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APRESENTAÇÃO

 Falar sobre engenhos de farinha em Santa Catarina é 
mobilizar memórias afetivas de cheiros, sabores, brincadeiras 
e saberes de pessoas de várias origens sociais e étnicas. Fruto da 
interpenetração das culturas guarani e açoriana e da presença 
cultural e trabalho de negros/as escravizados/as nesta região, a 
produção familiar de farinha representou uma das principais 
atividades econômicas de Santa Catarina nos séculos 18 e 19. Até a 
década de 1960, quase toda família nativa mantinha o seu Engenho 
de Farinha onde produzia-se o alimento e reproduziam-se as 
tradições. Mas a especulação imobiliária, o recrudescimento de 
normas sanitárias, as restrições ambientais para as áreas de cultivo 
e projetos excludentes de desenvolvimento apagaram o fogo de 
muitos fornos de torrar farinha e fazer beiju. 
 Essas práticas (agri)culturais, entretanto, continuam vivas, 
preservadas por famílias e coletivos que mantém seus engenhos 
funcionando, mesmo ocasionalmente, avivando também suas 
tradições e identidade cultural. Reconhecendo a importância dessas 
comunidades que mantém suas roças, suas ramas, seus engenhos 
produzindo farinha artesanalmente em pleno século 21, o Cepagro 
e a Rede Catarinense de Engenhos de Farinha atuam desde 2010 
na valorização deste patrimônio agroalimentar e cultural. Em 
2019, celebramos o nascimento de um Inventário Participativo 
dos Engenhos de Farinha do Litoral Catarinense, filho de anos 
de pesquisa, articulação e mobilização comunitárias e educação 
patrimonial. Esta publicação traz um relato sobre esta aventura.
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UMA REDE de eNGENHOS DE FARINHA

Se o trabalho nos Engenhos 
de Farinha sempre 
foi caracterizado pela 

coletividade, a aventura de 
identificar e fazer um Inventário 
sobre o patrimônio cultural 
imaterial da produção artesanal de 
farinha não poderia ser diferente. 
Em Santa Catarina, o caminho 
do Inventário participativo dos 
engenhos vem sendo trilhado pela 
Rede Catarinense de Engenhos de 
Farinha, que nasce da articulação 
das famílias que mantêm ou 
trabalham em engenhos, junto com 
agentes públicos, pesquisadores/
as, cozinheiros/as, educadores/
as e ativistas pela preservação de 
seu patrimônio agroalimentar e 
cultural. 
A Rede começou como o Ponto 
de Cultura Engenhos de Farinha, 
iniciativa do antigo Programa 
Cultura Viva, do extinto Ministério 
da Cultura, empreendida 
entre 2010 e 2014 pelo Centro 
de Estudos e Promoção da 
Agricultura de Grupo (Cepagro). 
Essa iniciativa possibilitou que 
as famílias que mantinham 
engenhos de farinha fossem 
articuladas e compartilhassem suas 
experiências. Foram realizadas 

diversas oficinas e encontros em 
municípios do litoral e encostas 
da Serra de Santa Catarina, como 
Angelina, Florianópolis, Palhoça, 
Paulo Lopes, Imbituba, Garopaba e 
Rancho Queimado. 
Após um intervalo de baixa 
de projetos, característico de 
organizações sociais, o trabalho 
com os engenhos é retomado em 
2016, com recursos do Prêmio 
“Boas práticas de Salvaguarda 
do Patrimônio Cultural” (PNPI), 
concedido pelo IPHAN, que 
possibilitou a realização de novos 
encontros das famílias engenheiras, 
onde a articulação da Rede de 
Engenhos se fortaleceu. 
Os engenheiros de farinha  se 
uniram com seus pares em suas 
comunidades e começaram a 
entender-se parte de um coletivo, 
sempre renovado, a cada novo 
encontro e a cada membro que se 
liga à Rede de Engenhos. Em 2017,  
foi a vez da Rede Catarinense de 
Engenhos de Farinha mobilizar a 
equipe do Cepagro a desenvolver 
este trabalho de valorização do 
patrimônio agroalimentar das 
comunidades que preservam e 
celebram seus engenhos de farinha. 
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Rede Catarinense 
de Engenhos de 
Farinha durante 
o lançamento 
do Inventário 
Participativo, em 
abril de 2019.

