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RESUMO 

Este artigo coloca em relevo as produções de alimentos e os métodos de cultivos tradicionais nos 

municípios do Serro e Diamantina localizados na Serra do Espinhaço - MG, áreas de antiga mineração 

com destaque para a extração do diamante na época do Brasil colônia. Os municípios do Serro e 

Diamantina apresentam um excepcional conjunto arquitetônico tombado nacionalmente pelo IPHAN, ao 

lado de fortes elementos naturais - Serra do Espinhaço, matas e sítios arqueológicos, e bens culturais 

imateriais de grande importância, ligados tanto à religiosidade, quanto à sua longa tradição rural tais 

como o conhecido “Queijo do Serro”, registrado como patrimônio nacional em 2008. Esses elementos 

vão se combinar numa rica paisagem cultural, que vai se apresentar de forma bastante peculiar em 

relação aos demais “Sítios Urbanos Nacionais” do ciclo do ouro em Minas Gerais, principalmente no 

que se refere à sua conformação e o papel da agricultura que nele desempenha. Outro foco de análise 

remete a questão da agricultura urbana que parte justamente da compreensão do caráter rural-urbano, 

destes municípios devido o cultivo e da presença dos quintais de suas moradias. O método privilegiado 

fundamentou-se nas categorias de análise e paradigmas de interpretação da Geografia Cultural 

analisando suas interfaces com a Geografia Agrária e Urbana, tendo-se adotado aí como 

procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica, reconhecimento de campo, sistematização, 

contextualização, análise dos dados e reflexão crítica sobre as informações obtidas na pesquisa. Os 

trabalhos de campo tiveram como objetivo essencial conhecer os alimentos tradicionais locais, o saber 
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fazer das comunidades envolvidas, a gastronomia regional e as interfaces com o patrimônio cultural no 

que tange os bens materiais e imateriais.  

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio Cultural, Agricultura Urbana, Agricultura Familiar, Paisagem Cultural, 

Multifuncionalidade. 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

Os alimentos tradicionais consumidos pela população dos municípios do Serro e de Diamantina 

constitui nosso tema central de investigação e análise. Estas cidades são importante marcos das 

paisagens culturais do período barroco da região das Minas.  

O renomado geógrafo francês Paul Claval (1999, p. 255) salienta que: “alimentar-se, beber e 

comer, não há terreno de análise mais fascinante para os geógrafos”. Este autor também destaca as 

relações ecológicas dos homens com o seu ambiente exprimem-se diretamente nos consumos 

alimentares, pois os grãos, os legumes, as frutas, a carne e os laticínios vêm de terras cultivadas ou de 

pastagens (CLAVAL, 1999).  

Para a maioria dos mineiros a cozinha é o cômodo mais importante da moradia. Quanto maior 

ela for, mais cobiçada e poderosa ela se torna. A cozinha, aberta para o fundo da casa, é o principal 

ponto de encontro dos visitantes mais íntimos. A cozinha sempre em conexão com o quintal de onde 

temos complementos como: galinhas, porcos e outros animais de pequeno porte; o pomar com a sua 

diversidade de frutas, matéria primas para a fabricação dos doces e geleias, a horta ainda contribui 

como a couve, o alface, o quiabo, o jiló, a cebolinha, a salsinha e algumas outras ervas e hortaliças 

utilizadas no preparo dos pratos típicos da culinária mineira.  

Quando falamos de cozinha mineira, estamos nos referindo à cozinha que nasceu nas cidades 

onde havia mineração – como Diamantina, Mariana,  São João Del Rey, Tiradentes, Sabará, Outro 

Preto e outras que tiveram o seu apogeu nos ciclos do ouro e do diamante. A culinária e os produtos 

consumidos são bastantes diversificados pelo Estado. A região das cidades do período colonial, desde 

Tiradentes, mais ao sul, até Diamantina e o Serro, ao norte, passando por Belo Horizonte, é a que 
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mantém a tradição da culinária mineira. A cidade do Serro e arredores, ao norte da capital e a Serra da 

Canastra, a oeste, são famosas pela produção de queijos artesanais. 

Neste artigo tratamos a cozinha mineira como uma construção cultural, onde a memória e os 

hábitos do cotidiano da população são marcos importante da paisagem cultural do modo de ser do 

mineiro. O estudo da alimentação dos mineiros e as observações em pesquisa de campo dos hábitos 

alimentares constituem um rico campo de analise no campo da Geografia Cultural. 

 

2- METODOLOGIA  

 

Para cumprir os objetivos iniciais de conhecer os alimentos tradicionais locais, o saber fazer 

das comunidades envolvidas como também, a gastronomia regional e suas interfaces com o patrimônio 

cultural, foi adotada a pesquisa qualitativa. Para Minayo (1995): 

“A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela 
trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 
que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos 
que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. (MINAYO, 1995, p.21-22). 

A metodologia utilizada neste trabalho constou na primeira etapa de uma revisão e 

levantamento bibliográfico, com o objetivo de conhecer e dialogar com o referencial teórico ligado à 

temática em estudo.    

Na segunda etapa do projeto foi realizada uma pesquisa de campo, onde desenvolvemos uma 

abordagem participativa com os entrevistados, destacando as singularidades e as subjetividades 

destes territórios. Tendo como recorte espacial os municípios do Serro e de Diamantina - MG. 

