhoque de batata-doce é uma massa à 
base do tubérculo e farinha, cortado em peda-
ços e cozidos em água salgada e servido com 
molhos.

“Dá pra servir com outras coisas também, 
com carne de galinha ensopada, frango en-
sopado ou carne de gado também. O mais 
gostoso é com marreco ou pato, né? Minha 
mãe tinha costume de fazer tudo redondinho 
[os nhoques].” (Rosimar Köpp)

É um conhecimento passado dentro das 
famílias, de geração para geração, ou nos mu-
tirões comunitários, olhando-se o modo de 
preparo. Dona Rosimar aprendeu com a mãe. 
Sua receita ainda é a mesma, mas diz ter me-
lhorado seu modo de fazer vendo as cozinhei-
ras experientes fazerem nos mutirões para as 
festas. Explica que aprendeu

“olhando a minha mãe fazer. O pouco que 
eu sei, eu aprendi olhando os outros fazer e 
metendo a cara e fazendo. Era o jeito, né?, 
porque as vezes tu pedia e: ‘Hoje não tenho 
tempo’, então o negócio era eu meter a cara! 
Quando eu trabalhava numa casa, tinha 
uma senhora que fazia almoço, daí eu pega-
va e olhava ela fazer. Muita coisa eu aprendi 
com ela, mas a maioria só olhando. (...) É que 
geralmente, quando eu faço, eu já faço um 



pouco a mais e congelo, daí boto na forma, 
faço as rodelinhas. Eu congelo, aí quando ele 
tá bem congelado eu coloco em pacotes e dei-
xo no freezer, depois só tiro e cozinho, né?” 

(Rosimar Köpp)

O prato está presente nas festas, como re-
lembrou dona Elia sobre a mesa de Natal, mas 
hoje é também comida do dia a dia. Rosimar 
confirma “sim, pro dia a dia. Não tem nada 
de mais” (Rosimar Köpp). Ou como Simoni 
Wachholz Drews descreve sua comida diária:

“A nossa comida do dia a dia é: geralmente 
arroz, feijão, macarrão, mandioca, carne de 
galinha, de porco, de gado e geralmente fi-
nais de semana um marreco recheado com 
repolho-roxo e nhoque.” (Simoni Wachholz 

Drews)

Rosimar Köpp explica como se faz o 
nhoque de batata-doce. Cozinham-se as ba-
tatas-doces. Em seguida, incorporam-se os 
ingredientes (ovos, manteiga e farinha), mis-
turando-os até obter uma massa lisa e ho-
mogênea, no ponto de desgrudar das mãos. 
Fazem-se rolos dessa massa e cortam-se em 
pedaços de aproximadamente 3 centímetros. 
Explica que o formato depende de pessoa para 
pessoa. Algumas só cortam esse rolo e deixam 
a massa assim, outros enrolam, como sua mãe 
fazia. Depois cozinha-se em panela grande 
com água fervente. Sabe-se que está cozida 
quando começa a boiar. Retira-se da água e 

serve-se com algum molho. O usual na região 
são os molhos feitos com o cozimento das aves 
e carnes de panela. Segue a receita concedida 
por Rosimar Köpp.

Ingredientes: 
• 1 kg de batata-doce; 
• 3 ovos; 
• 1 colher de chá de sal;
• 4 colheres de sopa de amido de 

milho; 
• ½ kg de farinha de trigo (ou até dar 

o ponto).

Modo de fazer: Cozinhar as batatas-doces, 
descascá-las e amassá-las. Em seguida, juntar 
os ovos, o sal e o amido de milho, até obter 
uma massa homogênea. Pôr o trigo e misturar 
até dar o ponto. (O ponto da massa é o ponto 
de soltar da mão.) Então, enfarinhar a mesa e 
fazer rolos com pedaços da massa. Depois cor-
tar em pequenos pedaços e cozê-los em água 
fervente com sal e um fio de óleo, retirando 
com escumadeira quando virem à tona. 

Servir: Regá-los com o molho preferido.

Preparação do nhoque
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A CUCA DE FAROFA

O apelo afetivo que a cuca de farofa tem 
nas memórias é demonstrado, concretamente, 
na constante presença do quitute nas casas 
dos moradores e nas festas. Afetividade as-
sociada à sua cultura, tanto na rememoração 
dos antepassados alemães como na necessá-
ria adaptação à falta da farinha de trigo, grão 
de difícil acesso no Brasil. Tal adaptação criou 
uma memória coletiva em torno dos eventos 
nos quais se podia consumi-la, em geral, 
apenas no Natal e na Páscoa. No resto do ano, 
não se tinha acesso à iguaria. Tem-se, ainda, 
presente essa lembrança da dificuldade e es-
cassez da cuca e da alegria que era quando 
chegavam as datas comemorativas em que se 
tinham várias cucas.

“Então a minha mãe fazia Streuselkuchen 
com farofa, a cuca de farofa, né? E isso não 
era uma forminha pequena. Isso era de 8 a 10 
formas de cuca, assim, ela fazia. Fazia para 
o Natal e, muitas vezes, isso não dava até o 
Ano-novo. Então, já acabava antes, de tanto 
que a gente gostava.” (Elia Maske)

A cuca de farofa ou Streuselkuchen, como 
chamam, é um bolo cuja massa é levedada 
com fermento de pão e farofa doce por cima. 
Pode-se ou não colocar frutas entre a massa 
e a farofa. Em geral, coloca-se fruta e um cre-
me de leite adoçado, para dar cremosidade, de 

Cucas de banana 
preparadas 
para a festa

acordo com Elia Maske – reconhecidamente, 
uma ótima cozinheira de cucas. A seguir, a sua 
receita:
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Receita da cuca de farofa de Elia Maske Massa:
• 3 colheres de fermento em pó 

biológico;
• 2 colheres de trigo;
• 1 colher de açúcar. 
• 70 gramas de margarina;
• 1 ovo;
• 230 gramas de açúcar; 
• 1 colher de chá de sal;
• 1 colher de chá de noz-moscada 

ralada;
• 1 colher de chá de casca de limão;
• 1 quilo de farinha de trigo; 
• Água até dar o ponto.

Modo de fazer a massa: Primeiro, mis-
tura-se o fermento em pó biológico, duas co-
lheres de trigo e o açúcar e deixa-se crescer. 
Em outra vasilha, misturar os demais ingre-
dientes, deixando o trigo e a água por último. 
Coloca-se o trigo aos poucos, alternando com 
a água até dar o ponto. O ponto é de uma mas-
sa ainda mole, mas elástica. Depois deixa-se 
crescer, enquanto se faz a farofa.
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Elia Maske, que aprendeu a fazer cuca com 
sua mãe, alerta que a massa é bastante sensí-
vel. Tem que ter cuidado.

“Tem que, geralmente, dobrar. Eu sempre me 
lembro da minha mãe, quando ela fazia cuca, 
a gente não podia nem falar em voz muito 
alta, porque isso fazia mal para cuca. É. Para 
botar na forma, não encosta, né?, deixa as-
sim. Tudo bem sensível. Tinha que falar baixo. 
Aí ela tinha aquele banco comprido, onde ela 
colocava as cucas em cima e pedia para, por 
favor, não encostar ao pôr no forno, né? Tinha 
assim todo o cuidado. Hoje em dia, a gente 
bate, pisa, fecha o forno, abre o forno, então, 
né?, essas coisas não existem. Isso é tudo coi-
sa da cabeça deles, né?” (Elia Maske)

Falando ainda sobre como sua mãe fazia, 
lembra que:

“Aí a mãe fazia também aquelas bacias gran-
des de cuca, né? Aí ela colocava um pano e aí 
muitas vezes ela botava um travesseiro em 
cima. Ou debaixo assim no fundo da cama, 
para ficar quente, né? Então às vezes demora-
va a manhã inteira para crescer aquela cuca. 
Aqui não, aqui a gente amassa, se eu faço ela 
na amassadeira eu logo tiro, logo boto na for-
ma, né? E assim já vai para a geladeira, outro 
dia tiro da geladeira e já boto aqui, começo 
a trabalhar, né? Então não tem nada dessas 
coisas que a gente aprendeu. Mas isso ali é 
gostoso só de lembrar, então por isso eu gosto 

Dona Elia Maske

tanto dessas coisas. Já está em 172°, vai para 
175° e aí já posso pôr a forma lá dentro para a 
gente poder tomar café. A gente se prontifica 
a fazer café, né? [Risos]” (Elia Maske)

Rememora, também, como era raro o con-
sumo da cuca no dia a dia. 

“Ela fazia [a cuca] nos aniversários. Naquela 
época, a gente fazia só cuca de farofa mesmo, 
né? Nos aniversários, na Páscoa, Pentecos-
tes, que era um feriado que nem o de Páscoa 
também com três domingos. Eles tinham o 
domingo, aí o segundo dia de festa, como eles 
chamavam, né? E o terceiro também. Aí tinha 
que ter cuca. Ela fazia pão de trigo para essas 
festas, né? E fazia cuca. Só em momentos e 
em ocasiões especiais. Nós éramos cinco fi-
lhos. Quando tinha a cuca quase acabando, 
aí ela pegava e cortava pedaços todos bem 
iguais, para ninguém lamentar que não ga-
nhou tanto. Com bolacha era a mesma coisa, 
aí ela também fazia, guardava na lata e ela 
contava para nós que ninguém podia mexer, 
e a gente respeitava aquilo também, né?” 

(Elia Maske)

As memórias das cucas de antigamen-
te são compartilhadas em vários comenos, 
nos diálogos com a equipe, como no caso do 
senhor Adalberto Siebert, marido de dona 
Valtrudes:

“Cuca ganhava no Natal e na Páscoa. Quando 
tinha festa da escola, ganhava um pedacinho 
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Elia Maske, que aprendeu a fazer cuca com 
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e uma Laranjinha, mais nada! Hoje em dia, 
a gente nem quer mais os doces assim, né? 
Quando a gente está velho, então! [Risos]” 

(Adalberto Siebert)

Também se fala bastante sobre as trans-
formações pelas quais a receita e o modo de 
consumo vêm passando. Sobre isso, lembra 
Lorena Glatz:

“É, festa de rei e festa de rainha e casamento 
e tudo que é aniversário, confirmações, né?, 
na verdade é tudo o mesmo sentido da fes-
ta. As comidas são quase sempre a mesma 
coisa, né?, mudam pouca coisa, que nem a 
cuca de fermento de pão. Hoje em dia, não 
tem muita gente que faz, tem as pessoas que 
fazem ainda que trabalham em festa, mu-
lheres com mais idade que daqui a pouco já 
não vão trabalhar mais, né? E eu gosto de 
fazer e todo mundo gosta de comer também. 
Aí tu faz um monte de cuca, tu faz de coco, de 
queijo, de banana, de tudo que tu imaginar, 
né?, de farofa, né?” (Lorena Glatz)

À receita original da cuca com farofa, 
acrescem-se frutas e creme de leite. Origi-
nalmente, na Alemanha (MATTHES; SILVA, 
2017), são tradicionais as Streuselkuchen com 
cobertura de ameixa, creme, queijo, damas-
cos, pêssego, mirtilo, framboesa ou morango, 
frutas originárias da região. No Brasil, de-
senvolvem-se contornos regionais, podendo, 
como afirma Lorena Glatz, inserir coco, ba-

nana, creme de leite, ingrediente recorrentes 
no Brasil.

Embora as possibilidades de recheio se-
jam variadas, Adir Siewert diz: nas vendas de 
cucas do Salão XV de Novembro, as que mais 
saem são as de farofa e, em seguida, as de ba-
nana com farofa. Depois vêm as de chocolate 
branco com farofa e de chocolate preto com 
farofa. Na última “cucada”, foram vendidas 
170 cucas em apenas um dia. Além de pães 
feitos no forno a lenha, rocamboles e bolos 
de amendoim da dona Magrid, cozinheira 
responsável pela cozinha, junto à equipe de 
outras mulheres da comunidade. 

Lorinda Imroth, cozinheira responsável 
pelo Salão Barg, também é conhecida por suas 
cucas: 

“Isso é da nossa família, já, minha tia fazia 
muito isso. Antigamente um ajudava o ou-
tro nos casamentos, nas festas. Fazia bolos, 
cucas e pães. E daí a gente foi aprendendo. É 
um dom de cada família, né? (...)
Naquele tempo ainda, cada um trazia um 
pato, uma galinha, manteiga, queijo... Tudo 
para fazer as coisas. Hoje em dia não tem 
mais isso. Até com minha tia comentei. Hoje 
não tem mais essas coisas. E cada um, cada 
convidado levava um pato, galinha, ovos, 
manteiga, o que tinha. E dava presente tam-
bém. Era louça. Maioria era louça. Naqueles 
tempos eram esses Marinex, tinha uns meno-
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res, né? Eu tenho ainda. Hoje distribuí para os 
meus filhos, já, porque eu nem cheguei a usar 
tudo, né? Eram 300 pessoas, acho, no Barg.” 

(Lorinda Imroth)

As cucas fazem parte, então, da história 
local. Acompanham as memórias da escassez 
do trigo no passado, despertam a lembrança 
das festas quando se podia comer cucas e aju-
dam-nos a compreender novas configurações 
do presente. Este é o caso das cucas com fer-
mento químico, cujo processo de produção é 
agilizado, visto não passar pelo processo de 
fermentação, em que se precisa esperar a 
massa crescer. Além disso, a diversidade de 
recheios é também bastante grande. Na ci-
dade de Pomerode, com o incremento do tu-
rismo, novos recheios para cuca foram sendo 
pensados, como é o caso da cuca de linguiça. 