Educação e Cultura
Desenvolver  ações que compreendam a cultura e educação 
como dimensões estruturantes à  estratégias de preservação 

dos Engenhos de Farinha de Santa Catarina. 

Comercialização
Incentivar boas práticas na produção agroecológica e artesanal, 

buscando sempre formas de valorização dos produtos 
dos Engenhos, tais como: selos e certificações específicas, 

embalagens apropriadas e mercados diferenciados.

Terra e Agroecologia
Sem terra, não tem roça, mandioca ou farinha! A rede discute 
instrumentos  para defender e regularizar as áreas rurais e 
territórios tradicionais.

Turismo de base comunitária
Reunir e organizar as informações disponíveis visando criar 
uma rota turística dos engenhos, qualificada, que valorize as 
especificidades locais e que seja desenvolvida em rede, observando 
as diretrizes do turismo de base cultural e comunitária.

EIXOS TEMÁTICOS DA REDE DE ENGENHOS
Durante os encontros realizados, foram definidos os principais 
eixos de demandas e trabalho:

5
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BOMBINHAS: foram mapeados 11 engenhos, entre os quais seis estão 
produzindo farinha. 

FLORIANÓPOL IS: foram encontrados 27 engenhos, 18 deles produzindo 
farinha.

GAROPABA: 25 engenhos  entraram no mapeamento, 22 deles continuam 
produzindo. 

IMBITUBA: existem 21 engenhos, entre os quais 16 seguem produzindo 
farinha.

ANGELINA: foram mapeados dois engenhos de farinha, ambos em atividade.

PALHOÇA: dois engenhos identificados e produzindo farinha até hoje.

7

MAPEANDO OS eNGENHOS DE FARINHA
 O Mapa fez parte do Inventário Participativo dos Engenhos 
de Farinha do Litoral Catarinense e apresenta 88 engenhos ativos. A 
metodologia compreendeu visitas in loco e levantamento através das 
oficinas de educação patrimonial. Também foram levantados dados sobre 
a produção de farinha, o potencial para o turismo comunitário e aspectos 
culturais. Os engenhos mapeados estão distribuidos entre cinco cidades:

Pesquisa
Ana Carolina Dionisio
Claudete Medeiros
Gabriela Cristina Pieroni
Giselle Miotto
Karina Smania De Lorenzi
Lorena Lucas Sasaki
Luis Fernando de Souza
Manuela Valim Braganholo
Marlene Borges

Coordenação
Giselle Miotto

Elaboração
Lorena Lucas Sasaki

Design gráfico
Fernanda do Canto

Foto Engenho do Miminho
Márcia Cristina Ferreira

FICHA TÉCNICA DO MAPA
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A CAMINHADA DA 
REDE CATARINENSE DE ENGENHOS DE farinha

2018 e 2019
Acessando três editais da Fundação 
Catarinense de Cultura e ainda o 
Prêmio Culturas Populares do MinC, 
a Rede Catarinense de Engenhos de 
Farinha desenvolveu em 2018 um 
conjunto de oficinas de educação 
patrimonial, mapeamento dos 
engenhos e de preparo de receitas 
tradicionais. Também foram feitas 
inúmeras visitas a campo para 
mobilização e identificação dos 
engenhos. Todo esse material compõe 
o Inventário Participativo. Vamos 
conhecer este trabalho nas páginas 
XXXXXXXXX

2010
Lançamento do Ponto de Cultura 
(PdC) Engenhos de Farinha. 
Mapeamento e articulação 
inicial das famílias engenheiras 
através do  Programa Cultura 
viva, do Ministério da cultura. 

2011
Atividades para envolver a 

infância e a juventude na cultura 
de engenho   integravam as ações 

do PdC desde seu início.

2017
Nos encontros realizados em 

abril e maio deste ano são 
firmados os eixos de trabalho 

e demandas da Rede de 
Engenhos.

8
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2013
No ciclo de debates Patrimônio 

Agroalimentar em Debate o Ponto 
de Cultura reúne academia, poder 

público, estudantes, ativistas e famílias 
engenheiras para 

discutir estratégias 
e metodologias 

para valorização 
e conservação 

da riqueza 
gastronômica 

dos engenhos de 
farinha.