Na terceira etapa deste projeto foram articuladas ações como: trabalhos de campos 

respectivamente entre os territórios rurais e urbanos, com observação direta, percurso de campo com 

objetivo de reconhecer símbolos e marcas das paisagens culturais. 

Na quarta etapa do projeto priorizou as observações e análises de campo, em especial em 

relação à questão das conexões e interfaces com o rural. Os dados das questões abertas foram 

submetidos à metodologia segundo os princípios da análise de conteúdo. Compreender o pensamento 
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e a opinião das pessoas sobre as relações topofílicas ou topofóbicas sobre determinadas paisagens 

culturais são fundamentais para se pensar formas de preservação dos patrimônios materiais ou 

imateriais.  

A partir da categorização dos dados e da análise dos resultados alcançados com pesquisa de 

campo pretende-se alavancar novas diretrizes e reflexões sobre a temática em estudo. 

 

3- ALIMENTOS CONSUMIDOS NO BRASIL NO SÉCULO XVI INTERCÂMBIO 
CULTURAL GASTRONÔMICO E GLOBALIZAÇÃO BOTÂNICA 

 

De acordo com a pesquisadora e doutora em literatura portuguesa Sheila Moura Hue torna-se 

relevante destacar que:  

Numa carta escrita na Bahia em 1550, o padre Manuel da Nóbrega recém-chegado ao 
Brasil, queixa-se de que as comidas de um modo geral são difíceis de digerir. Acostumados 
ao pão branco de trigo, ao vinho, ao azeite e os pratos da cozinha portuguesa, era difícil 
adaptar-se a uma dieta à base de mandioca, caça e frutas locais. (SHEILA MOURA HUE, 
2008) 

A pesquisadora Hue (2008, p.13) releva que: “não há registros que documentam como eram 

servidas as refeições simples, do dia a dia, em casas de pessoas comuns”. Mas sabemos, pelos 

cronistas que havia abundância também nas refeições dos trabalhadores e escravos, que comiam, 

além de bananas e outras frutas tropicais como goiaba, jabuticaba, abacaxi, caju, maracujá, sapucaia, 

mamão, mangaba, araticum, pequi, pitanga, cajá, mandioca, batata-doce, cará, gengibre, amendoim, 

abóbora, milho, farinha de mandioca e vários tipos de peixes salgados, que eram destinados 

exclusivamente à alimentação das “gentes de serviços” (HUE, 2008). 

A dieta alimentar do povo brasileiro é fruto de um intenso e inédito intercâmbio de produtos 

entre os continentes. A paisagem das praias nordestinas no inicio do século XVI, por exemplo, não 

incluíam os coqueiros, que hoje fazem parte das suas paisagens culturais. Os coqueiros, uma planta 

asiática, foram trazidos pelas naus portuguesas (HUE, 2008). A banana nativa do (sudoeste asiático); 

manga e jaca (indianas); o inhame do continente africano.  

De Portugal como salienta a autora vieram para o Brasil laranjeiras, limoeiros, além de várias 

frutas como marmelos, figos, melões e também couves, alfaces, salsinha, coentro e muitos outros 

legumes e verduras que se adaptaram extremante bem aqui no Brasil. Os portugueses também 
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trouxeram animais como vacas, porcos, cabras, carneiros e galinhas. Da América Espanhola veio o 

que era então chamado de “galo do Peru”, e da África as de hoje chamadas galinhas d’angola (HUE, 

2008).  

Neste sistema de intercambio gastronômico e intercultural existente na época colonial entre a 

colônia e a metrópole lusitana, do Brasil foram exportados a mandioca, o amendoim, o cará, a batata-

doce, o mamão, e o caju que se adaptaram muito bem em todo o Oriente (HUE, 2008). A cana-de-

açúcar, por exemplo, como salienta a pesquisadora Sheila Moura Hue (2008, p.14) reflete esta 

mixagem cultural entre os continentes: Nativa da Ásia e aclimatada nas ilhas atlânticas chegaram ainda 

no século XVI. Impulsionadora de uma das maiores movimentações demográficas da história, com o 

transporte em larga escala de africanos, marcou profundamente o país. 

A abundância de gêneros nativos e exóticos, a vitalidade da caça e da pesca, o cultivo de 

hortas e a criação de animais produziram uma vastíssima variedade de ingredientes para a culinária 

brasileira no primeiro século de ocupação portuguesa.  

A cozinha indígena e portuguesa também trocaram experiências, técnicas de preparo, sabores 

e ingredientes. Por exemplo, quando não tinham o vinho de uvas, colonos e viajantes apreciavam 

bebidas indígenas fermentadas a base de mandioca, milho e de variados frutos nativos.  

A autora coloca em pauta que o paladar europeu se ampliou ao ser apresentado às iguarias 

indígenas como a tanajura frita as rãs, os cágados e as cobras. Mas em contrapartida os índios não 

assimilaram as plantas e os animais introduzidos pelos portugueses, pois, por exemplo, criavam 

galinhas para vendê-las, mas não as comiam (HUE, 2008). 