“Aí depois as cucas modificaram, porque 
claro, começou a fazer cuca de linguiça... 
que é de agora, não faz muito tempo ainda.
Eu não gosto. Eu até já tive pedido de cuca 
de linguiça aqui, já, no tempo da pousada, 
tempo que eu fazia cucas. Aí logo falei para a 
mulher, quando ela me passou o pedido: ‘olha, 
não aceito essas coisas’. Isso não são coisas 
minhas. Claro que assim, é para uma festa, 
quer aparecer, é uma coisa diferente, agora 
assim, para o dia a dia, não. E não é gostoso!” 

(Elia Maske)

Nas festas coletivas, a cuca não pode fal-

tar, tanto para alimentar os voluntários, as-
sim como o pão e as chimias, quanto para a 
venda no dia das festas, para arrecadação dos 
clubes. O público que vai às festas, em geral, 
vai para o almoço ou jantar, mas também quer 
levar para casa a cuca, que é feita pela qui-
tuteira renomada de cada clube, e coordena 
sua elaboração. Todos querem levar a cuca de 
dona Tecla para casa, mesmo que a façam em 
seu dia a dia, mesmo que saibam como pro-
duzi-la. A da dona Tecla Wendorff ou da dona 
Valmiria Hass e de tantas outras detentoras 
desse saber é diferente! Têm o apelo da expe-
riência de muitos anos de cozinha. Há, aqui, 
reconhecimento local do saber compartilha-
do, mas que tem, nas representantes mais 
experientes, o reconhecimento da maestria. 
Não à toa, muitas mulheres contam que gos-
tam de participar do mutirão, claro, além do 
prazer da festividade, mas para aproveitar e 
aprender a fazer como a dona fulana. Sendo 
o caso da cuca de Elia Maske ou o Strudel da 
dona Tecla e de dona Valmiria Hass.

O STRUDEL

O Strudel é uma massa bem fina, à base 
de ovos e trigo, bastante elástica, recheada 
e enrolada, formando rolos de massa bem 
fininha. Os tipos mais conhecidos são o de 
maçã (Apfelstrudel) e o de queijo e de bana-

Preparo da massa do Strudel
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na. É controversa a origem do prato, sendo 
um doce presente na cultura húngara, onde 
o prato é tradicionalmente feito com recheio 
de maçã – o Apfelstrudel (GUIMARÃES, 2008). 
O nome “Strudel”, em alemão, significa rede-
moinho, remetendo ao formato enrolado do 
preparo.

Valmiria Hass, cozinheira responsável 
pela comida nas festas do Clube Centenário, 
é orgulhosa de seu Strudel, muito apreciado e 
esperado pela comunidade. Ela explica: 

“O Strudel tem vários tipos, mas o nosso forte 
aqui é o Strudel de queijinho branco, que no 
mercado se diz o queijo ricota, e nós falamos 
queijinho branco. Então com esse que a gente 
faz. É o tradicional, que é o Strudel do ale-
mão, que dizem, né?” (Valmiria Hass)

O preparo da massa exige tempo e habili-
dade. Primeiro, prepara-se a massa, que deve 
descansar e novamente ser sovada, obtendo 
uma massa elástica. Em seguida, estica-se 
essa massa sobre uma superfície plana, me-
sas, em geral, forradas com panos, de forma 
a ficarem muito finas. Depois, derramam-se 
algumas conchas do recheio cremoso sobre a 
massa. No Rio da Luz, esse recheio é, na maio-
ria das vezes, de queijinho, como informa Val-
miria Hass. Em seguida, levantam-se os dois 
lados do pano, de modo a ir enrolando a massa 
de fora para dentro, a fim de formar dois rolos 
paralelos centrais. Depois, essa composição 
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é dobrada, recebendo mais recheio ou nata, 
e levada ao forno.

O Strudel é servido em refeições principais 
como acompanhamento. Ele é encontrado nas 
casas dos moradores de Rio da Luz e em es-
tabelecimentos comerciais, como panificado-
ras e vendas regionais. Também é encontrado 
nos mutirões de produção para festas, que 
acontecem em salões comunitários de igre-
jas e clubes de caça e tiro. No Rio da luz, da 
mesma forma que em Testo Alto, não há uma 
precisão da origem, mas falam que sempre foi 
feito. É muito comum que o Strudel faça par-
te, principalmente, das festas comunitárias 
e religiosas. 

Curioso é que embora guarde muitas se-
melhanças com Rio da Luz, a comunidade de 
Testo Alto não tem o Strudel introduzido em 
sua cultura culinária. Quando perguntados, 
falam que sabem da sua fama em Rio da Luz, 
mas que eles não costumam fazer.

O fazer Strudel, principalmente, nos mu-
tirões, tem o significado de união da comuni-
dade. Saber repassado de geração em geração 
ajuda a manter viva parte importante da culi-
nária local e do reconhecimento, conferido à 
detentora do saber, havendo as aspirantes 
que ajudam e as cozinheiras que coordenam. 
Durante o mutirão para confeccionar o doce, 
a preocupação das voluntárias é de validar 
cada etapa, principalmente a de abertura da 

Preparação do 
Strudel – dona Dorli 

Lemke Hornburg

massa, com dona Tecla Wendorff, cozinheira 
experiente.

Receita de Strudel de Tecla Wendorff

A receita foi gentilmente cedida por dona 
Tecla Wendorff, por intermédio de sua filha, 
dona Vali Wendorff.

Massa:
• 1 xícara de farinha de trigo;
• 1 colher de chá de banha;
• 1 pitada de sal.
Acrescentar água morna até a massa ficar 

no ponto de massa de pão.
Deixar descansar por 1 hora e meia. 
Em seguida, esticar a massa para pôr o 

recheio.

Recheio:
• 1 kg de queijo branco, ou ricota; 
• 1 colher de nata;
• 1 colher de manteiga ou margarina;
• 1 pitada de sal;
• 1 pitada de canela;
• 2 xícaras de açúcar; 
• 1 ovo.
(Acrescentar 3 colheres de leite, se o quei-

jinho estiver muito seco.)

Finalização: 
Após pôr o recheio, enrolar como rocam-

bole e dispor na forma à feição de labirinto.

Cobertura:
• 1 ovo; 
• 2 colheres de nata;
• 2 colheres de açúcar.
Bater bem e espalhar por cima do Strudel.
Assar em forno preaquecido por cerca de 

45 minutos.
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Considerando a perspectiva de valoriza-
ção do patrimônio cultural com base nas me-
mórias dos moradores de Rio da Luz e Testo 
Alto, apresentaram-se, neste capítulo, alguns 
aspectos que estão presentes nas lembranças 
e memórias dos moradores. As festas de rei e 
rainha e as festas de casamento “de antiga-
mente” são simbolismos sempre recordados 
nas histórias da comunidade. 

Destacamos, ainda, a dinamicidade da 
cultura, apontando que as tradições e aqui-
lo que é considerado típico se constroem e 
reconstroem, em constante modificação, no 
tempo. As falas dos mais jovens ou dos mais 
velhos abarcam essas características de 
transitoriedade, como nos casamentos, que, 
reconhecidamente, não são mais feitos como 
antigamente. Embora sintam pesar por isso, 
justificam que as condições de vida atuais não 
permitem mais como antes. Celebram, toda-
via, essa ancestralidade e a lembrança do 
tempo passado que não pode mais ser vivido, 
mas pode ser lembrado, saudado e valorizado 
sempre.

Por último, abordaram-se as memórias e 
recordações sobre a cultura por meio das ce-
lebrações comunitárias. Essa disposição para 
contar histórias e para se lembrar do tempo 
antigo, mostrando as novas tradições, pode 
ser vista também nas celebrações íntimas, 
que se limitam às famílias. 

Dona Tecla preparando o Strudel 
no mutirão de Dia das Mães

No próximo capítulo, serão abordadas 
celebrações que se dão somente no âmbito fa-
miliar, como o Natal e a Páscoa, por exemplo. 
Apresentamos, pelas lentes das detentoras 
desse saber, também os saberes das receitas de 
festa, mesclados às comidas e suas histórias.



D. Marlene Scheibel 
preparando o fogo 

para produzir o pão 
de milho



106

Comida de festa: 
aprendendo a preparar 
comida de Natal ou de 
almoço de domingo
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No capítulo anterior, focamos nas celebra-
ções coletivas comunitárias dos mutirões e 
festas. Esta parte, ocuparemos com as cele-
brações coletivas, ocorridas na intimidade 
das casas, entre família, e estreladas pela 
cozinheira – mãe, avó.

Percebe-se que, nessas celebrações, a 
mesa é o centralizador da sociabilidade. Por 
isso, “cada hábito alimentar compõe um mi-
núsculo cruzamento de histórias” (CERTE-
AU et al., 1997, p. 234). Desse modo, muitas 
das histórias aqui relatadas estão atreladas 
à produção e consumo de alimentos. Tema 
marcante da identidade e da historicidade 
“colona”, fortemente presente no cotidiano de 
seus descendentes. Como “colono”, entende-se 
o imigrante alemão e de outras nacionalida-
des, “que recebiam um lote de terras em áreas 
destinadas à colonização” (SEYFERTH, 1992, 
p. 80). Assim, no Sul do Brasil, agricultores 
descendentes de imigrantes europeus são re-
conhecidos como colonos.

Essa identificação com a terra e com a pro-
dução de alimentos produziu forte elo tam-
bém com o alimento, pois é comum relatarem 

que, nos tempos dos antepassados imigrantes, 
tudo era muito difícil, a comida que se tinha 
era o que se plantava. “Não tinha como hoje”, 
que se pode comprar. Como disposto no ca-
pítulo 2, sobre mercados, compravam-se só 
instrumentos e insumos para “a lida” e ape-
nas complementos, como sal, açúcar refinado 
e farinha de trigo. Os preparos domésticos 
dependiam do que se tinha no período ou o 
que se conseguia estocar, em geral, embuti-
dos, Mus ou compotas. Isso fornecia um car-
dápio limitado, mas que, nas festas, podia ser 
extrapolado. Economizava-se durante o ano 
para poder comprar um pouco de farinha de 
trigo e preparar cucas e bolachas de Natal no 
fim do ano. Partilhada, essa memória gerou 
uma relação emotiva com o alimento e com 
os preparos de festas. 

Neste contexto, apresentam-se algumas 
dessas comidas que se modificaram no de-
correr do tempo, por causa dos processos 
adaptativos à nova localização geográfica 
dos imigrantes e novas referências culiná-
rias. Entenda-se, aqui, tradição os elementos 
que constituem e constroem cotidianamente 
a identidade numa determinada coletividade 
representante de símbolos compartilhados 
pelos membros. Símbolos e simbologias os 
quais, no decorrer dos anos, se transformam, 
adaptando-se no tempo e no espaço e, assim, 
constituindo também uma historicidade pró-

“Aprendi da minha mãe, da minha sogra, das 
mulheres que eu sempre ajudava nas festas de 
rei e rainha, e assim vai aprendendo, né?, mas 
eu aprendi isso quando eu era pequena, minha 
mãe já fazia!” (Lorena Glatz, moradora do Rio 
da Luz)
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pria. Transições e transformações que se mos-
tram, por sua vez, na comensalidade. Pode-se 
notar esse processo constitutivo/adaptativo 
no emblemático pão de milho, substituindo o 
de trigo, ou no Strudel de queijo, substituin-
do o de maçã. Ou, atualmente, a utilização do 
queijinho para produção do “cheesecake” e na 
produção do Stolen. 

Com o intuito de valorizar o patrimô-
nio cultural imaterial local, solicitou-se que 
algumas moradoras preparassem aquelas 
receitas consideradas tradicionais de festa, 
atreladas às memórias antigas e aos modos 
atuais de fazer. Constatamos que a base do 
fazer cultural dessas comidas de festa são, 
praticamente, as mesmas, embora mudan-
do sempre sua disposição, adaptando-se 
receitas, agregando-se outras, mas tendo 
resguardado o simbolismo da referência aos 
antepassados. Enquanto concretizavam re-
ceitas, compartiam histórias num paralelo de 
tempos passados e contemporâneos.

Para contar um pouco do simbolismo pre-
sente na comensalidade local, mostram-se as 
receitas aprendidas com seus significados e 
relatos das cozinheiras. Traz-se informações 
acerca de lembranças ligadas a essas comidas, 
relatando os momentos em que são prepara-
das, como aprenderam tais receitas e as mu-
danças decorridas, que podem ser evidencia-
das nas formas de prepará-las ou de servi-las. 

Além do registro, participou-se dos mo-
mentos de elaboração dessas iguarias, o que 
tornou as entrevistas mais fluídas e contex-
tualizadas. O gravador, que muitas vezes in-
timida, fica menos “evidente” e é por vezes 
esquecido. Assim, as memórias emergem 
mais soltas e são mais bem partilhadas. A 
emotividade, identidade e historicidade que 
a comida de festa traz revelam muito dos ele-
mentos que formam a cultura local, os seus 
saberes peculiares.

Registram-se sete receitas, em sua maioria 
oriundas de panificação e confeitaria. Acredi-
ta-se que isso se dá por causa da importância 
que a farinha de trigo, noutro tempo escassa, 
teve na produção dos alimentos de festa. Não 
obstante, será abordado primeiro o processo 
alimentar adaptativo pelo qual passaram os 
imigrantes quando da sua chegada ao Brasil.