2012
Os Engenhos de Farinha 
de SC participam no Terra 
Madre, encontro mundial do 
Slow Food

2016
Após um intervalo de 2 anos, com a concessão 
do Prêmio PNPI são retomados os encontros dos 
engenhos, com o coletivo passando a chamar-se 
Rede Catarinense de Engenhos de Farinha.

2014
O lançamento do livro 

e audiovisual Engenhos 
da Cultura sela o ciclo 

do Ponto de Cultura 
Engenhos de Farinha

2017
Encontro da Rede Catarinense de 
engenhos na Associação Comunitária 
Rural de Imbituba em janeiro retoma 
mapeamento dos engenhos da 
região.

9
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MAPEAR, IDENTIFICAR, INVENTARIAR:
os engenhos de farinha de SC

Articulação em rede
O coletivo articulado a partir do Ponto de Cultura Engenhos de Farinha 
foi crescendo e se fortalecendo a cada novo encontro. Para manter o 
pessoal conectado, criou-se um grupo de whatsapp.

Neste trabalho de valorização do patrimônio agroalimentar dos 
engenhos de farinha, a Rede Catarinense de Engenhos de Farinha 
foi adaptando a metodologia dos Inventários Participativos do 

IPHAN. Compartilhamos um pouco deste passo a passo. Em outubro de 
2018, a Rede/Cepagro celebra um Acordo de Cooperação Técnica com 
o IPHAN, fortalecendo a temática dos engenhos na Rede de Patrimônio 
Cultural de Santa Catarina.

Identificação e formação de agentes culturais
Em cada município ou comunidade havia um/a articulador/a local, que 
ficava responsável por mobilizar e contatar outras famílias engenheiras 
para integrar a Rede. Esses/as articuladores/as atuavam então como 
agentes culturais e receberam uma capacitação do IPHAN. 

Mobilização comunitária
Antes de cada oficina ou atividade, a equipe Cepagro/Rede Catarinense 
fazia visitas às famílias engenheiras, indicadas pelos/as articuladores/as 
locais, para apresentar a Rede e convidar para as atividades.

Oficinas de educação patrimonial
Nestes encontros, quase sempre realizados em engenhos, foram levantados 
os bens culturais relacionados a este patrimônio cultural, seguindo as 
categorias indicadas pelo IPHAN e adaptadas ao contexto dos engenhos. 
A metodologia era da chuva de bens, em que as pessoas elencavam 
livremente os bens culturais, que anotados em tarjetas e organizados em 
murais de papel pardo, eram divididos nas categorias pelas facilitadoras 
das equipe Cepagro/Rede. Tudo foi fotografado.

10
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Oficinas gastronômicas
Com a aprovação de um projeto junto à Fundação Catarinense de 
Cultura para produção de um livro de receitas de engenho, o trabalho 
de inventariar os bens culturais dos engenhos ganhou mais sabor. Foram 
realizadas duas oficinas com a presença de mestras e mestres de engenho, 
onde elas/es compartilhavam e preparavam quitutes de engenho. As 
atividades foram fotografadas e gravadas para compor o livro e serviram 
também para a construção do Inventário.

Oficinas de mapeamento
Outro projeto aprovado com a Fundação Catarinense de Cultura 
possibilitou complementar o ciclo de atividades do Inventário, dessa 
vez com foco em mapear os engenhos de farinha de 4 municípios. Além 
de oficinas em que os/as participantes indicavam num mapa impresso 
os engenhos, foram feitas visitas in loco com georreferenciamento, 
resultando na criação de um banco de dados com informações sobre 
produção de farinha e atividades relacionadas ao turismo educativo e de 
base comunitária. 

Registro em foto e audiovisual
Todas as atividades eram acompanhadas pela equipe de comunicação 
do Cepagro, gerando um grande acervo fotográfico e 
audiovisual. A cada encontro foram gravadas entrevistas 
com uma pergunta-chave: “Quando se fala em Engenho 
de Farinha, o que vem à sua cabeça?”. Esses depoimentos 
compõem o documentário #EngenhoÉPatrimônio. 
Assista o documentário através do QR Code.

Sistematização e socialização
A etapa de sistematização buscou contemplar a totalidade dos bens 
culturais levantados pelos participantes em cada comunidade baseada 
nestes documentos: os murais das categorias e os relatos 
em texto e vídeo produzidos pela equipe, respeitando a 
estrutura proposta pelo IPHAN. Vários dos materiais 
foram impressos em tamanho A3, compondo um Varal 
do Inventário Participativo. 
Veja o material através do QR Code.