 

4- ALIMENTOS TRADICIONAIS, AGRICULTURA FAMILIAR, CONEXÕES E 
INTERFACES COM O PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

O geógrafo francês Yves Gervaise, que no período de 1968/1975 trabalhou no Departamento 

de Geografia, do Instituto de Geociências da UFMG, percorreu todas as regiões de Minas, e conviveu 

como salienta o professor e geógrafo mineiro Oswaldo Bueno Amorim Filho “com as diversas 

manifestações regionais do mineiro”, pode ser considerado como um dos desbravadores das 

abordagens humanistas, bem antes destas assumirem a importância que tem hoje na pesquisa 
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geográfica, foi pioneiro em Minas Gerais e no Brasil, e uma das primeiras do gênero em todo mundo 

tropical. 

 Em sua pesquisa sobre as proposições para um modelo da análise das mudanças rurais: o 

caso da região do Serro, Minas Gerais destaca várias contribuições e reflexões importantes que 

remetem as paisagens culturais como: “a beleza rude e selvagem dos altos planaltos e cristas de 

quartzito do Espinhaço não é, certamente, favorável á vida rural e, nestas condições, a ocupação é, 

ainda, bem modesta na região de Diamantina” (GERVAISE, 1986). O geógrafo francês afirma que: As 

culturas de subsistências, embora estagnadas, permanecem como a base da agricultura regional, por 

outro lado, a produção de legumes jamais ultrapassou o estágio das pequenas hortas individuais 

(GERVAISE, 1986). 

O autor em relação ao gênero de vida sobre a região do Serro e Diamantina baliza as 

seguintes ponderações:  

As cidades de Diamantina, e, sobretudo o Serro, parecem bem adormecidas. Os balcões das 
moradias coloniais só parecem habitadas por sonhos que contemplam as calçadas vazias 
das ruas. As permanências em seus habitantes de mentalidades voltadas para o passado e 
marcadas pelos caracteres da atividade de mineração testemunham o fato de que se trata de 
cidades poucos voltadas para a dinamização de suas zonas rurais. No que se referem aos 
pequenos proprietários, as culturas são, antes de tudo, uma base de sobrevivência e sua 
expansão é dificultada ao mesmo tempo pela extensão reduzida das superfícies disponíveis 
e pelas deficiências de uma força de trabalho que permanece essencialmente familiar 
(GERVAISE, 1986). 

 A pesquisadora Márcia Motta (2006, p. 273) em relação à agricultura familiar destaca com 

coerência e pertinência que:  

Está referenciado á dinâmica da constituição da família, composição e ciclo de vida, engloba 
a agricultura de subsistência, a economia camponesa como o modo de produzir orientado 
por objetivos e valores construídos pela vida familiar – historicamente datada porque 
articulada a presença do Estado, da cidade e da sociabilidade comunal. (MÁRCIA MOTTA, 
2006, p. 273) 

Outra consideração relevante sobre esta forma de organização social é que: “como a 

capacidade e as condições de trabalho são articuladas a partir das relações familiares, deve-se levar 

em consideração a diferenciação de gênero, os ciclos de vida e o sistema de autoridade familiar” 

(MOTTA, 2005).  

A geógrafa e professora Sônia de Souza Mendonça Menezes (2008, p. 48) sobre esta temática 

esclarece: “a agricultura familiar desempenha um importante papel na produção de alimentos e na 

criação de outras funções”. Dentro de outra vertente, Wanderley (2003) aponta “ [...] que pela primeira 
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vez na história, “a agricultura familiar foi oficialmente reconhecida como um ator social”. A autora 

destaca a importância da agricultura familiar no contexto social, que vem de encontro ao saber fazer e 

os costumes culinários dos sujeitos envolvidos na pesquisa.  

Em relação às questões culturais, na região do Serro o apego às tradições tanto podem ter 

relações com a crença no sagrado, como pela referência as experiências com o passado, o renomado 

geógrafo francês Yves Gervaise (1986, p.40-41) em pesquisa de campo na referida região de Minas 

Gerais releva entre outras, constatações: “o fato de se crer na influência da Lua sobre a semeadura do 

feijão, a época propicia para serrar a madeira ou, ainda, sobre o sucesso na castração dos porcos”. 

 No tocante aos aspectos religiosos o autor destaca: “a crença na benzeção, espécie de 

mágica popular destinada a expulsar o mau olhado, como sendo capaz de recuperar a saúde do gado 

doente ou picado por serpente” (GERVAISE, 1986). Sinalizando o autor, destaca: “tem-se a impressão 

de uma sociedade rural fortemente impregnada de tradição”.  

Dialogando com o geógrafo francês o arquiteto Leonardo Barci Castriota (2009, p. 259) 

exemplifica, “o município do Serro, localizado no “Distrito do Diamante” é uma das poucas cidades da 

região da mineração a ser marcada pela agricultura, desde o inicio da ocupação”. O pesquisador afirma 

também que o conceito de patrimônio foi ampliado, desempenhando um papel decisivo e inovador. 

Uma delas é o de “paisagem cultural”, que desenvolvida pela UNESCO desde o inicio de 1990, 

combina de forma inexplicável os aspectos materiais e imateriais do conceito.  