A adaptação alimentar 
no Brasil

O alimento, por estar tão intrinsecamen-
te ligado à própria produção e reprodução da 
vida, associa-se fortemente com a memória 
afetiva. Por meio dos alimentos os indivídu-
os se conectam com memórias da infância 
e com as representações que os adultos es-
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tabelecem socialmente. O sociólogo Émile 
Durkheim, ao dissertar sobre as regras so-
ciais, afirma que são externas e anteriores 
ao sujeito. Quer dizer: o indivíduo nasce em 
um ambiente repleto de regras, de modos de 
ser e fazer, de cultura, enfim. O alimento é 
um dos meios pelos quais se pode identificar 
uma cultura. Afinal, é comum o estranha-
mento quando se ouve falar de comida que 
pertence a outra cultura e não nos é familiar. 
Apesar de a sociedade contemporânea estar 
cada vez mais globalizada, o que permite o 
consumo de comidas de diferentes etnias, 
em qualquer lugar do planeta, há ainda a 
associação entre alimentos e determina-
das culturas. “Assim, a tradição culinária é 
parte importante do habitus social, daí sua 
relevância como símbolo da pertença étnica, 
expressando uma diferença cultural valori-
zada, aprendida no curso da socialização pri-
mária e seus desdobramentos” (SEYFERTH, 
2015, p. 139).

Esses pertencimentos acompanharam 
também os imigrantes alemães chegados à 
região. E neste caso houve um choque entre os 
hábitos originários, de suas culturas nativas, 
e a necessidade de adaptação às condições 
climáticas e disponibilidade de alimentos 
no novo território. Esse choque geográfico e 
cultural gerou novos hábitos e conformou a 
cultura local. “A ‘cozinha étnica’ imigrante, 

como regra, está fortemente relacionada à 
identidade étnica, envolvendo, porém, a mis-
tura com outras tradições da ampla culinária 
americana” (SEYFERTH, 2017, p. 139). A auto-
ra argumenta, ainda, que os preparos culiná-
rios, por sua centralidade vital, trazem uma 
forte relação com a identidade. “Entre outros 
apelos identitários, o consumo de bens, espe-
cialmente de comida etnicamente qualificada, 
tem importante função simbólica, principal-
mente em situações cerimoniais, feriados e 
festivais” (SEYFERTH, 2017, p. 138).

A cultura, assim, é vista como historica-
mente reproduzida e transformada na ação, 
que por sua vez está intimamente ligada ao 
princípio de continuidade. As próprias tra-
dições são transformadas e recriadas, cons-
tantemente, nas ações humanas (SAHLINS, 
1990).

Então, ainda que os imigrantes não ti-
vessem os mesmos ingredientes no Brasil 
para manter sua cultura culinária, houve um 
processo de adaptação que permitiu adaptar 
e criar novas comidas típicas e novas tradi-
ções culinárias. Este é o caso do aipim frito 
e, por isso, como diz Valmiria Hass, “alemão 
que é alemão de verdade come aipim”. Igual-
mente faz sentido a fala de Adir Siewert sobre 
as comidas das festas, ao relatar: “se não tiver 
aipim frito, o pessoal fica bravo. Capaz de pedir 
o dinheiro de volta [risos]”.
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As receitas de festa
Pelas conversas com os moradores, detec-

tou-se que algumas receitas são recorrentes. 
Em conversas descontraídas em que puderam 
contar histórias e rememorar entes queridos 
e tempos passados, essas mulheres prepa-
ram algumas receitas. Algumas já descritas 
nos capítulos anteriores. Aqui se apresentam 
o pão de trigo e o de milho. Além de presen-
ciar a sua cuidadosa elaboração, pudemos 
aprender sobre como são chimiados e ser-
vidos. Dentre os principais alimentos para 
chimiar o pão estão ovo cozido e sardinha, 
que formam o Heringsbrot e o Kochkäse. Ou-
tra receita descrita a seguir é o bolo de fru-
tas, que, embora tenha farofa e fruta, não é o 
mesmo que a cuca. As bolachas de Natal são 
rememoradas por quase todos os moradores 
e guardam saudade dos tempos de infância, 
dos mais velhos aos mais novos. Outro prato 
preparado para as festas natalinas é o Stolen. 
Seguindo a perspectiva de evidenciar a flui-
dez da cultura e sua constante reprodução, 
apresenta-se a receita do Stolen, que, embora 
não seja oriundo da região dos antepassados 
imigrantes pomeranos, já foi adotado por 
muitos moradores, como parte da culinária, 
evidenciando o processo de construção de 
novas tradições. Elia Maske, que preparou o 

quitute, fala com orgulho que é conhecida por 
sua cuca e agora por seu Stolen.

Por fim, apresenta-se a receita e o modo de 
fazer o pato recheado referido no capítulo 3. 
Destaca-se que todas as receitas passaram por 
revisão atenta das detentoras do saber para 
então serem publicadas com sua prévia apro-
vação. Gostaríamos de salientar nosso agrade-
cimento a cada uma que compartilhou receitas, 
histórias e a permissão de aqui registrá-las. 

São receitas, frequentemente, apontadas 
nas falas dos moradores. Há sempre algu-
ma referência a elas, seja no passado ou na 
atualidade. Exceto as que são específicas da 
festividade natalina, como as bolachas pinta-
das e o Stolen, as demais referem-se a festas 
em geral (casamentos, confirmações, almoço 
de domingo). Seguem sendo identitárias que 
remontam à lembrança do passado renovado 
no presente. 

“Hoje em dia é que tem essas frescuras todas. 
Mas, pra nós, comida de festa é comida de 
festa!” (Rosimar Köpp)

A centralidade do pão 
na comensalidade local
PÃO DE MILHO BRANCO

É constante nas falas dos moradores a tro-
ca do milho, que era usado para fazer o pão, 
por fubá. E é comum também a diferenciação 
do milho branco do amarelo. Muitos lembram 
que o pão era feito com o fubá branco. Que 
o amarelo não era tão bom para fazer o pão, 
pois o gosto era diferente.

“O milho branco é melhor para fazer o pão 
de milho, o Maisbrot: o amarelo, ele tem um 
gosto mais forte, porque... não sei por que te 
dizer, mas ele tem um gosto mais forte do que 
o milho branco, do milho branco não se sente 
gosto, mas o amarelo tem um pouco de gosto 
forte.” (Elenir Erdmann)

Reinhardt Frahm enfatiza que, no tempo 
em que era criança, o milho branco era para 
fazer pão, e o amarelo era usado pelos italia-
nos, que faziam polenta. 

“Isso era do tempo de ser criança. Ali era 
plantado o milho branco, que hoje você pra-
ticamente nem encontra mais. Esse servia 
pra fazer o pão da casa. Porque o milho 
amarelo era mais usado pelos italianos.” 

(Reinhardt Frahm)

Momento de espera – o crescimento da 
massa do pão

O hoje raro milho 
branco, produzido 
localmente
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A centralidade do pão 
na comensalidade local
PÃO DE MILHO BRANCO

É constante nas falas dos moradores a tro-
ca do milho, que era usado para fazer o pão, 
por fubá. E é comum também a diferenciação 
do milho branco do amarelo. Muitos lembram 
que o pão era feito com o fubá branco. Que 
o amarelo não era tão bom para fazer o pão, 
pois o gosto era diferente.

“O milho branco é melhor para fazer o pão 
de milho, o Maisbrot: o amarelo, ele tem um 
gosto mais forte, porque... não sei por que te 
dizer, mas ele tem um gosto mais forte do que 
o milho branco, do milho branco não se sente 
gosto, mas o amarelo tem um pouco de gosto 
forte.” (Elenir Erdmann)

Reinhardt Frahm enfatiza que, no tempo 
em que era criança, o milho branco era para 
fazer pão, e o amarelo era usado pelos italia-
nos, que faziam polenta. 

“Isso era do tempo de ser criança. Ali era 
plantado o milho branco, que hoje você pra-
ticamente nem encontra mais. Esse servia 
pra fazer o pão da casa. Porque o milho 
amarelo era mais usado pelos italianos.” 

(Reinhardt Frahm)

Momento de espera – o crescimento da 
massa do pão

O hoje raro milho 
branco, produzido 
localmente

Por esse motivo também o plantio do mi-
lho branco era separado do amarelo. Dona 
Elia conta que sua mãe fazia a trouxinha com 
o milho branco para os filhos levarem para 
moer e explicava que era para trazer “fubá 
para o pão”, que era o branco. 

Era raro alguém ter o moedor em casa. 
O comum era levar no moinho. Seu Ademar 
conta: 

“Eles [na sua casa] tinham antigamente 
uma máquina de descascar arroz e moer 
o fubá branco, aí levava saco de milho lá 
ou senão comprava também pra fazer pão 
de milho em folha de bananeira.” (Ademar 

Ehlert)

O pão de milho branco também era cha-
mado de pão de folha de bananeira, pois era 
assado em cima de uma. Esclarece Astrit 
Schroeder: não se tinha forma antigamente, 
assava-se na folha de bananeira. Esse pão foi 
elaborado pelos antepassados imigrantes, 
que o adaptaram aos ingredientes e saberes 
locais. Não tendo, como já aludido, acesso ao 
trigo, substituíram-no por outros ingredien-
tes que faziam parte da culinária local. As-
sim, tendo o milho branco, que não tinham na 
Alemanha, e diferentes tipos de tubérculos, 
misturaram-no de modo a obter uma nova 
versão de pão. É um pão mais forte. Como diz 
Marlene Scheibel, “ele sustenta mais”, sacia 
logo.
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É um pão caseiro de fermentação natural, 
elaborado com milho branco misturado com 
tubérculos (cará, inhame e batata-doce são os 
principais). Hoje, com a facilidade de se obter 
a farinha de trigo, e pela característica que 
o grão possui de deixar a massa mais leve e 
mais aerada, utiliza-se já parte desta farinha. 
O pão é assado em forno a lenha, em cima de 
pedaços de folhas de bananeira. É servido ou 
“chimiado” com salame, mel, queijo Kochkäse, 
Mus, dentre outros.

Atualmente, é raro encontrar o milho 
branco, e mesmo o pão de milho amarelo sem 
o uso do trigo. O comum é se fazer o pão de 
mistura em que se introduz uma parte de fa-
rinha de trigo, de modo que o pão fica “mais 
leve e cresce melhor” (Elenir Erdmann). Ela e 
seu marido são exceções. Eles ainda cultivam 
o milho branco e contam orgulhosos que seu 
fubá branco é produzido na propriedade. Para 
fazer este pão usa-se:

“Inhame, batata-doce, sal a gosto, fermento. 
Daí eu boto um pouco de farinha de trigo e... 
farinha... de milho. Tem uns que não mistu-
ram, né?, mas eu não faço bem puro, ele não é 
bem puro. Aí ele fica mais soltinho. Bem anti-
gamente, quando eles faziam, eles faziam de 
um balde de inhame, de cará e batata-doce. 
Como hoje não é feito tanto, a gente bota um 
pouco de trigo, para crescer melhor, porque, 
antigamente, eles botavam mais batata-doce 

Preparo do pão 
de milho branco 
por dona Elenir 

Erdmann

e cará. Uns fazem ainda com cará, mas eu 
não tenho cará.” (Elenir Erdmann)

Elia Maske não costuma fazer este pão, 
mas fala que sabe como é feito. E lembra que 
sua mãe fazia sempre. 

“[Para o pão ia] o milho branco, inhame 
ralado e escaldado, aipim, e ela [sua mãe] 
usava o fermento de pão. Não! Fermento de 
pão, não! Ela fazia fermentação natural, e 
dessa massa de pão que ela fazia, porque ela 
fazia pão quartas e sábados, então quartas 
ela tirava uma xícara de fermentação do pão 
e guardava para o sábado. Isso era mistura-
do dentro daquele pão de novo e isso gerava 
cada vez o pão. Aqueles lactobacilos – é a 
mesma coisa, só que isso era feito com tri-
go.” (Elia Maske)

Elenir Erdmann diz que antes era a sogra, 
oma Alzira, quem fazia o pão, mas, como está 
idosa, hoje apenas ajuda com o preparo. Oma 
Alzira aprendeu a receita com a sua família e 
repassou os conhecimentos para Elenir, que 
também via sua mãe fazer pão de milho bran-
co quando jovem.

O primeiro passo é a produção do fer-
mento, explicam. É colocado um ovo e fubá 
de milho branco em uma xícara do fermento 
retirado da produção anterior – que estava 
na geladeira. Segundo dona Elenir, pode-se 
deixar um fermento por meses na geladeira, 
que não estraga; mas ela normalmente faz pão 
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uma vez por semana, sendo nove pães por vez. 
Assim, já sabe a quantidade certa de cada in-
grediente para produzi-los a olho, quase não 
usa medida. Depois de misturada com água, a 
massa do fermento é posta para “descansar”. 
Dessa vez, o fermento “descansou” das 9h às 
13h. “Quanto mais ele descansa, mais o pão 
fica melhor”, diz Elenir.

Depois se misturam batata-doce, sal, fer-
mento, farinha de milho, um pouco de farinha 
de trigo e inhame. Algumas pessoas fazem 
com cará, mas pode ser que fique meio “em-
paçocado”, pois é mais pesado. Pode-se usar 
também taiá-japão. Ela explica que acrescenta 
o trigo para o pão ficar “mais soltinho”. Anti-
gamente colocava-se mais batata-doce e cará. 
Como hoje vai menos, colocam trigo. Tem pes-
soas, ainda, que fazem misturado com cará, 
inhame ou abóbora. 