11
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REGISTRANDO MEMÓRIAS E AFETOS: 
oficinas do inventário participativo

Promover encontros nas 
comunidades foi a estratégia 
adotada pela Rede para 

fazer o Inventário dos bens 
culturais dos engenhos de farinha. 
Em cada município, as parcerias 
com órgãos públicos, associações 
e lideranças comunitárias foram 
fundamentais para o sucesso 
das atividades. A cada roda de 
conversa em que apresentávamos 
os questionamentos sobre “o 
que é patrimônio?”, “o que é 
um Inventário?”, recebíamos 

dos participantes respostas 
surpreendentes, demonstrando 
a imensa afetuosidade que cerca 
os engenhos de farinha do litoral. 
Em uma oficina, foi-nos dito que 
Inventário era “inventar as coisas”. 
E assim, acabamos tomando esta 
tarefa de registrar as memórias 
e os afetos desses agricultores e 
agricultoras que moldaram os 
costumes regionais, inventando 
uma história participativa dos 
engenhos de farinha.

Os bens culturais listados 
pelos/as participantes 
das oficinas eram 
anotados em tarjetas 
e divididos conforme 
as categorias propostas 
na metodologia de 
Inventários 
Participativos do IPHAN.
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BOMBINHAS:
a Juventude vai ao Engenho

Conhecido atualmente como 
um destino de verão, o 
município de Bombinhas 

tem sua história profundamente 
conectada aos engenhos artesanais 
e à pesca da tainha. O Instituto Boi 
Mamão e a Fundação Municipal 
de Cultura têm forte atuação na 
preservação do patrimônio cultural 
dos engenhos. Promovem a “tarde 
do beiju” e a Fundação reconstruiu 
um engenho comunitário, o do 
Miminho. Além disso, a Prefeitura 
subsidia a compra de mandioca 
para que as famílias continuem 
produzindo sua farinha, já que o 

município enfrenta problemas em 
relação a áreas disponíveis para 
plantio.
Em Bombinhas foram realizadas 
duas oficinas de educação 
patrimonial e mapeamento de 
engenhos. O envolvimento da 
juventude através da articulação 
com profesoras da rede pública 
de ensino deu um toque especial 
à aventura do Inventário 
Participativo neste município.
Na oficina realizada no  Engenho 
do Miminho em maio de 2018, foi 
firmada a parceria com a fundação 
municipal de cultura e a  EEB 
Maria Rita Flor para realização 
do Inventário participativo em 
Bombinhas. O mapeamento 
dos engenhos tornou-se parte 
fundamental da metodologia. 
A partir do processo de buscar 

ativamente os engenhos em 
funcionamento em cada 
município, identificou-se 
coletivamente as referências 
culturais que constituem e 
estruturam a cultura dos 
engenhos. Em Bombinhas 
foram mapeados 7 engenhos 
ativos.
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 Após a oficina no Engenho 
do Miminho, para engajar a 
juventude no processo de Inventário 
Participativo dos Engenhos de 
Farinha de Santa Catarina, a equipe 
da Rede Catarinense de Engenhos/
Cepagro esteve em agosto de 2018 
na Escola de Educação Básica 
Maria Rita Flor, em Bombinhas, 
para conversar com estudantes 
do 2º ano do Ensino Médio sobre 
a aventura de levantar os bens 

culturais relacionados aos engenhos 
da região. Conceitos como bens 
culturais, patrimônio e Inventário 
foram dialogados com as/os 
estudantes de forma descontraída 
e afetuosa pela equipe. Com 
orientação das professoras Maria 
José de Melo Mafra e Eliane Pereira 
(História) e Caroline Floriano 
(Artes), a juventude pegou a 
estrada do Inventário Participativo 
dos Engenhos de Farinha.

O desafio aceito pelas professoras 
da EEB Maria Rita Flor é o mesmo de 
muitas/os outras/os profissionais da 
Educação: como engajar a juventude em 
atividades que envolvem cultura popular 
e patrimônio cultural? 