Outro conceito relevante que congrega a interface entre o rural e o urbano é o de agricultura 

urbana, muito presente na cidade do Serro, articulando desta maneira o caráter rural do município e a 

adequação morfológica muito própria do seu centro histórico.  Wanderley (2003) afirma que o espaço 

rural não pode ser considerado independente, pois leva consigo, traços da história, ou mesmo, 

formação sócio-histórica concreta. A autora tem uma posição mais cultural sobre esta relação e se 

preocupa com as relações sociais existentes. Aponta que o rural é visto como uma forma de vida e a 

relação rural/urbana são coligadas à parte especifica do todo. Em sua teoria, o rural é visto como um 

espaço particular, o que contemporiza são os aspectos sociais do grupo rural e do urbano sobre o 

ambiente rural. 

Desde que o conceito de paisagem foi criado pela a UNESCO, o termo abarca uma diversidade 

de manifestações entre a humanidade e o meio ambiente natural, desde jardins projetados a paisagens 

urbanas, passando por campos agrícolas, rotas de peregrinações entre outras (CASTRIOTA, 2009).  
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Outra consideração relevante em relação à cidade do Serro é que a cidade mantém até os dias 

atuais um esquema urbano básico, próximo àquele do século XVIII. Leonardo Castriota (2009, p.267) 

destaca:  

O solo é pedregoso, no entanto fértil o suficiente o suficiente e favorável á agricultura, 
especialmente para o cultivo de milho, cana de açúcar, feijão, mandioca e banana. Na sua 
região norte, há muitas fazendas de criação de gado e a produção de queijo artesanal 
sempre foi tradicional na região, sendo bastante conhecido em todo o país. (LEONARDO 
CASTRIOTA, 2009, p.267) 

O economista Antônio Cesar Ortega e professor do Instituto de Economia da UFU (2008, p. 86) 

em relação à ruralidade, enfatiza que: “está cada vez mais se transformando num valor as sociedades 

atuais. O meio rural vem se transformando, crescentemente, em um espaço de atividades variadas”. O 

autor destaca também outra consideração em reconhecer os seus vínculos históricos específicos para 

que essa diversidade possa ser potencializada, por meio de políticas que valorizem a organização 

desses territórios em tornos de objetivos pactuados (ORTEGA, 2008).  

 

5- ALIMENTOS TRADICIONAIS EM MINAS GERAIS NO PERÍODO DO CICLO DO 
OURO E INTERFERÊNCIAS SÓCIOCULTURAIS 

 

 De acordo com as historiadoras Adriana Romeiro e Ângela Vianna Botelho (2003, p. 23) “a 

alimentação dos mineiros foi profundamente influenciada pela culinária indígena. Os primeiros 

desbravadores das minas alimentam-se especialmente de mandioca e milho, da caça, da pesca e das 

frutas”. 

 A história da culinária no estado tem um importante capítulo na época dos bandeirantes e 

tropeiros paulistas, que saíam em viagem levando feijão, carne-seca, toucinho de porco e farinha. 

Desse farnel resultaram receitas como tutu de feijão, farofa e angu, incorporados, hoje, à cozinha 

mineira, mas também à mesa do interior paulista. A profusão de fazendas na região, instaladas na 

época do Ciclo do Ouro, responde pela paisagem bucólica, rodeada por montanhas e por cidadezinhas 

que preservam suas casas e suas igrejas barrocas; mas, também, é a responsável pelo 

desenvolvimento de pratos clássicos mineiros, que combinavam gostos portugueses, africanos e 

indígenas, a exemplo do leitão pururuca e da canjiquinha com costelinha de porco.  
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 A cozinha mineira, apesar de rica em ingredientes aromas e sabores, é baseada em quatro 

alimentos principais como salienta o pesquisador Raimundo de Oliveira (2005, p. 51) “o milho, as 

verduras, os legumes e as carnes – principalmente as de porco e os derivados do leite, sendo sua força 

os queijos, dos quais os de origem mineira figuram como os primeiros a serem produzidos no Brasil”. 

“Ignora-se, porém o fabrico da manteiga e não se separa da coalhada”, como destaca Eduardo Frieiro 

(1982, p. 69).  

Um dos utensílios doméstico muito utilizado na região das minas foi a famosa panela de pedra-

sabão. Elas começaram a ser produzidas artesanalmente na época da mineração no século XVIII. As 

primeiras foram feitas nos distritos de Cachoeira do Campo e no distrito de Santa Rita de Ouro Preto, 

também são encontradas no distrito de Cachoeira do Brumado que pertencente ao município de 

Mariana, onde este material, o esteatito, ainda hoje é muito comum. Devido a sua maleabilidade, o 

esteatito acabou ganhando dos artesãos o apelido de pedra-sabão. As cozinheiras perceberam outra 

vantagem: essas panelas mantinham a temperatura por muito mais tempo do que as panelas comuns. 

Por isso, são ideais para preparar, feijão, angu, caldos e sopas, além de pratos clássicos, como o 

frango ao molho pardo e o feijão tropeiro. 

 Vale ressaltar que a prática de produzir a farinha de milho ou de mandioca era muito utilizada 

e também abundantemente consumida pela população local (ALMEIDA, 2010). O milho, por exemplo, é 

utilizado na culinária mineira em forma de fubá, canjiquinha, em pratos como o angu, em ensopados, 

caldos, pamonha, pipoca, bamba de couve, o cuscuz, biscoitos, bolos, dentre outros. 