Dona Elia, por exemplo, embora não faça 
este pão de raízes e milho, faz pães em casa. 
Gosta muito de fazer o pão de aipim, mistu-
rado com farinha de trigo. 

Para fazer o pão, Elenir usou dois tipos 
de inhame: o inhame branco e o vermelho, 
mas o branco em maior quantidade. Se colo-
car mais inhame, ele fica mais macio. A oma 
Alzira acrescenta que, na época em que ela fa-
zia o pão sozinha, o inhame era ralado à mão, 
pois não havia energia elétrica ali. Já hoje se 
usa processador. 

Na água onde a batata-doce foi fervida, 
acrescenta-se fubá, fazendo um tipo de pi-
rão, no fogão, o que se chama de escaldar a 
farinha. Essa parte, a “oma Alzira” não fazia: 
ela misturava tudo junto na massa, esclarece. 
Conta dona Alzira que, antigamente, a recei-
ta era apenas com cará, batata-doce e milho 
branco – não ia trigo, nem inhame (pois, se-
gundo ela, quando se tem cará não precisa de 
inhame). Já o fermento, oma Alzira diz que era 
feito igualzinho: “uma receita bem antiga”.

Nesse momento, ao fermento que estava 
descansando, acrescenta-se o inhame e mis-

tura-se bem. Depois se coloca a batata-doce 
e, ainda, o trigo. Se precisar, pode ir botando 
mais água morna. Enquanto dona Elenir mis-
turava a massa, a oma Alzira ia acrescentando 
a água.

Pronta a massa, é posta para descansar por 
uma hora, em uma bacia coberta com plástico 
e pano. Enquanto isso, preparam o fogo do for-
no a lenha. Dona Elenir diz que, quanto mais 
quente, mais rápido o pão cresce. No forno, 
quando ele está começando a ficar marronzi-
nho, dona Elenir deixa mais meia hora e, então, 
pode tirar, porque o pão está pronto.

Dona Marlene Scheibel prepara a folha de bananeira para assar seus pães
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Receita de pão de milho branco

Pão de milho 
branco, assado na 
folha de bananeira

Fermentação:
• 1 xícara de cepa de fermento 

natural; 
• 1,5 kg de farinha de milho branco; 
• Água morna até dar o ponto.

Preparo: 
Misturar bem e deixar crescer por, pelo 

menos, 4 horas.

Massa:
• 1 inhame grande ralado; 
• 6 batatas-doces médias cozidas; 
• 1 quilo de farinha de milho branco;
• Água quente que usou para cozinhar 

a batata-doce;
• 700 gramas de farinha de trigo; 
• 1 colher de chá de sal.

Preparo: 
Colocar a farinha de milho na água que 

cozinhou a batata-doce, mexer até formar um 
pirão e reservar. Juntar ao fermento, que ficou 
descansando, o inhame ralado, o sal e o trigo. 
Mexer bem. Em seguida acrescentar o pirão 
de farinha de milho. Pode acrescentar água 
morna para dar o ponto. Deixar crescer por 
cerca de 2 horas. Assar por 40 minutos em 
forno médio (180°).
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Receita de pão de milho branco

Pão de milho 
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forno médio (180°).
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O PÃO DE TRIGO

O pão de trigo é bastante lembrado quan-
do remetido aos Natais de antigamente, quan-
do se comprava o trigo e então se podia fazer 
o pão de trigo, a cuca e as bolachas de Natal. 

“Trigo era muito difícil, porque o trigo a mãe 
comprava mais quando era época de Páscoa, 
Natal, Ano-novo, aniversário. Então, a mãe 
comprava cinco quilos de trigo, para poder 
fazer o pão de trigo ou uma cuca. Mas eram 
as coisas mais pros domingos e quando tinha 
macarrão pra comer, era a festa. Trigo era 
bem difícil, só para os aniversários, Natal, 
essas coisas e datas especiais.” (Elia Maske)

Dona Elia também relembra que “naque-
la época ninguém comia pão de trigo ou cuca 
aos domingos, isso não existia, só pra Páscoa 
e Natal, essas festas, ou quando alguém esta-
va de aniversário”. Mas, embora o pão só de 
trigo traga esse apelo saudoso às festas de 
fim de ano, é difícil hoje se fazer o pão desta 
maneira, ainda que se tenha fácil acesso ao 
trigo. “Totalmente de trigo, eu não tenho. Eu 
sempre faço misturadinho”, diz dona Marlene 
Scheibel.

O pão de trigo é um pão caseiro à base 
de trigo, bastante aerado e com consistência 
macia. É elaborado com fermento biológico e 
exige duas etapas de crescimento para que 
ganhe a consistência aerada e volume.

Dona Marlene Scheibel preparando o pão 
de trigo



117

É perceptível, entre os moradores, a ale-
gria com que falam do pão de trigo, quando 
perguntados sobre as comidas de Natal. Mes-
mo os jovens, mas, principalmente, os idosos. 
Dona Marlene Scheibel, que produziu o pão e 
forneceu a receita, aprendeu a fazê-lo com sua 
mãe, mas, como as demais mulheres relata-
ram, também diz ter adquirido experiência ao 
ajudar nas festas da comunidade. Orgulhosa, 
mostra uma fotografia sua com dona Tecla 
Wendorff, senhora de mais de 80 anos e par-
ticipante de vários mutirões na comunidade. 
A foto retrata uma festa, há seis anos, quando 
as duas comandaram a produção das cucas 
no baile dos anos 60. Diz satisfeita que já fez 
muito pão para as festas de rei e rainha. En-
tristece-se ao reconhecer que as novas gera-
ções não se interessam da mesma forma na 
organização desses eventos.

Ingredientes
• 700 g de farinha de trigo, 

aproximadamente (depende do 
ponto);

• 2 colheres de fermento biológico 
seco;

• ½ xícara de água quente;
• 1 colher de açúcar;
• 1 colher de gordura;
• 2 ovos;
• 1 pitada de sal.

Preparo: 
Primeiro, dona Marlene prepara o fer-

mento, que chama de massinha, formada pelo 
fermento, água quente, um pouco de farinha 
(cerca de 2 colheres) e o açúcar. Mistura bem 
e deixa descansar. Quando começar a bor-
bulhar e a crescer, será adicionada à massa. 
Numa bacia grande põe quase toda a farinha, 
os ovos, a gordura, o sal e a massinha. Mistura 
tudo com a mão, acrescentando mais farinha 
à medida que for necessário para dar o ponto, 
que é quando a massa começa a desgrudar da 
mão. Em seguida divide a massa em 3 formas, 
deixando-a repousar em um local quente por 
aproximadamente 40 minutos ou até dobrar 
de tamanho. Enquanto isso aquece o forno. 
Em sua casa faz no fogão a lenha. Depois de 
crescida a massa, colocar no forno “alto” por 
cerca de 30 minutos.
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PÃO CHIMIADO

O pão não é comido sozinho. É costume 
comê-lo com outros preparos, também, tra-
dicionalmente, feitos nas propriedades. Um 
exemplo é o doce que recobre as fatias de pão, 
bastante apreciado, feito a partir da cana-de-
-açúcar e frutas da estação – o Mus, cujas re-
ceitas e formas de fazer são transmitidas no 
cotidiano, para membros da família e vizinhos.

Junto a ele são consumidas, ainda, as fa-
mosas linguiças, o queijo Kochkäse, a nata, a 
manteiga e o muito apreciado Heringsbrot ou 
pão com sardinha, servido com ovo cozido. 
Essa sardinha, também preparada de forma 
específica, é feita em salmoura. Serve-se o 
Heringsbrot com ovo cozido e banha de porco 
ou manteiga. 

Elia Maske conta que, em tempos passa-
dos, usava-se bastante a banha para chimiar 
o pão.

“É, no Frühstück chimiava o pão era com 
banha, geralmente, né? O pai gostava muito 
de banha, alho e linguiça, ou toucinho cor-
tado em pedacinhos, né? Isso ele comia no 
Frühstück .” (Elia Maske)

Dona Elvira, ao descrever a diversidade 
de ingredientes para se chimiar o pão, fala de 
sua preferência pelo Heringsbrot: 

“Pão chimiado com ovo e sardinha em pri-
meiro lugar. Só ovo e sardinha, nós falamos, 

Dona Marlene Scheibel preparando o pão 
de trigo Produção do Heringsbrot para a festa dos anos 60
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PÃO CHIMIADO

O pão não é comido sozinho. É costume 
comê-lo com outros preparos, também, tra-
dicionalmente, feitos nas propriedades. Um 
exemplo é o doce que recobre as fatias de pão, 
bastante apreciado, feito a partir da cana-de-
-açúcar e frutas da estação – o Mus, cujas re-
ceitas e formas de fazer são transmitidas no 
cotidiano, para membros da família e vizinhos.

Junto a ele são consumidas, ainda, as fa-
mosas linguiças, o queijo Kochkäse, a nata, a 
manteiga e o muito apreciado Heringsbrot ou 
pão com sardinha, servido com ovo cozido. 
Essa sardinha, também preparada de forma 
específica, é feita em salmoura. Serve-se o 
Heringsbrot com ovo cozido e banha de porco 
ou manteiga. 

Elia Maske conta que, em tempos passa-
dos, usava-se bastante a banha para chimiar 
o pão.

“É, no Frühstück chimiava o pão era com 
banha, geralmente, né? O pai gostava muito 
de banha, alho e linguiça, ou toucinho cor-
tado em pedacinhos, né? Isso ele comia no 
Frühstück .” (Elia Maske)

Dona Elvira, ao descrever a diversidade 
de ingredientes para se chimiar o pão, fala de 
sua preferência pelo Heringsbrot: 

“Pão chimiado com ovo e sardinha em pri-
meiro lugar. Só ovo e sardinha, nós falamos, 

Dona Marlene Scheibel preparando o pão 
de trigo Produção do Heringsbrot para a festa dos anos 60

e daí tem o Kochkäse, com linguiça, picadi-
nho. Tem também presunto, queijo, pepino, 
também pode colocar cenoura cozida e, daí, 
mistura maionese.” (Elvira Kressin)

Astrit Schoeder conta que “antes ralava o 
ovo, cortava a sardinha bem fininha e passava no 
pão”. Hoje passa um pouco de maionese para 
dar liga. Antes era margarina ou manteiga – 
come-se no Frühstück e no café da tarde. Era 
comida de festa de rei, de aniversários e todas 
as festas que houvesse. Quando era criança, 
tinha só nas festas e botava no pão de milho 
antigamente. Ainda hoje a presença do pão 

chimiado com sardinha e ovo está presente 
nas festas das comunidades.

Dona Astrit Schroeder conta, em tom tris-
te, que a marca da sardinha em salmoura que 
mais aprecia não está mais sendo fabricada. 
“Hoje em dia tá difícil achar a sardinha em sal-
moura” (Astrit Schroeder).

Quando era jovem, a sardinha vinha 
das vendas. Comprava já na época do Barg. 
Acrescenta que o segredo é picar a sardinha 
bem fina. O Heringsbrot é a chimia preferida 
também de dona Astrit, mas há outras como 
Kochkäse e o queijinho (também chamado de 
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coalhada ou queijo branco). Antigamente, re-
lata, existiam também a morcilha branca e a 
morcilha preta.

“Hoje não tem mais, mas quando se encon-
tra a gente usa. O pessoal gosta. O tempero 
assim é muito bom! Tinha-se também a lin-
guiça vermelha de porco. Aquela ‘molinha’ de 
passar no pão.” (Astrit Schroeder)

No seu aniversário, Elenir Erdmann con-
ta, com orgulho, que convidou cerca de 100 
pessoas, só amigos e familiares. E que o car-
dápio foi à base de cucas e pães de trigo e mi-
lho para comer chimiados: 

“Quando eu fiz 50 anos, esse ano, eu fiz uma 
festinha pros amigos. Só os amigos. Eu não 
sei se vocês estavam no salão quando foi feita 
aquela festa dos anos 60. Mas eu fiz que nem 
lá. Eu também fiz pão de milho de tarde. Eu 
fiz dois bolos, vamos dizer, junto 7 kg, e tinha 
100 pessoas. Tinha 7 kg de bolo e ainda tinha 
um de pavê, não sei como a minha irmã cha-
ma o pavê que eu tinha feito. O resto era só 
pão de milho, pão de trigo, só pão mesmo. As-
sim, eu fiz 8 pães e levei 8 pães para lá. Um foi 
comido sábado, só com os meus irmãos, que 
a gente tava fazendo a festa ali, e os outros 7 
foram todos, mais 11 pães de trigo. Mas olha 
que tinha pão! Só tinha aquele bolo e aque-
le pão. Mas foi comido tudo, quase acabou 
com a minha festa. Comeram quase tudo... 
Não ficou um pãozinho de trigo e nem de 

fubá. Nada. Comeram tudo. [Para chimiar] 
eu tinha sardinha com ovo, e tinha linguiça, 
Kochkäse. Eu tinha um monte de coisas.” 