Sabemos da importância de preservar nosso patrimônio cultural. 
O que por vezes não sabemos é como fazer isso ou como pôr em 

prática? Ao trabalharmos com a educação patrimonial com jovens 
do Ensino Médio, nos mostra certo desafio. Como despertar interesse 
sobre o nosso patrimônio histórico e cultural? Como fazer o jovem se 
interessar por esses assuntos como parte deste contexto, multiplicador 

destes conhecimentos, destas riquezas materiais ou imateriais?

- Caroline Celle Waltrick, professora de Artes da EEB Maria Rita Flor.
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 Realizar visitas técnicas a engenhos do 
município, propiciando aos momentos de conhecer 
os saberes dos mestres e mestras, os lugares onde 
estão os engenhos e roças

-Estimular o protagonismo dos/as jovens na 
organização de uma Noite de Homenagem aos 
Engenhos de Bombinhas. Divididos/as em grupos, 
os/as estudantes escolheram qual linguagem 
gostariam de usar para falar sobre engenhos - 
pintura, audiovisual, música. Também foram feitos 
lembrancinhas e um certificado ao mérito para 
serem entregues aos/às homenageados/as. 

-Os/as estudantes foram convidados/as e se 
mobilizaram para ir ao Engenho comunitário do 
município para fazer beiju, que foi servido na noite 
de homenagem. 

-A juventude montou uma mesa da gastronomia 
local e um cenário que lembre um engenho para 
recepção dos convidados.

Homenagem a 
mestras e mestres 
de engenhos.

A estratégia das professoras de Bombinhas foi:

15
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A comunidade do Sertão do 
Ribeirão é um pedacinho 
da resistência da vida 

rural em Florianópolis. Até a 
década de 1970, a comunidade 
mantinha 18 engenhos artesanais 
de farinha ativos. Atualmente, 
apenas 2 seguem fazendo farinha. 
Às restrições para abertura de áreas 
de roça – que também usavam 
muito as encostas de morro, hoje 
Áreas de Preservação Permanente 
-, soma-se também a falta de mão-
de-obra para cultivar e processar a 
mandioca. 
Na oficina Mapeando os Engenhos 
de Farinha, realizada em julho 
de 2018 no Sertão do Ribeirão, 
moradoras e moradores trouxeram 
lembranças e informações sobre a 

presença dos engenhos de farinha 
de mandioca no Sul da Ilha de 
Santa Catarina.
No Sul da Ilha, foram identificados 
11 engenhos, sendo que seis 
continuam produzindo farinha, 
enquanto outros dois estão para ser 
reativados. Na parte Norte, foram 
mapeados outros 16 engenhos, dos 
quais 12 seguem ativos. Dentre 
eles está o Casarão e Engenho 
dos Andrade, importante centro 
cultural e de educação patrimonial 
no bairro Santo Antônio de Lisboa. 
Além disso, na porção leste da Ilha 
está o Engenho da Costa da Lagoa, 
que está desativado mas que às vezes 
abriga uma animada farinhada 
movida pela comunidade local.

FLORIANÓPOL IS : a RESISTÊNCIA DOS 
ENGENHOS NA CAPITAL CATARINENSE

16
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As participantes da oficina trouxeram fotos preciosas. Acima, o senhor 
Francisco Thomaz dos Santos - conhecidíssimo Seo Chico - em frente ao seu 
engenho, no Sertão do Ribeirão. Seo Chico foi assassinado em 1996. 
Acervo de Luzia Ramos

O cortejo com a 
bandeira da Festa do 
Divino acompanhava 

a abertura das 
farinhadas. 

Acervo de Osvaldina 
Barcelos.

17
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Em Garopaba, no litoral sul de Santa Catarina, a Rede de Engenhos 
teve vários momentos de mobilização e mapeamento em 2018. 
Em julho, durante a temporada da Farinhada, foram feitas visitas 

aos engenhos da região e também realizada uma roda de conversa 
sobre patrimônio cultural com estudantes do Instituto Federal de Santa 
Catarina.

No Macacu, área rural de Garopaba, 
foram visitados quatro engenhos, 
que estava em plenos mutirões 
familiares e comunitários para o 
feitio artesanal da farinha. Crianças, 
adultos e anciãos, cada qual com 
sua faca na mão, agachados no chão 
do Engenho, debruçados sobre 
um grande monte de mandiocas, 

arrancadas de roças dali mesmo. 
Nessas oportunidades de encontro, 
pudemos realizar conversas sobre 
o patrimônio cultural relacionados 
aos engenhos, mobilizando-as 
para o processo do Inventário 
Participativo e coletando suas 
anuências.