 O pesquisador Eduardo Frieiro (1982, P.162) destaca que o alimento básico da maioria da 

população mineira do período do ciclo do ouro achava-se “no milho e na mandioca”. As plantações de 

mandioca eram insuficientes e na canjica se dispensava o sal, porque este ingrediente não chegava 

para todos. Outro destaque proferido pelo autor em relação ao milho é que “o fubá servia 

principalmente para fazer angu dos negros, cozido em grandes quantidades em tachos de água 

quente” (FREIRO, 1982).  

Os feijões prediletos dos mineiros são o mulatinho, o vermelho. Eles estão presentes nas 

receitas mais populares, como o feijão tropeiro e o tutu.  

Os legumes e os tubérculos aparecem em várias receitas, normalmente cozidos, ora-pro-nóbis, 

quiabo, cará, inhame, jiló, abobora, abobrinha, pimentão verde ou vermelho, chuchu, batata, vagem, 

entre outros. 
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Os temperos enfeitam os quintais e aromatizam os pratos salgados e doces. Os mais usados 

na culinária mineira são salsinha, cebolinha, louro, alfavaca, coentro, pimenta malagueta, urucum, 

açafrão da terra, limão e os tradicionais alho, pimentão e pimenta-do-reino.  

A socióloga mineira Mônica Chaves Abdala (2007, p. 70) no que concerne à dieta alimentar do 

mineiro no período colonial em Minas enfatiza que:  

Chegavam da Europa os vinhos, queijos, alho, sal, bacalhau, nozes, farinha de trigo. Da 
Bahia vinham principalmente à carne bovina, açúcar e importados. A proibição de engenhos 
de açúcar na região das Minas, assim como a criação de gado, por longo tempo dificultou o 
abastecimento desses dois produtos. Do Rio de Janeiro chegavam importados de além-mar 
e produtos da terra como açúcar, aguardente, gado, feijão, arroz e farinha. (MÔNICA 
CHAVES ABDALA, 2007, p.70) 

Devido à dificuldade em relação à pecuária bovina e a criação de muares na região das Minas, 

pois, eles eram vendidos a altos preços na feira de Sorocaba/SP. E também o seu comércio era 

dificultado pela precariedade das estradas, fator que comprometia toda a circulação interna de 

mercadorias no período Minas Colonial.  

Por causas destes fatores explicitados acima, entra em cena outro animal, conhecido 

popularmente como o “porco”, que se tornou o centro da economia domestica da época. De acordo 

com o pesquisador Raimundo de Oliveira (2005, p. 55) “os porcos foram introduzidos no Brasil em 1532 

por Martin Afonso de Souza”. Como salienta a antropóloga Mônica Chaves Abdala (2007, p. 72), estes 

animais eram: “criados nos quintais ou debaixo dos assoalhos, nas casas construídas sobre pilastras, 

era alimentado com as sobras dos pratos e panelas”.  

Outra questão relevante em relação a este animal era que se aproveitava dele quase tudo, a 

banha para fazer torresmos e conservação da carne, que também podia ser salgada, do sangue fazia-

se o chouriço; das tripas as linguiças; pés, rabos, orelhas serviam para o feijão dos escravos (ABDALA, 

2007). 

 Além disso, a carne de gado bovino não se prestava como a carne de porco presta, à 

conservação na própria gordura por longos períodos, e a gordura de bovino nunca foi apreciada no seu 

sabor e aroma (ABALA 2007). Vale ressaltar que “a carne que se conservava na gordura era, primeiro, 

cozida em sua própria água e na gordura que dela se soltava; depois, era apurada e guardada em 

latões com banha de porco” (ABDALA, 2007). Ensinadas pelos índios, a carne conservada na própria 

banha ou salgada estavam tanto nas estradas com os tropeiros como nas mesas das famílias que 
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pertenciam à elite colonial. Tropeiros e viajantes, de maneira geral consumiam a paçoca. Desde 

tempos dos bandeirantes, o costume de carregar paçoca ou farofa era comum. 

Para fazer as farofas e as sopas eram aproveitadas as sobras das carnes, ovos para fazer, por 

exemplo, uma farofa. Os legumes eram aproveitados para fazer ensopados ou sopas. As sobras das 

comidas como o arroz, o feijão, carnes, couve, cebolas e ovos, misturando a farinha de mandioca ou de 

milho, eram os ingredientes usados para fazer o famoso “mexido”. Nas comunidades rurais de Minas 

Gerais este prato é saboreado até os dias atuais, como a primeira refeição do dia.  

Nos quintais das casas urbanas e das fazendas no século XVIII, na região das Minas criavam 

as galinhas e plantavam-se as verduras como a couve, o alface, as frutas trazidas da metrópole 

lusitana, conjuntamente com o milho, mandioca, abobora, frutas nativas e a batata-doce da terra. No 

período colonial os hábitos alimentares eram compartilhados com a combinação de gêneros 

importados com os produtos cultivados nos quintais.   