(Elenir Erdmann)

Outras receitas de 
festa
KOCHKÄSE

O Kochkäse é considerado tão importante 
para a comunidade que os municípios de Blu-
menau, Pomerode, Indaial, Timbó, Benedito 
Novo e Gaspar, em parceria com a Universida-
de Regional de Blumenau (Furb) e a Empresa 
de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 
Santa Catarina (Epagri), entraram com Proces-
so de Solicitação de Registro do “Modo de sa-
ber fazer do queijo Kochkäse da Região do Vale 
do Itajaí”.28 O objetivo é preservar este fazer 
tradicional, via registro como bem cultural 
de natureza imaterial junto ao Iphan.29 Outro 
intento é o da “sustentabilidade dos pequenos 
agricultores que, desde o início da colonização 
alemã, produzem o queijo para seu sustento e 
fonte de renda” (FURB, 2017).30 Recentemente 
saiu a Portaria SAR n. 15/2020, de 27/05/2020, 
da Secretaria de Estado da Agricultura, da 

28 “Modo de fazer queijo 
Kochkäse pode se tornar 
bem cultural imaterial: 
Processo de registro será 
entregue em solenidade, 
marcada para a próxima 
sexta-feira”. Notícia 
disponível em: <https://
www.blumenau.sc.gov.br/
secretarias/secretaria-
de-desenvolvimento-
economico/sedec/
modo-de-fazer-queijo-
kochkse-pode-se-
tornar-bem-cultural-
imaterial80>. Acesso em: 
19/02/2020. 

29 “02/06/2017 - 
Oficializado ao Iphan 
pedido de registro do 
Kochkäse”. Disponível 
em: <http://www.furb.
br/web/1704/noticias/
arquivo/2017/06/
oficializado-ao-iphan-
pedido-de-registro-do-
kochkase/6288>. Acesso 
em: 19/02/2020. 

30 Reportagem da SlowFood 
Brasil. Disponível 
em: <https://www.
slowfoodbrasil.com/arca-
do-gosto/produtos-do-
brasil/1138-kochkaese>. 
Acesso em: 19/02/2020.
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fubá. Nada. Comeram tudo. [Para chimiar] 
eu tinha sardinha com ovo, e tinha linguiça, 
Kochkäse. Eu tinha um monte de coisas.” 

(Elenir Erdmann)

Outras receitas de 
festa
KOCHKÄSE

O Kochkäse é considerado tão importante 
para a comunidade que os municípios de Blu-
menau, Pomerode, Indaial, Timbó, Benedito 
Novo e Gaspar, em parceria com a Universida-
de Regional de Blumenau (Furb) e a Empresa 
de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 
Santa Catarina (Epagri), entraram com Proces-
so de Solicitação de Registro do “Modo de sa-
ber fazer do queijo Kochkäse da Região do Vale 
do Itajaí”.28 O objetivo é preservar este fazer 
tradicional, via registro como bem cultural 
de natureza imaterial junto ao Iphan.29 Outro 
intento é o da “sustentabilidade dos pequenos 
agricultores que, desde o início da colonização 
alemã, produzem o queijo para seu sustento e 
fonte de renda” (FURB, 2017).30 Recentemente 
saiu a Portaria SAR n. 15/2020, de 27/05/2020, 
da Secretaria de Estado da Agricultura, da 

28 “Modo de fazer queijo 
Kochkäse pode se tornar 
bem cultural imaterial: 
Processo de registro será 
entregue em solenidade, 
marcada para a próxima 
sexta-feira”. Notícia 
disponível em: <https://
www.blumenau.sc.gov.br/
secretarias/secretaria-
de-desenvolvimento-
economico/sedec/
modo-de-fazer-queijo-
kochkse-pode-se-
tornar-bem-cultural-
imaterial80>. Acesso em: 
19/02/2020. 

29 “02/06/2017 - 
Oficializado ao Iphan 
pedido de registro do 
Kochkäse”. Disponível 
em: <http://www.furb.
br/web/1704/noticias/
arquivo/2017/06/
oficializado-ao-iphan-
pedido-de-registro-do-
kochkase/6288>. Acesso 
em: 19/02/2020. 

30 Reportagem da SlowFood 
Brasil. Disponível 
em: <https://www.
slowfoodbrasil.com/arca-
do-gosto/produtos-do-
brasil/1138-kochkaese>. 
Acesso em: 19/02/2020.

Pesca e do Desenvolvimento Rural, que regu-
lamenta a produção do Kochkäse.

Ele é uma espécie de queijo fundido, feito 
a partir do queijinho (como chamam a coa-
lhada) e a manteiga. “Frita-se” esse queijinho 
com a manteiga até obter-se uma massa ho-
mogênea e derretida. Em seguida, coloca-se 
um pouco de leite para cozinhar, mexendo até 
que derreta por completo. 

Dona Valmiria Hass detalha seu saber: 
“Faço o Kochkäse também, só que daí eu 
faço com bicarbonato de sódio, porque se-
não o queijo fica velho, aí ele tem que ficar 
3 ou 4 dias dentro de uma forma, ele fica ve-
lho. O Kochkäse com o bicarbonato de sódio 
você faz e poucos instantes depois ele já está 
bom, né? Ele muda porque o queijo velho fica 
rançoso, fica aquele gosto de velho, daí fica 
aquele gosto pra quem gosta de coisa mais 
forte, e com o bicarbonato de sódio, não, com 
bicarbonato de sódio ele fica com gosto sua-
ve, fica muito bom. A gente faz muita coisa.” 

(Valmiria Hass)

Dona Lorena Glatz concorda dizendo:
“[Antes] era aquele processo longo, né?, de 
envelhecimento natural, né?, que era bem 
diferente que o de hoje em dia. Ele tinha um 
gosto mais forte. Eu, particularmente, não 
gostava de comer, naquela época, porque o 
gosto era mais forte. Hoje em dia, eu já gosto 
mais de comer e aqui em casa todo mundo 

Preparo do 
Kochkäse por dona 

Elvira Kressin
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gosta assim. Em geral, o pessoal todo daqui 
gosta, né?, se faz em aniversário, se faz em 
festa, nos casamentos tudo, geralmente tem 
esse pão com Kochkäse, né?” (Lorena Glatz)

Conta que aprendeu a fazê-lo com sua 
mãe, mas também com as outras mulheres 
que participavam das festas. 

“Eu aprendi muito ajudando as mulheres 
mais experientes nas festas [de rei e rainha, 

casamentos, aniversários] ou fazendo as 
coisas. A gente ajuda e sempre a gente vai 
fazendo e aprendendo muita coisa, né? [...] A 
gente vai aprendendo, né?” (Lorena Glatz)

Diz que passou a fazer em casa faz dois 
anos. Antes era a sogra quem fazia. Explica 
que as quantidades variam de acordo com a 
qualidade dos ingredientes, sendo a proce-
dência do leite bastante importante. Um bom 
leite para se fazer o Kochkäse deve ser gordo 
para obter melhor resultado. Segunda ela, o 
de uma vaca da raça Jersey é melhor do que 
o de uma Holandesa, pois tem mais gordura. 
Com 10 litros de um bom leite, pode-se fazer 
1 quilo de Kochkäse. 

Ao falar sobre servir o queijo nas festas, 
relembra que seu casamento foi no sistema 
colaborativo e que ficaria feliz se o filho fizes-
se assim também.

Receita de Kochkäse

Modo de fazer: 
Deixar coalhar o leite, naturalmente (pro-

cesso de coagulação do líquido, expondo-o à 
temperatura ambiente por de 1 a 2 dias). A 
partir dessa condensação, separar o soro, que 
fica na parte debaixo do recipiente, e a nata 
(leite em uma textura mais densa e macia) 
que fica por cima. A seguir, recolher a nata 
mais grossa e colocá-la numa panela para 
esquentar. Não precisa deixar ferver. Depois, 
misturar uma colher de bicarbonato de só-
dio, pondo esta massa num pano para escor-
rer por 12 horas. Isto vai virar coalhada, ou 
queijinho, como chamam. Com o queijinho 
pronto, colocar em uma panela 3 colheres 
de manteiga para derreter. Depois misturar 
o queijinho e esperar começar a fundir. Em 
seguida, acrescentar leite e mexer até ficar 
completamente dissolvido. Tem que derreter 
totalmente, até obter uma massa lisa e elásti-
ca. Colocar em um pote para esfriar. Deve-se 
deixar esfriar para consumir.



O momento da mágica do Kochkäse por dona Elvira Kressin
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BOLO DE FRUTAS

O bolo de frutas, assim como os demais 
preparos feitos com o trigo, foi por muitos 
anos feito apenas nas celebrações de fim de 
ano:

“A cuca e o bolo, só se tinham quando era 
Páscoa, Natal, ou se tinha aniversário, as-
sim. Não era todo final de semana. É, aí todo 
mundo gostava, porque pouco comia, pouco 
se tinha, né?” (Elenir Erdmann) 

Oma Alzira, sua sogra, complementa: “Já 
era uma festa, então!”

Angida Riemer expõe, muita satisfeita, 
que o bolo pode ser feito com qualquer re-
cheio cremoso em que se cozinha a fruta com 
creme de leite e açúcar. Mas o que mais gosta 
é o de abacaxi. Ficou contente por preparar o 
bolo, pois gosta muito, mas dificilmente faz, 
agora que mora sozinha. 

“Mas eu faço bem pouco agora. Eu fiz muito, 
muito. Mas depois eles... Assim, fui parando. 
Fiz muitos casamentos, festa de casamento e 
confirmação, de batismo e tudo isso que nós 
fizemos. Muita coisa. Mas agora quase não 
fazem mais nada. Eu nem sei se vou acertar 
o ponto, assim como ele é, né? Feito assim 
como eu sei fazer, como nós fizemos antes, 
né?” (Angida Riemer)

Diz que aprendeu a fazer com sua mãe.
“É, eu aprendi em casa um pouquinho, mas 
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depois em tantos casamentos, depois foi 
em casamentos, trabalhando, e depois nas 
festas. Aqui em casa, eu tinha pouco lugar, 
espaço, mas às vezes era demais. Aí eu colo-
cava bancos lá em cima e colocava quando 
estava pronto.” (Angida Riemer)

Dona Angida esclarece que este bolo de 
frutas, que é coberto com farofa, é diferente 
da cuca, pois não é feito com fermento bioló-
gico, e não precisa deixar fermentar longa-
mente como a cuca. Usa o fermento químico, 
no lugar.

“Não, a cuca vem com fermento, aquele que 
tem que amassar primeiro. Depois tu coloca 
nas formas, aí ele vai crescendo de novo. Pri-
meiro deixa crescer. Depois tu coloca numa 
forma assim, nas formas grandes, aí ele tem 
que crescer de novo, aí tu coloca a farofa e 
as frutas. Essa [a cuca] é mais demorada.” 

(Angida Riemer)

Pode-se usar qualquer fruta para o re-
cheio, assim como a cuca, e, inclusive, pode-se 
colocar o queijinho. Mas o preparo da fruta 
também é diferente. Ela é cozida com água, 
açúcar e engrossada com amido de milho. 
Pode-se fazer com qualquer fruta: coco, mo-
rango, banana...

Este bolo de frutas tem três camadas: 
massa, recheio de fruta e farofa. A ordem dos 
preparos segue as instruções de dona Angi-
da Riemer. Primeiramente, faz-se o recheio 

Dona Angida Riemer
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de frutas, para que esfrie um pouco antes de 
compor o bolo. Unta-se a forma. Em seguida, 
prepara-se a massa que irá para a assadeira e, 
por último, a farofa. Na assadeira, arruma-se 
a massa, que tem que ficar mais firme que a 
de um bolo comum, depois enfarinha-se um 
pouco essa massa antes de colocar o recheio. 
E, então, polvilha a farofa por cima. Deixa as-
sar por 30 minutos em fogo médio (180°C). 
Para saber se já está assado, espetar um palito 
de madeira. Se sair limpo, é porque está bom. 
Se não, deixar mais tempo no forno.

Preparação do bolo 
de frutas

Receita de bolo de frutas

Recheio
• 1 abacaxi médio picado;
• 3 a 4 colheres de açúcar (a gosto);
• 1 e ½ colher de amido de milho;
• ½ xícara de água.

Modo de preparo: 
Colocar o abacaxi, o açúcar e o amido de 

milho diluído, previamente, na água numa 
panela e deixar desmanchar o abacaxi, for-
mando um creme.

Massa 
• ¾ de xícara de manteiga;
• 2 xícaras de açúcar;
• 3 ovos;
• 3 xícaras de farinha de trigo;
• 1 colher de amido de milho; 
• 2 colheres de fermento químico. 

Modo de preparo: 
Misturar, primeiramente, a manteiga, o 

açúcar e os ovos até formar um creme claro. 
Após, acrescentar a farinha de trigo, o amido 
de milho e o fermento. Bater até obter massa 
homogênea e firme.

Farofa
• 1 colher de manteiga;
• 1 xícara de açúcar;
• 1 xícara de farinha de trigo.

Modo de preparo: 
Misturar os ingredientes até obter uma 

farofa, não muito úmida. 
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de frutas, para que esfrie um pouco antes de 
compor o bolo. Unta-se a forma. Em seguida, 
prepara-se a massa que irá para a assadeira e, 
por último, a farofa. Na assadeira, arruma-se 
a massa, que tem que ficar mais firme que a 
de um bolo comum, depois enfarinha-se um 
pouco essa massa antes de colocar o recheio. 
E, então, polvilha a farofa por cima. Deixa as-
sar por 30 minutos em fogo médio (180°C). 
Para saber se já está assado, espetar um palito 
de madeira. Se sair limpo, é porque está bom. 
Se não, deixar mais tempo no forno.

Preparação do bolo 
de frutas
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BOLACHAS DE NATAL

Dona Elia, ao falar sobre os Natais, re-
corda, com alegria, quando sua mãe alertava 
para que as crianças não pegassem as bola-
chas antes do Natal e, na sapequice da meni-
nice, claro, não queriam obedecer, mas fica-
vam com medo, já que as bolachas estavam 
contadas.

“A minha mãe fazia bolacha de Natal, aque-
la grande, pra pintar, né? Colocava dentro 
da lata, aquela lata de margarina, que eles 
falavam, né? E ela botava assim, cheinha, 
cheinha. Tem que ficar reto. Então ela dizia 
pra nós: “essas são peças contadas, vocês não 
podem mexer”. E nós acreditávamos, porque 
era verdade. Então a mãe fazia essa bolacha 
dia de chuva, ela aproveitava, assim, os fi-
lhos tudo em casa, ela fazia bolacha. Então 
a minha mãe fazia Streuselkuchen com 
farofa. E isso não era uma forminha peque-
na. Isso era de 8 a 10 formas de cuca, assim, 
ela fazia. E muitas vezes isso não dava até o 
Ano-novo. Então já acabava antes, de tanto 
que a gente gostava. E fazia pão de trigo. Es-
sas três coisas eram coisas bem tradicional.” 

(Elia Maske)

Dona Valmiria Hass conta, com muito 
orgulho, que aprendeu a fazer quase tudo já 
cedo, com 8 a 9 anos de idade. O aprendizado 
não era desinteressado: 
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“Eu aprendi quando eu era criança, com a 
minha avó, eu tinha meus 8, 9 anos e a gente 
já estava olhando e ajudando a fazer o Stru-

del. Strudel, bolacha, pão, essas coisas tudo, 
pão de milho, essas coisas também, a gente 
aprendeu dela daí, né?, que daí a mãe tra-
balhava fora e a gente aprendia com a oma 
Paulina, daí. (...) Ela fazia era o Strudel, as 
bolachas de Natal tudo, então a gente sempre 
ia lá e gostava de comer bastante, porque, 
naquela época, a gente também não tinha, 
né?, então só era mesmo Páscoa e Natal, e a 
gente ficava muito feliz quando podia ir lá 
ajudar a pintar os docinhos para ela.” (Val-

miria Hass)

Os biscoitos natalinos, chamados de doci-
nhos, trazem lembranças alegres da infância 
e dos difíceis tempos da escassez do trigo, 
quando era artigo de luxo. Dona Astrit relata 
que, quando fazia as bolachas com sua mãe, 
para o Natal, tinha que levantar-se bem cedo, 
para dar tempo de “pintar” (passar a cober-
tura) todas as bolachas e deixá-las secar ao 
sol. Hoje coloca para secar no forno. Relem-
bra quando sua mãe, depois de preparar as 
guloseimas e armazená-las em grandes latas, 
dizia para as crianças não pegarem, pois es-
tavam contadas. Elas, no entanto, davam jei-
to, mesmo morrendo de medo de serem des-
cobertas. Conta ainda que antes não tinha a 
disponibilidade de confeitos de hoje. Quando 

os queriam coloridos, tingiam o açúcar cris-
tal com a tinta que saía do papel crepom mo-
lhado. Fala rindo, pois não sabiam que aquilo 
poderia fazer mal.

Dona Eleonora Pein aprendeu com sua 
avó. “Aprendi com a minha avó. A receita é 
dela e eu continuei fazendo sempre. Até hoje! 
São 27 anos que eu trabalhei só com isso”. Ela 
também narra suas travessuras de criança:

“Naquela época, era feito só no Natal e na 
Páscoa, então era feita a bolachinha. Aí 
era aquela ansiedade. O que a gente espe-
rava mesmo eram os docinhos. Todos que 
iam ajudar, mesmo na hora de assar, já iam 
beliscando alguma coisa. Eram feitos cuca 
também e o pão caseiro. (...) Ela [sua mãe] 

guardava as bolachas em lata e fazia umas 
marcações com caneta. Aí ela tirava um 
pouco para o final de semana e ia lá e fazia 
mais um risquinho. Mas sempre de fininho 
a gente roubava alguma. Aí, quando tinha 
oportunidade, a gente pensava ‘ah não, ela, 
né, vai ver’.” (Eleonora Pein) 

Eleonora acrescenta que se faziam as bo-
lachas em formatos maiores. Não se tinha a 
variedade de forminhas que se tem hoje e nem 
a diversidade de confeitos. Para fazer esses 
docinhos, prepara-se a massa, que deve ser 
flexível, para ser aberta e moldada com for-
mas de formatos diversos. Em seguida, as-
sa-se e depois se cobre com glacê e confeitos 

Bolachas de Natal da dona 
Astrit Schroeder
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coloridos. Por fim, põe para secar, para que 
não amarelem. 

Astrit contou que, quando era criança, 
não existia presente de Natal, que a alegria fi-
cava por conta dos docinhos esperados o ano 
inteiro. Ajudar a fazê-los era uma festa, pois 
aproveitava para comer alguns quarados. Mas 
depois de postos nas latas, não se podia mexer.

Receita de bolachas de Natal

Massa
• 3 ovos;
• 1 colher de café de raspa de limão;
• ½ colher de chá de sal;
• 1 ½ xícara de açúcar;
• 150 g de araruta ou polvilho 

(ararutinha);
• ½ xícara de manteiga;
• 1 colher de sopa cheia de fermento 

químico;
• 750 g, aproximadamente, de farinha 

de trigo ou até dar o ponto.

Modo de preparo: 
Antes de iniciar o preparo da massa, aque-

cer o forno e untar as formas assadeiras. Mis-
turar os ingredientes secos, depois acrescen-
tar os úmidos e misturar com as mãos. Está no 
ponto quando desgruda das mãos. Em segui-
da, abrir uma parte da massa e moldar com 
moldes natalinos. As assadeiras vão ao forno 
médio (180°C) por cerca de 10 minutos.

Cobertura
• 3 claras;
• 1 ½ xícara de açúcar de confeiteiro;
• 1 pitada de sal;
• 1 colher de sumo de limão. 

Modo de preparo: 
Bater na batedeira as claras e o sal até for-

marem o ponto de neve, acrescentar o limão 
e o açúcar até ficar um glacê firme. 

Montagem: 
Com as bolachas já frias, cobri-las com o 

glacê e, em seguida, colocar os confeitos, que 
podem ser açúcar cristal colorido ou outros. 
Depois de prontas, devem ser levadas ao for-
no ainda aquecido, mas desligado, por alguns 
minutos para que o glacê seque e não fique 
amarelado. 

Confeitando bolachas de Natal
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Montagem: 
Com as bolachas já frias, cobri-las com o 

glacê e, em seguida, colocar os confeitos, que 
podem ser açúcar cristal colorido ou outros. 
Depois de prontas, devem ser levadas ao for-
no ainda aquecido, mas desligado, por alguns 
minutos para que o glacê seque e não fique 
amarelado. 

Confeitando bolachas de Natal
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STOLEN

O Stolen é um pão de frutas, feito com 
fermento químico, e não é, originariamente, 
produzido na região, mas tem feito parte das 
tradições natalinas há uns poucos anos. Con-
figurando-se um novo alimento típico, o Stolen 
é oriundo da região de Dresden, na Alema-
nha. Em Pomerode, sua história começa com a 
grande enchente ocorrida no Vale do Itajaí em 
1983. Estando a região devastada, buscaram-
-se alternativas para angariar fundos e cola-
borar para sua reconstrução. Em Pomerode, a 
forma encontrada foi a Festa Pomerana, cujo 
dinheiro arrecadado se converteu em ajuda 
para reconstruir Blumenau. A temática da fes-
ta é cultura e tradição alemãs, focada, prin-
cipalmente, nas comidas. Com a necessidade 
de aumentar a oferta de guloseimas “típicas”, 
passaram a incluir o Stolen no cardápio. 

Tempos atrás, declara Elia, era uma forma 
de utilizar as frutas secas, durante o inverno, 
e acrescentar algo no pão, já que, no rigoro-
so inverno alemão, a diversidade tornava-se 
mais rara neste período. Em Pomerode, tem 
o simbolismo dos laços de união, altruísmo 
e complacência entre as comunidades. Para 
ela, além dessas referências, traz o símbolo 
da renovação, pois relata que antigamente era 
difícil ter novos ingredientes e acesso a novas 
receitas. Hoje há muita diversidade. 
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STOLEN

O Stolen é um pão de frutas, feito com 
fermento químico, e não é, originariamente, 
produzido na região, mas tem feito parte das 
tradições natalinas há uns poucos anos. Con-
figurando-se um novo alimento típico, o Stolen 
é oriundo da região de Dresden, na Alema-
nha. Em Pomerode, sua história começa com a 
grande enchente ocorrida no Vale do Itajaí em 
1983. Estando a região devastada, buscaram-
-se alternativas para angariar fundos e cola-
borar para sua reconstrução. Em Pomerode, a 
forma encontrada foi a Festa Pomerana, cujo 
dinheiro arrecadado se converteu em ajuda 
para reconstruir Blumenau. A temática da fes-
ta é cultura e tradição alemãs, focada, prin-
cipalmente, nas comidas. Com a necessidade 
de aumentar a oferta de guloseimas “típicas”, 
passaram a incluir o Stolen no cardápio. 

Tempos atrás, declara Elia, era uma forma 
de utilizar as frutas secas, durante o inverno, 
e acrescentar algo no pão, já que, no rigoro-
so inverno alemão, a diversidade tornava-se 
mais rara neste período. Em Pomerode, tem 
o simbolismo dos laços de união, altruísmo 
e complacência entre as comunidades. Para 
ela, além dessas referências, traz o símbolo 
da renovação, pois relata que antigamente era 
difícil ter novos ingredientes e acesso a novas 
receitas. Hoje há muita diversidade. 

Aprendeu a receita com uma amiga, que 
deixou de fazer por motivos pessoais e passou 
seus conhecimentos para Elia, que por sua vez 
se apropriou da receita e adaptou-a ao que lhe 
parecia fazer mais sentido. Ela o fez para se 
adequar à demanda turística, já que é dona 
de panificação. As principais modificações 
referem-se ao tamanho, já que, originalmen-
te, o Stolen pesava cerca de 3 quilos. Hoje faz 
Stolen de 300 e 150 gramas. Outra mudança 
foi quanto ao formato original de dois rolos 
grudados. Hoje se faz oval nas casas de algu-
mas famílias. E a mudança mais importante 
foi a substituição da essência de panetone por 

rum, conferindo um sabor mais agradável e 
tornando seu Stolen conhecido como “Stolen 
da dona Elia”. Nos dias atuais, o Stolen já faz 
parte de sua tradição de Natal.

“Eu aprendi a fazer Stolen com uma amiga 
nossa que participava das feiras. E ah... O 
marido dela ficou muito doente, então ela 
não quis fazer mais. Então ela veio aqui um 
dia: ‘eu te dou a receita do Stolen e você con-
tinua fazendo’. Só que eu refiz esse Stolen 
que ela me deu. Eu fiz da minha maneira. E 
eu acho assim, depois que a gente começou a 
mudar ele, da essência para o rum, ele vende 
mais, ele fica mais gostoso. Então a gente fez 

Preparo do Stolen por dona Elia Maske
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várias adaptações dele, né?, pra ser diferente. 
Pra não ser o Stolen da Lautira, como ele era 
conhecido. Então assim, a gente sempre faz... 
Na Alemanha ele é feito só final de ano, né? 
Eu faço ele o ano inteiro, eu sempre falo as-
sim, que... pra mim é Natal o ano inteiro. E o 
pessoal compra o ano inteiro.” (Elia Maske)

O quitute é parecido com o panetone, po-
rém feito com frutas secas e castanhas pró-
prias de sua região de origem, como damasco, 
mirtilo, framboesa, além de oleaginosas, o que 
não acontece no panetone. Outro diferencial 
é que ele não é feito com fermento biológico, 
tradicionalmente utilizado para produzir o 
pão, mas com fermento químico. Então não 
precisa de uma longa fermentação. 

A finalização do prato também é diferen-
ciada. Após assada, a massa é embebida em 
manteiga derretida. Não precisa estar mui-
to quente, mas bem líquida e, ato contínuo, 
empanada no açúcar. Esse processo ajuda a 
conservar por mais tempo o pãozinho, que 
pode durar até três meses fora da geladeira.

Dona Elia, que é proprietária da Delica-
ten Haus, onde vende também suas bolachas e 
cucas, além do Stolen, descreve, com saudade, 
como sua mãe tinha as quantidades de bola-
chas de Natal contadas 

Assim como em outras famílias, as bola-
chas eram feitas com certa antecedência, pois 
sua mãe aproveitava os dias de chuva, quando 

Preparo do Stolen
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várias adaptações dele, né?, pra ser diferente. 
Pra não ser o Stolen da Lautira, como ele era 
conhecido. Então assim, a gente sempre faz... 
Na Alemanha ele é feito só final de ano, né? 
Eu faço ele o ano inteiro, eu sempre falo as-
sim, que... pra mim é Natal o ano inteiro. E o 
pessoal compra o ano inteiro.” (Elia Maske)

O quitute é parecido com o panetone, po-
rém feito com frutas secas e castanhas pró-
prias de sua região de origem, como damasco, 
mirtilo, framboesa, além de oleaginosas, o que 
não acontece no panetone. Outro diferencial 
é que ele não é feito com fermento biológico, 
tradicionalmente utilizado para produzir o 
pão, mas com fermento químico. Então não 
precisa de uma longa fermentação. 

A finalização do prato também é diferen-
ciada. Após assada, a massa é embebida em 
manteiga derretida. Não precisa estar mui-
to quente, mas bem líquida e, ato contínuo, 
empanada no açúcar. Esse processo ajuda a 
conservar por mais tempo o pãozinho, que 
pode durar até três meses fora da geladeira.