 

6- AS QUITANDAS, DOCES, QUEIJOS E AS SINERGIAS DE SABORES E ODORES 
EM MINAS GERAIS 

 

Quando se fala em comida mineira, não se pode esquecer o hábito mineiro de sempre oferecer 

alguma quitanda aos convidados. Entendemos que quitanda é toda a variedade servida no café da 

manhã, no lanche da tarde, nas reuniões de amigos como: bolos, bolinhos, broa de fubá com erva 

doce, docinhos, o curau, a pamonha, a canjica com leite, os biscoitinhos de argolinhas, as mentiras, o 

pão de ló d’água, as roscas variadas e a mais famosa quitanda de Minas: o pão de queijo, feito com 

queijo maturado ralado, ovos, banha, (ou óleo) e polvilho azedo, que deve ser servido logo depois de 

sair do forno. Sempre são servidos com café. 

De acordo com Raimundo de Oliveira (2005, 61) a palavra é de origem africana (quimbundo) e 

significa naquele continente, “o tabuleiro, de expor mercadorias para a venda nas feiras em que estas 

mercadorias são expostas”. Em Minas Gerais, além desta concepção, aplicou-se às comidas rápidas, 

em sua maioria de origem africana ou portuguesa.  

Os primeiros doces que chegaram ao Brasil, como destaca Raimundo de Oliveira (2005, p.83) 

vieram da metrópole lusitana “com a esquadra de Pedro Álvares Cabral, em 1500. Foram ofertados 
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como presentes aos índios de Porto Seguro que até então desconheciam completamente a arte”. Com 

o abacaxi, jabuticaba e carambolas são feitos compotas, doces e geleias. Doces, pães e roscas 

costumam ser aromatizadas com canela em pau ou em pó, raspas de noz-moscada, cravo e sementes 

de erva-doce. 

 Em Minas Gerais, boa parte do que se produz no pomar vai para o tacho de cobre, sobre o 

fogão à lenha. Assim, com muita paciência e calda de açúcar, surgem os clássicos doces de compota, 

a exemplo dos populares de abóbora, de mamão e de cidra. Esta última, aliás, só pode ser provada em 

forma de doce: grande e verde, a cidra tem sabor tão acre que não costuma agradar o paladar quando 

consumida ao natural. Os doces de compota, que incluem ainda o famoso doce de leite mineiro, 

costumam ser servidos com queijo. O distrito de São Bartolomeu localizado no município de Ouro Preto 

tem pelo menos três séculos de tradição na produção artesanal desses saborosos doces. 

Abala (2007, p. 73) destaca que com: “à exceção das compotas e doçaria, de maneira geral 

inspirada nos hábitos lusitanos, os pratos servidos no dia a dia caracterizavam-se pela rusticidade dos 

produtos da terra”. Esse foi um momento da historia alimentar mineira marcada “pela grande 

importância das técnicas de conservação de alimentos” e pela a necessidade de tudo aproveitar, o que 

determinou uma dieta peculiar (ABALA 2007). 

O mineiro não tem o hábito de tomar leite, costume que vem dos séculos passados, quando se 

acreditava que o leite, assim como a manteiga fazia mal à saúde. Esse é um dos motivos pelos quais o 

queijo se tornou tão popular em Minas. Do baixo consumo do leite resultou a grande produção de 

queijos, que normalmente são consumidos frescos, bem brancos ou curados, com a massa mais 

amarelada. As variedades mais conhecidas são as do tipo minas, canastra ou do serro.  

O queijo minas padrão também conhecido por minas curado é provavelmente, o primeiro tipo 

de queijo fabricado no Brasil, pois como destaca Raimundo de Oliveira (2005, p. 58) “antes do inicio do 

século XIX já era fabricado”.  

O modo artesanal de fazer queijo minas foi tombado como Patrimônio Imaterial pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 2008. As regiões inventariadas são a do Serro, 

Serra da Canastra e Serra do Salitre (Alto Paranaíba), onde predominam as fazendas que fazem o 

queijo artesanal tipo minas. A característica principal é que eles não passam pelo processo de 

pasteurização do leite, o qual elimina as bactérias benéficas que dão sabor e consistência ao queijo. 
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Apesar de não serem pasteurizados, estão dentro dos padrões sanitários, garantindo a segurança 

alimentar, sem perder seu tradicional sabor. 

Tanto na região da Canastra quanto na do Serro, os produtores utilizam o leite cru de vaca, 

produzido na própria fazenda, com a adição do “pingo” – fermento láctico natural, recolhido a partir do 

soro drenado do próprio queijo. A diferença entre os dois está na manipulação do leite, dos coalhos e 

das massas, além da prensagem e do tempo de cura. 

O queijo Canastra é aquele produzido na região da Canastra, que engloba as cidades de São 

Roque de Minas, Medeiros, Bambuí, Vargem Bonita, Piumhi, Tapiraí e Delfinópolis. Além de ser 

considerado patrimônio cultural do Brasil, o queijo artesanal do tipo Canastra também recebeu do INPI 

– Instituto Nacional da Propriedade Industrial – o título de indicação geográfica para as cidades 

produtoras. Esse título restringe a essas cidades a produção do original queijo Canastra. 

Já o queijo do Serro é aquele produzido nas cidades que fazem parte da região do Serro. Além 

da cidade Serro, estão Alvorada de Minas, Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim, Materlândia, 

Paulistas, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santo Antônio do Itambé e Serra Azul de Minas. 

O processo de fabricação realizado há 300 anos deu também ao queijo do Serro o título de 

patrimônio imaterial de Minas Gerais, concedido pelo IEPHA-MG – Instituto Estadual do Patrimônio 

Histórico e Artístico de Minas Gerais –, em 2002. 

 

7- ALIMENTOS TRADICIONAIS NOS MUNICÍPIOS DO SERRO E DIAMANTINA – MG 

 

Os viajantes estrangeiros, em seus diários, já faziam referências de que na região do Serro e 

Diamantina, desde o século XVIII, foram plantados pêssegos, marmelos, figos, cidra, peras e até 

maçãs. Foram plantados também batata, ervilhas, couve, alface e salsinha. 

Esta região era conhecida como Distrito Diamantino e mantinha estreitas relações comerciais, 

culturais, administrativas e políticas com a Coroa Portuguesa. Nas áreas urbanas e rurais, os serranos 

e os diamantinenses usam a criação de porcos e de galinhas, como herança das tradições 

portuguesas.  
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Nas regiões mineiras, os escravos recolhiam as comidas que sobravam dos patrões e as 

partes simples do porco (pés, orelhas, rabo, focinho), misturando-as em seus ensopados de brotos de 

plantas nativas e aparas de carne, para aproveitar os temperos, principalmente o sal, misturando tudo 

com farinha de mandioca ou de milho. 

As ferramentas utilizadas na cozinha, apesar das facilidades oferecidas pela modernidade, são 

feitas de madeira, ferro batido, taquara, couro, barro, pedra sabão e outros materiais. Em geral, os 

utensílios recebem toques pessoais, o que os tornam ainda mais adequados. Dessa maneira, estão de 

volta os pilões de madeira usados para descascar o arroz, o café e para pilar o feijão fradinho; as 

gamelas para sovar as massas e as colheres de pau para mexer os doces em tachos de cobre. Para as 

tradicionais doceiras de Minas, quando se utiliza a colher de pau, o doce tem mais durabilidade e o 

sabor da fruta torna-se mais intenso. As boas cozinheiras acreditam também que os fornos feitos com 

barro de cupim assam por igual às quitandas e carnes, mantendo os valores nutritivos do alimento e 

proporcionando melhor sabor. 

No século XVIII apesar das dificuldades, nesta época, os mineradores, os negros, os índios 

aculturados e o povo mestiço sobreviviam com: angu, feijão, toucinho, carne seca, couve, guisados 

(principalmente de serralha), caruru, arnica, broto de samambaia, palmito, cará, inhame, batata doce e 

mandioca cozida, que substituíam o pão. 

 A farinha de mandioca e de milho (bastante conhecida), usadas ao natural e em pães, bolos, 

pão de ló. Canjiquinha, canjica com rapadura e leite, são outras delícias do Serro. O leite era tomado 

só pela manhã. Os serranos também tomavam chá de laranja.  

O sal, por exemplo, no século XVIII, era raros e caro, assim como o açúcar, considerados 

artigos de luxo juntamente com o arroz. Vários produtos alimentícios e industrializados eram monopólio 

de comerciantes portugueses que taxavam o preço desses produtos de acordo com suas 

conveniências. 

Utilizavam o mel e a própolis para alimentação e para fins medicinais. Há várias senhoras do 

Serro e de Diamantina que comentam sobre a culinária da região. Segundo contam, ela é dividida em 

duas épocas: antes e depois da implantação do Colégio Nossa Senhora das Dores, localizado em 

Diamantina. As irmãs introduziram várias receitas e modos de fazer as delícias que são inconfundíveis 

na região, principalmente os pratos utilizados em festas, como o empadão veneziano, e o arroz à 

Rossini. 
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No ritual do café da manhã ainda nos dias atuais ele é adoçado com rapadura e com a 

presença de inúmeras quitandas como: pão caseiro, curau, biscoito frito, pão de queijo, queijadinha, 

queijo, broa de fubá, tareco (biscoito doce feito de farinha de trigo, açúcar e ovos), roscas e biscoitos 

com variadas receitas, angu doce com queijo, pastel de massa folhada e rosca doce coberta com 

queijo.  

Os serranos e os diamantinenses mantêm inalteradas as características originais do tradicional 

queijo como a consistência firme e massa uniforme. O capim meloso (grama típica da região) 

consumido pelas vacas e o clima ameno mantêm o sabor diferenciado do leite, em relação aos de 

outras regiões do estado. O naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire (2011, p. 25) em visita a região 

do Serro e Diamantina, no século XIX, destaca: 

Entre a grande cadeia e o Rio São Francisco, não se vê o capim gordura tomar conta das 
terras desbravadas. Logo, podemos dizer que a cadeia é o limite dessa planta, como é o 
limite dos bosques que ela substituiu. “Essa planta ambiciosa não é natural da província das 
Minas; ela se espalhou ali graças à passagem do homem” (SAINT-HILAIRE, 2011).  