Dona Elia, que é proprietária da Delica-
ten Haus, onde vende também suas bolachas e 
cucas, além do Stolen, descreve, com saudade, 
como sua mãe tinha as quantidades de bola-
chas de Natal contadas 

Assim como em outras famílias, as bola-
chas eram feitas com certa antecedência, pois 
sua mãe aproveitava os dias de chuva, quando 

Preparo do Stolen

não podiam trabalhar na roça, para fazer as 
comidas de Natal, das quais também adorava 
as cucas de farofa e o pão de trigo. 

Outra comida típica natalina, que relem-
bra, era o nhoque, o qual, no passado, era feito 
com taiá e hoje, com batata-doce. “É muito me-
lhor”, adverte. “Eu não gosto muito de nhoque de 
batata... agora, né! Porque antes para mim era 
fantástico! [Risos] Mas quando a gente começa 
a conhecer as coisas, as coisas mudam de figura.

Dona Elia já é conhecida na região por fa-
zer o Stolen. Inclusive já foi convidada para 
mostrar como se faz na tevê. 

Dona Elia Maske
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Receita de Stolen

Massa: 
• 200 g de mix de frutas secas; 
• 125 ml de rum;
• 200 g de mix de oleaginosas (usou: 

nozes-pecã e amêndoas);
• 400 g de açúcar;
• 300 g de manteiga;
• 400 ml de leite;
• 1 colher de fermento químico;
• 1 ½ kg de farinha de trigo (um quilo 

e meio);
• 6 ovos.

Preparo: 
Embeber as frutas secas e as oleaginosas 

no rum e deixar descansar por 12 horas.
Colocar a manteiga e o leite em uma pa-

nela e aquecer até que a manteiga derreta por 
completo (não precisa deixar ferver).

Colocar 1 quilo da farinha em uma bacia, o 
restante será colocado para dar o ponto.

Juntar os ingredientes secos e misturar.
Acrescentar os ovos e a mistura de leite e 

manteiga aos ingredientes secos.
Misturar bem a massa e acrescentar fari-

nha até dar o ponto.
O ponto é até a massa desgrudar da mão.
Quando a mistura estiver homogênea e 

no ponto, acrescentar as frutas e castanhas 
embebidas no rum.

Após, moldar os Stolens em porções de 150 
g e 300 g no formato de bola e colocar na assa-
deira. (Não precisa esperar crescer.)

Assar em forno médio (180°C) por cerca 
de 35 minutos.

Cobertura:
Ainda quentes, os Stolens são mergulhados 

em manteiga derretida e passados no açúcar 
de confeiteiro.

Rendimento: 13 Stolens de 300 g e 8 de 
150 g.
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PATO RECHEADO

Angida Riemer, com auxílio da filha, Darci 
Riemer Wachholz, prepara o pato recheado. 

Esse prato perpassa as memórias dos mo-
radores do Rio da Luz e do Testo Alto. Con-
forme declarou dona Angida, a ave preferida 
dela, e da maioria dos habitantes locais, é o 
pato, mas pode-se fazer este mesmo preparo 
com o marreco ou com galinha. Nos relatos, os 
moradores contam, ao referirem-se às festas 
de casamentos e rei e rainha, especialmente, 
tratando dos mutirões, que se faziam o pato 
recheado ou o marreco ou a galinha. Isso por-
que, no passado, fazia-se o que se tinha em 
casa no momento do abate. 

Os acompanhamentos poderiam ser o ar-
roz, o nhoque, o aipim e as saladas. O pato 
recheado continua sendo comum nos almoços 
de domingo, de Natal, de Páscoa e de demais 
celebrações. 

Dona Elia, lembrando as comidas de sua 
mãe, diz que pato ou marreco era servido nas 
festas ou domingos, pois demoram mais do 
que a galinha, por exemplo. E eram sempre 
feitos recheados. 

“[No dia a dia] às vezes a mãe fritava ovo. 
Tinha galinha, mas o pato era mesmo só 
domingo, não era feito dia de semana. A ga-
linha, matava de manhã para fazer de meio-
-dia. Mas o pato demora mais. É tradicional 

comer nos domingos. A mãe só fazia rechea-
do. Mas a minha mãe, eu nunca lembro que 
ela fez pato sem recheio. [Ela usava] os mi-
údos de pato com toucinho. A mãe colocava 
só cebolinha verde, ovos, com uma colher de 
farinha de mandioca e trigo. Pra dar pasta, 
né? Aí temperava com sal e um pouquinho de 
pimenta. Aí no pato era só sal e pimenta. Pi-
menta, muitos já nem colocam mais, porque 
a maioria não pode comer. (...) O pato você 
pode descongelar ou você mata, e se você 
quer fazer logo, você só coloca o sal dentro e 
esfrega com a mão. Tanto por fora, como por 
dentro, enquanto que você faz o recheio, aí 
você só levanta com a colher e sai aquele... O 
líquido do sal, né? Aí já pode rechear, já pode 
fazer. Demora umas duas horas e meia, no 
máximo.” (Elia Maske) 

Dona Valtrudes Becker também gosta de 
servir o pato recheado, “mas só pra nossa 
casa, a maioria era só pra domingo”. 

Seu Ademar Ehlert conta que gosta muito 
de comer e de fazer o pato recheado. Em sua 
casa, gosta de fazer nos domingos.

“Não dá pra fazer qualquer dia. No mínimo 
tem que ter umas 3h30, 4h para ficar bem 
molinho. É trabalhoso, mas eu me divirto, 
não penso em trabalhar, assim. Faço porque 
gosto. Meu filho mora numa fazenda, no Rio 
Grande, aí esses tempos veio uns colegas de 
visita junto lá, aí eu fiz um aqui, e a filha de-

Dona Darci Riemer prepara 
o pato recheado
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les ainda falou assim: ‘Mas o senhor cozinha 
bem, hein. Morrer de fome vai ser difícil!’. 
Eu já boto a madeira da última vez que está 
quente ainda, que ela fica bem seca e já pega 
direto no fogo. Porque senão é um problema 
pra acender, assim bota um pedaço de papel, 
um pouco de álcool em gel e já pega.” (Ade-

mar Ehlert)

Na casa de dona Elvira Kressin, o pato 
recheado também é bastante apreciado. Nos 
domingos tem “pato assado, maionese, uma 
salada de chuchu, beterraba, couve-flor”. O 
recheio é feito com “os miúdos, ovo e um pou-
quinho de farinha de rosca e farinha de trigo, 
uma colher de farinha de trigo, daí coloca ce-
bola, cebolinha e sal a gosto”.

Ela compartilha a lembrança de que eram 
feitos nos casamentos, quando aprendeu mui-
to sobre culinária, trabalhando junto a outras 
mulheres na preparação dessas festas.31 Lem-
bra com alegria aqueles tempos em que as fes-
tas duravam dias, pois já se começavam os 
preparos na quinta-feira e era uma comoção 
geral. As comidas ficavam a cargo dos volun-
tários da comunidade, que eram, praticamen-
te, todos, cada um trazendo algo para ajudar: 
cachaça, galinhas ou patos, ovos, manteiga. E 
as mulheres preparavam as cucas e os bolos 
de frutas para o dia da festa. 

Vê-se, nas fotos do casamento da dona 
Darci, uma festa cheia de convidados, com a Dona Angida Riemer e Darci Riemer preparando o pato assado

31 A realização coletiva e 
voluntária das festas é 
algo marcante em muitas 
entrevistas. É o lugar de 
compartilhamento de 
receitas, macetes, dicas 
e experiências. Sempre 
falam com muita alegria 
dos tempos em que todos 
se reuniam para prepará-
las. Era mesmo parte da 
própria festa.
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decoração feita com flores e folhas de palmei-
ras, muita comida e bebida.

Receita de pato recheado

Pato
• 1 pato inteiro limpo;
• Sal e pimenta a gosto;
• Manteiga para passar por cima;
• 1 cebola picada.

Modo de preparo: 
Temperar o pato por dentro e por fora 

com sal. Deixar descansar por 15 minutos, 
enquanto aquece o forno. Colocar o recheio 
dentro do pato e costurá-lo com linha e agu-
lha ou utilizar palitos de dente. Passar banha 
ou manteiga por cima para dourar. Assar por 
uma hora em forno quente, preferencialmen-
te, no forno a lenha. Depois, pôr uma cebola 
picada por cima e um pouco de água na forma, 
para o assado não ressecar, e deixar mais 30 
minutos. 

Recheio:
• Miúdos do pato;
• 2 colheres de toicinho;
• ½ cebola picada;
• 3 colheres de carne moída;
• Sal a gosto;
• Cheiro-verde a gosto;
• 2 ovos;
• 2 colheres de farinha de rosca;
• 2 colheres de farinha de trigo.

Modo de preparo: 
Processar a carne moída, os miúdos, o 

toicinho e os temperos. Depois misturar os 
ovos e as farinhas até fazer uma consistência 
de patê.
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Considerações finais
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Escrever sobre Patrimônio Cultural é 
sempre um desafio. A cultura envolve os mo-
dos de ser e de fazer dos grupos humanos e 
está em constante transformação. A constru-
ção de identidades envolve um processo de 
inclusão e exclusão de grupos, lembranças 
e esquecimentos, memórias saudadas e me-
mórias alijadas. O desafio aqui foi assumido 
como uma tentativa de ampliar narrativas, 
trazer novas vozes para os relatos históricos 
e, assim, ampliar a valorização do patrimônio 
cultural. 

Migração é um movimento presente desde 
os primeiros tempos da humanidade. A ma-
neira como aconteceu no Brasil e na região 
foi marcada por contradições. Narrar parte 
desse curso, por meio das memórias, amplia 
os sentidos e sentimentos envoltos nesses 
processos. 

O caminho para ter acesso às memórias 
é variado, e aqui a história oral com foco na 
alimentação foi o escolhido. Esse possibilitou 
que memórias sobre o processo de coloniza-
ção, modelos produtivos, festas e comidas fos-
sem lembrados. Quantas conexões culturais e 
sociais estão atreladas à mesa! 

Foi uma grande honra escrever este livro. 
Ainda que tenhamos mais escutado que escri-
to, fazer a transcrição das palavras ao texto 
foi um processo vivido com muito prazer. Es-
tar nas casas, nos ranchos, nos salões, par-

tilhar o alimento, encharcar- se de emoção 
foi um vivenciar humanamente maravilhoso. 

A nós, pesquisadores, coube a prazerosa, 
ainda que difícil, tarefa de transformar o vi-
vido em relato escrito. Para isso, seguimos a 
metodologia da história oral e “saímos de cena”. 
A fala, o protagonismo e a explicação sobre a 
cultura são dos detentores desses saberes.

E ao escrever estas páginas finais, o único 
sentimento que se tem é de agradecimento. 
Nomearemos aqui aqueles que, pessoalmen-
te, contribuíram, mais diretamente, com esse 
processo e permitiram que suas memórias e 
saberes se comutassem para esse texto, cujas 
falas são transcritas no livro. Sem dúvida, fi-
carão de fora tantos outros colaboradores que 
nos mostraram caminhos, que indicaram ou-
tras pessoas, que, do mesmo modo, concede-
ram-nos a honra de adentrarmos suas casas, 
doaram seu tempo, partilhando enriquecedo-
res conhecimentos, parte de suas memórias 
e impressões de mundo. Assim, de forma am-
pla, nossa gratidão imensa contempla todos 
os moradores dos conjuntos rurais de Testo 
Alto e Rio da Luz.

Agradecemos a Rafael Glatz por todas as 
conversas, e foram muitas, por nos mostrar 
tantos e tão variados caminhos, ter-nos apre-
sentado belos lugares, comidas e pessoas. Foi 
ao Rafael que recorremos, incontáveis vezes, 
para confirmar uma escrita, um parentesco, 
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perguntar e comentar algo. E a ele corríamos 
para contar novidades, partilhar encontros. 
Da mesma forma agradecemos a Graciele 
Hornburg, por sua gigante generosidade e 
disponibilidade.

No processo de pesquisa contamos com 
a colaboração de muitos pesquisadores e en-
tusiastas que partilham o desejo de divulgar 
memórias. Assim, agradecemos à querida fo-
tógrafa Alessandra Branco, aos historiadores 
João Altarir, Roseli Zimmer, Silvia Kita e ao 
estudioso da imigração local Edson Klemann.

Quando contávamos que estávamos estu-
dando sobre a história do Rio da Luz, logo su-
geriam “falem com o seu Gerold, ele sabe mui-
to!”. Sim, ele sabe muito, e a mesma vontade 
que tem de estudar, de registrar, ele mostra 
ao partilhar. Aprendemos muito em nossos 
diálogos. Obrigadas, Gerold Duwe.

No Testo Alto, muitos nos aconselharam 
a conversar com Ronald Kreidel. Sim, Ronald 
indicou relevantes caminhos, contagiou-nos 
com seu entusiasmo pela cultura local. Foi 
muito significativo tê-lo próximo. 

Agradecemos ao senhor Reino Sievert e 
sua esposa, Alida Sievert, filho e nora, por 
uma tarde de conversa muito agradável. 
Nosso agradecimento à dona Astrit Schroe-
der e sua filha, Ângela Schroeder, que juntas 
nos brindaram com receitas, recebendo em 
sua casa e mostrando o que é o Frühstück. E 

ainda, gentilmente, partilharam receitas de 
biscoitos. 

Dona Elia Maske, que nos contou tantas 
histórias, mostrou tantos saberes, todas as 
vezes, recebendo com largo sorriso e pronta 
para nos brindar com o abraço. Mostrou como 
se faz cuca, ensinando sobre como um saber 
ancestral pode ser partilhado e se reverter 
em fonte de trabalho e renda. 

À Família Siewert, começando pelo seu 
Wendelin, o patriarca da família, sempre 
disposto a conversar e ensinar. Ao Adir e sua 
esposa e filho Jackson, que nos mostraram 
como se faz o Mus. Adriana e Rogério, que 
nos receberam tantas vezes em casa, escla-
recendo muito sobre a arquitetura, a comida 
e as festas. 

Seu Armando Strutz estava sempre no 
rancho, sempre trabalhando, mas, nesses 
momentos, sempre conseguia um tempo para 
conversar, pacientemente, explicando as mu-
danças que presenciou. 

Dona Angida Riemer, que nos recebia cor-
dial e alegremente, abrindo sua casa, mostrava 
as fotos, explicava sobre cada objeto que está 
no rancho. Serviu um almoço fantástico com 
pato, bolo de fruta, nhoque, muito afeto e calor. 
A sua filha Darci Riemer Wachholz, que divi-
diu com a mãe a feitura do almoço e ainda nos 
mostrou muitas das fotos do seu casamento. 

À senhora Gielead Siewerdt e sua família, 
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que nos recebeu tantas vezes em casa, mos-
trou como se faz meia de tricô artesanal, ofe-
receu café, bolos, pizzas, conversas, alegrias, 
ajuda em cada dificuldade. Lembraremos 
sempre do seu doce sorriso.

Margareth Haut Hennig nos brindou com 
as memórias junto à sua família. Graças à sua 
partilha, pudemos escrever sobre o antigo 
mercado Haut.

Agradecemos ao senhor Hermann Wee-
ge, que nos falou do seu avô, fundador do co-
mércio Weege. Da mesma forma, ao senhor 
Jost Weege, que nos brindou com tantas lem-
branças do comércio Weege. Ainda sobre o 
mercado Weege, tivemos a honra de sermos 
recebidos na casa do senhor Mario Frahm e 
de sua esposa. Ouvirmos as memórias do pe-
ríodo em que trabalhou no comércio Weege 
foi essencial para entender as relações que se 
estabeleciam entre esse grande comércio e os 
colonos. Passamos tempo descontraidamente 
instrutivo na casa do senhor Helmot Raduenz, 
que nos mostrou os livros do leite do comércio 
Weege, discorreu sobre como era trabalhar lá 
e ainda nos ensinou sobre chás e iridologia e 
deu-nos mudas de flores.

Aprendemos tanto na conversa com o 
senhor Reinhardt Frahm, que por mais de 
20 anos foi puxador de leite! Puxar o fio do 
passado é um processo que carrega muitos 
sentimentos. Gratas por dividi-los conosco. 

Dona Lorena Glatz, que abriu a casa para 
nos mostrar como faz o Kochkäse e ofereceu 
um maravilhoso café da tarde, com produtos 
que são frutos do trabalho de toda a sua famí-
lia. Agradecidas por tão doce momento!

Dona Elfina Gutz solicitamente nos re-
latou sobre o funcionamento do comércio 
Gumz.

O senhor Arno Oldenburg, que nos mos-
trou como se faz roda de carroça, falou so-
bre suas memórias. Quanto conhecimento! 
Agradecemos também a sua esposa, Paula, 
que nos ofertou um fantástico café da tarde 
e ainda mostrou como é feita a manteiga de 
forma manual.

Dona Tecla Wendorff, que conhecemos du-
rante um mutirão para produzir Strudel e im-
pressionou com sua experiência, capacidade 
de partilha e vigor. É dela a receita do Strudel 
que apresentamos no livro e que gentilmente 
foi intermediada por dona Vali. Muito obri-
gadas pela generosidade! E também a sua fa-
mília, esposo e filhas, que, orgulhosos, muito 
incentivam a matriarca.

Agradecemos também a dona Dorli Lemke 
Hornburg, quituteira renomada, e ao seu filho 
Jackson Luiz Hornburg, que com mãos habili-
dosas nos prepararam o Strudel de queijinho 
para registrarmos em fotos que compuseram 
o livro.

À senhora Elvira Kressin, cozinheira de 
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mão cheia, que dividiu conosco suas memó-
rias, explicou sobre processos de mudanças e 
permanências. Da mesma forma agradecemos 
à também cozinheira senhora Lorinda Imro-
th, pela partilha.

Ingnora Krüger compartilhou lembranças 
de sua vida e mostrou a casa onde funcionava 
o antigo mercado da família. Da mesma forma, 
a senhora Erica Mathias, que narrou sobre o 
antigo comércio da família, explicando sobre 
a serraria e o moinho e, ainda, permitiu que 
tivéssemos acesso a esses locais. Igualmente, 
agradecemos à senhora Arlisa Bihr, que nos 
esclareceu sobre o antigo mercado que pos-
suíam e os processos de mudança ocorridos 
nas últimas décadas. 

Agradecemos à senhora Valtrudes Becker, 
por nos brindar com um almoço delicioso em 
sua casa, explicando acerca dos benzimentos 
que faz e contando parte de suas memórias. 

Elmo Hornburg, o rei de uma festa do sa-
lão Barg, que nos inteirou acerca dos festejos 
e ainda nos brindou com um café da manhã 
cheio de atenção em sua casa. Somos gratas!

Agradecemos a Simoni Wachholz Drews, 
que nos permitiu conhecer a história de sua 
família. Assim como Ademar Doege, que 
abriu a casa em que morava sua mãe, mos-
trando-nos os objetos carregados de saudo-
sas lembranças. 

À senhora Elenir Erdmann, que guarda 

o saber do preparo do pão do milho branco 
e partilhou seu conhecimento, ofertando a 
receita que consta no livro. Assim como à se-
nhora Rosimar Köpp, que partilhou a receita 
de nhoque de batata-doce, aprendida de sua 
oma, e que também está aqui registrada. 

Agradecemos ao senhor Ademar Ehlert, 
que nos recebeu em sua centenária residên-
cia, construída pelo avô Bernardo. Na sala, 
cujas paredes guardam tantas memórias, 
recepcionou-nos, contando uma parte muito 
festiva delas.

Valmiria Hass, gentilmente, mostrou 
como se faz Strudel e contou sobre a importân-
cia dessa comida para sua comunidade. Adir 
Siewert, Anderson Hornburg, Johny Hass, Sido 
Hornburg e Nilson Schweder, agradecemos 
por nos relatarem histórias dos clubes de tiro 
dos bairros. 

Somos agradecidas, também, a Eleonora 
Pein, Maria Luzinete de Oliveira e Guiomar 
Alfredo Borchardt, que, sempre amáveis, nos 
recebem de braços abertos. Agradecemos 
pelas muitas risadas na feitura das bolachas 
pintadas, tão apreciadas.

Foi gratificante estar nas festas de rei e 
rainha, do colono e dos anos 60. Entender os 
laços que se apertam no processo de fazer as 
comidas, organizar o salão, marchar com rei 
e rainha, foi um grande e divertido aprendiza-
do. Ter contato com danças, comidas e bebidas 

foi enorme entretenimento cultural e ficará 
em nossas lembranças. 

Somos gratas à dona Marlene Scheibel e 
seu Reinaldo Sievert (em memória), que tan-
tas vezes nos receberam em sua casa. Dona 
Marlene fez pão de milho na folha de bananei-
ra, contou histórias, deu frutas, preparou lan-
ches maravilhosos! É dela a receita de pão de 
trigo que consta neste livro. Ela nos mostrou a 
força e a sabedoria que possuem as mulheres 
do Rio da Luz e do Testo Alto. 

Foi com vocês e para vocês que essas pá-
ginas foram escritas.
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O meu avô era gerente primeiro da loja, né?, ainda quando era do senhor Wolfgan Weege. Depois o meu 
pai, em 1972, ele comprou. Mas nós trabalhamos desde... eu tinha 7 anos quando comecei a trabalhar atrás 
do balcão com meu avô. A gente tinha um guarda-pó, e meu avô só dizia: “tá aqui, vamos lá trabalhar.” E os 

colonos, eles traziam ovos, traziam manteiga... ah... às vezes, também galinha caipira. Como hoje em dia o pessoal 
tem, antigamente só tinha caipira. Eles traziam para trocar por outras mercadorias. Aí, eles levavam feijão, 
que muitos não plantavam, arroz e... farinha, né? O trigo, a farinha, o fubá, né?, era tudo em saco. Tudo em 

saco! Daí, a gente fazia... vendia em quilo, né?, e eles trocavam. O que mais eles traziam eram ovos e manteiga, 
que daí a gente comprava e as outras pessoas que não tinham vinham comprar. A banha nós fazíamos mesmo 

aqui. Aí, nós fazíamos a linguiça, a morcilha... e era tudo feito com a tripa do porco que eles matavam. A gente 
ia na beira do rio lavar a tripa e nós sempre gostávamos de ajudar, né? Nós tínhamos os funcionários, mas 
a gente ajudava, né? Porque eles diziam: “ó, galera, vamos lavar as tripas”. Aí a gente lavava lá no rio, né?, 

limpava tudo a sujeira e trazia ela limpa, aí depois botava de molho num produto para limpar bem. E depois 
era feita a linguiça. Aí com a máquina de fazer linguiça, precisava de duas, três pessoas: um para virar e 

empurrar a tripa e a outra para fazer a linguiça, né? Daí a gente aprendeu, desde pequeno a fazer a linguiça, 
porque não podia fazer num tamanho nem muito grande nem muito pequeno. Daí ficava uma pequena quando 

sobrava pouco. Ou então, às vezes a gente se esquecia e fazia uma maior. Mas nós tínhamos um funcionário, e 
ele era muito detalhista nessa parte. Ele sempre dizia assim: “vocês não sabem fazer linguiça, deixa eu fazer e 

vocês só viram”. Mas no fim ele deixava a gente fazer também. E nós vendíamos a carne também. Nós fazíamos 
a entrega, na cidade, da linguiça já defumada, toucinho, costela de porco... todas essas coisas. A gente buscava 
na casa do colono. Muitos, às vezes, vinham fazer compras com esse dinheiro, mas a gente comprava o porco 
em peça, né? Aí pesava e depois pagava para eles, né? Mas eles já compravam, porque tinha só essa venda 

aqui e tinha uma venda lá em cima, no Rio da Luz Vitória, onde era essa minha tia... onde era o antigo Salão 
Vitória. A margarina, a gente vendia em quilo, a bolacha Maria também. Meu, a bolacha Maria era uma 

delícia, em lata, assim fechada, de 20 l era. E daí, assim, os colonos vinham e compravam 1 kg de bolacha 
Maria. Meu, aquilo era... aquilo tinha um cheiro tão gostoso! Porque aquela lata vinha fechada, né? E daí 
essas latas, como elas vinham da fábrica, eles não recolhiam. Então o colono comprava e guardava para fazer 

banha em casa, fazer bolacha. Então, quando acabava a lata de bolacha, daí eles se brigavam por aquelas latas. 
A margarina também, ela não era de cortar, ela tinha uma tampa, a gente abria. Porque, naquela época, começou 

a surgir a margarina primeiro. E a manteiga, o colono tinha, mas a margarina era uma novidade, né? Então

Estudar o processo de imigração de europeus no Brasil, no decorrer 
dos séculos XIX e XX, é ampliar o olhar sobre o Brasil e a Europa. Escrever 
sobre um processo histórico, com reverberações tão intensas nos dias de 
hoje, é duplamente desafiador. Registrar o passado é sempre e, ao mes-
mo tempo, escrever sobre o presente. O primeiro desafio é retomar uma 
bibliografia diversificada, que inclua grupos que tiveram suas histórias 
alijadas. O segundo é desatar os nós sobre a história da imigração e sobre 
as percepções que foram constituídas na memória dos descendentes, ho-
mens e mulheres, que se lançaram a um mar de incertezas, em meados do 
século XIX, em direção a uma terra inimaginável. 

Desafios grandiosos demais para uma obra que não se propõe a re-
contar a história da imigração dos imigrantes que fundaram a colônia 
Blumenau e Dona Francisca, especificamente, em Testo Alto e Rio da Luz, 
mas que tem por propósito ampliar narrativas sobre homens e mulheres 
que vivem e constituem suas vidas, trabalhos, modos de fazer e saberes 
numa imbricada relação entre passado, presente e memórias sociais. Para 
ajudar nesse desafio, dialogou-se com os seus moradores assumindo-se um 
lugar de escuta atenta e afetuosa, para entender as várias percepções so-
bre esse complexo processo. Para costurar diferentes perspectivas, vai-se 
aqui entrelaçando fios, não para criar um tecido uniforme, mas uma trama 
urdida por diferentes fios, com alguns nós apertados e outros frouxos. 
Uma trama que se assemelha a um balaio, objeto/instrumento indígena, 
que, como tantos outros objetos, costumes e saberes, foram incorporados 
pelos imigrantes ao seu cotidiano rural, nos mais variados usos e práticas, 
perpassando os aprendizados dos moradores atuais da região. Tece-se 
este texto tal qual o balaio que deixa exposto seus nós, seus vazios, seus 
preenchimentos.

Histórias à mesa:
memórias e sabores

do Rio da Luz e Testo Alto

Tade-Ane de Amorim 
Manuela Diamico
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