Outra constatação proferida pelo naturalista em relação a esta gramínea é que: “ela foi levada 

à província de Minas por um acaso singular, ou introduzido como forragem” (SAINT-HILAIRE, 2011). 

Mais adiante o naturalista Auguste Saint-Hilaire (2011, p. 26) sinaliza outra questão relevante em 

relação a esta gramínea: “quando os animais não se aproximam do capim gordura, os velhos caules 

formam cedo o tarde uma camada espessa de vários pés, impedindo os caules novos de se 

desenvolverem”. 

Pela técnica artesanal de fazer o Queijo do Serro, esta delícia típica foi elevada a patrimônio 

imaterial pelo IEPHA/MG, em agosto de 2002. O Queijo do Serro foi o primeiro patrimônio imaterial 

incluso no Livro dos Saberes. 

Outras delícias da culinária serrana e diamantinense que merecem destaques são: o feijão 

ferrado (alimento típico do tropeiro), ora-pro-nóbis (cactácea característica das regiões rochosas e altas 

do Brasil), broto de samambaia e mamão de vez (acompanhados de carne de porco, costelinha ou 

frango). Feijão branco com dobradinha, frango ao molho pardo, frango com quiabo e angu, “roupa-

velha” (feijão com carne seca) e escaldado (conhecido como maneco com jaleco, feito com mingau de 

fubá e ovo escaldado). Para variar, também, comem a linguiça de porco, o chouriço salgado, a 

dobradinha, o fígado de boi (com jiló ou acebolado), miúdos de porco ou de galinha (rins, fígado e 

coração). Consomem, também, ovos de galinha, utilizados de várias formas como a omelete. 
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Os principais doces produzidos desde a época colonial na região do Serro e Diamantina são: 

rapadura, rocambole de leite, pé de moleque, ambrosia, arroz doce com casca de limão e canela e 

doces de frutas, como os de banana, goiaba, pêssego, abacaxi, coco, abóbora, cidra ralada, pau doce, 

mamão e pau de mamão (ralado com rapadura), furrundu (mamão verde enrolado), bananada, 

goiabada, marmelada e cocadas brancas e pretas. 

 O destaque são os doces em barras de frutas de São Gonçalo do Rio das Pedras e de Milho 

Verde. As compotas e geleias de frutas são variadas como as de figo, mamão, pêssego, laranja da 

terra, marmelo e cidra. A canjica com leite ou temperada com amendoim, leite de coco ou coco ralado e 

cravo é uma iguaria muito apreciada, sobretudo no mês de junho. 

 As bebidas consumidas são: os licores de folha de figo, jabuticaba, laranja, leite, jurubeba, 

jenipapo, ameixa. Os vinhos: de uva, jabuticaba e pétalas de rosas (fabricação caseira). Os chás de 

guaco, capim cidreira, camomila, maracujá, laranja da terra, pitanga, hortelã, poejo, casca de mexerica, 

chá preto, mate e erva-doce. A cachaça, caipirinha e quentão, queimadinha (leite “afogado” no melado 

de açúcar ou mel). Para espantar o frio, os serranos e os diamantinenses acrescentam à queimadinha 

uma colher de cachaça e uns pauzinhos de canela. 

 

8- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Dentre as principais dinâmicas das produções de alimentos e os métodos de cultivos 

tradicionais nos municípios do Serro e Diamantina, foi possível verificar que a prática da agricultura 

familiar vem contribuindo de forma efetiva na produção e utilização destes alimentos tradicionais.  

No tocante ao manejo e cultivo, são articulados os modos de vida, o trabalho, a cultura, a 

sociabilidade e a identidade destas famílias na culinária mineira. Em relação à culinária do Serro e 

Diamantina são mantidos e preservados os preparos dos pratos valorizando as técnicas artesanais e 

os saberes regionais. Percebe-se, também, que a alimentação exerce um forte traço de coesão destas 

práticas tanto na organização social como nas relações sociais destas famílias e grupos.  

 As condições históricas devem ser levadas em consideração na formação do estado mineiro, 

pois essas exercem um papel preponderante no cultivo dos produtos, na alimentação e nos cardápios 
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mineiros dessas regiões, devido à forte presença e influência da herança dos portugueses, dos 

bandeirantes, dos tropeiros, africanos e indígenas sobre o cultivo dos produtos e cardápios. 

 A pesquisa nessas regiões revelou a importância da produção dos alimentos tradicionais, 

valorizando as questões culturais em relação ao apego às tradições e manifestações regionais destas 

famílias no tocante aos modos de vida, aspectos religiosos, às festas onde a presença da cozinha 

mineira se faz presente.  

A tradição das quitandas servidas às visitas no seio das casas mineiras, vindas de hábitos 

lusitanos, como também pratos servidos com produtos da terra são traços marcantes nesses grupos. 

Os temperos utilizados na culinária mineira, saídos das hortas dos fundos de quintais das casas, 

também  comprova  a forte relação entre os modos de vida das famílias e a tradição do cultivo de 

hortaliças no fundo do quintal vindo de geração em geração. 

Em síntese, este estudo nos permitiu identificar a valorização e diversificação dos alimentos 

tradicionais e a forte influência das tradições culturais e saberes ocorridos nas mesas dos mineiros, em 

específico, do Serro e de Diamantina.  
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