GAROPABA: 
lutando pelos engenhos e suas roças
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 Representações de sete 
engenhos de farinha de Garopaba 
participaram da Oficina de 
Educação Patrimonial realizada 
pela Rede Catarinense de Engenhos 
de Farinha em novembro de 2018 
no Engenho da Vó Cicina. além 
de levantar os bens culturais, a 
comunidade também discutiu 
sobre as principais dificuldades 
que eles enfrentam para manter os 
engenhos de pé e funcionando. Na 
visão dos engenheirxs, o fator que 
mais compromete a manutenção 
desta cultura é o fato de não haver 

dentro do município aspectos legais 
que garantam a terra para o plantio, 
em relação ao Plano Diretor, onde 
as áreas rurais ficaram reduzidas 
comparada com a realidade, e até 
mesmo a questão de impostos. 
Como eles mesmo colocaram:  
“Sem roça, não tem mandioca, sem 
mandioca, não tem farinha”. 
Ainda assim, foram mapeados 28 
engenhos de farinha no município, 
onde o desenvolvimento do turismo 
de base comunitária é visto como 
uma alternativa de preservação do 
patrimônio dos engenhos. 
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 “Cada uma dessas tábuas 
tem histórias de muito amor e 
luta”. Emocionada, a engenheira 
agrônoma Marlene Borges, uma 
das fundadoras da Associação 
Comunitária Rural de Imbituba 
(ACORDI), lembra o histórico de 
resistência de cerca de 100 famílias 
de agricultores e pescadores dos 
Areais da Ribanceira contra a 
desterritorialização promovida 
pela especulação imobiliária e 
por grandes empreendimentos 
chamados desenvolvimentistas. 
Vivendo há quase 200 anos da 
agricultura familiar itinerante e 

da pesca artesanal, a comunidade 
hoje luta para manter as terras 
das quais depende seu modo de 
vida, encurraladas entre o Porto de  
Imbituba, loteamentos imobiliários 
e plantas de produção de cimento 
e gesso. No centro desse território 
em disputa está o Engenho da 
ACORDI, construído entre 2002 
e 2004. Para dar visibilidade a ele 
todos os anos a ACORDI promove 
a Feira da Mandioca, que foi 
premiada pelos BNDES/IPHAN. 
A Rede fez uma oficina de troca 
de ramas em 2018, compondo as 
atividades do Inventário

IMBITUBA: 
eNGENHO É PATRIMÔNIO E RESISTÊNCIA
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 A industrialização da produção de farinha e o recrudescimento 
da legislação sanitária para ela contribuíram para que muitos engenhos 
artesanais fossem fechados. Entretanto, durante as atividades da Rede 
Catarinense de Engenhos de Farinha, percebe-se que os engenhos 
seguem vivos e ativos. No mapeamento realizado em Imbituba, foram 
identificados pelo menos 23 engenhos que continuam produzindo 
mandioca artesanalmente.

Nosso engenho é um espaço 
sagrado. Cada uma dessas tábuas 

tem histórias de muito amor e luta.
- Marlene Borges, Imbituba 
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A conquista de um apoio 
do Edital Elisabete 
Anderle de Estímulo à 

Cultura, oferecido pela Fundação 
Catarinense de Cultura, possibilitou 
à Rede organizar um livro de 
receitas tradicionais de engenho. 
Para colher as receitas e saborear 
as histórias de mestras e mestres, 
foram realizadas duas oficinas de 
preparação de pratos tradicionais: 

uma em Angelina, outra no bairro 
Ribeirão da Ilha, em Florianópolis
Muito mais do que colaborar para 
a composição do livro, as oficinas 
representaram também momentos 
de partilha de bens culturais tão 
saborosos como um beiju ou um 
bijajica, além de fortalecer os laços 
entre famílias participantes da 
Rede. 

O engenho 
da família 

Gelsleuchter 
em Angelina, 
ficou cheio e 

movimentado 
durante a oficina

No ribeirão da ilha, a 
oficina no engenho da 
família Heidenreich reuniu 
mestres e mestras de 
engenho do Sul e Norte da 
Ilha de Santa Catarina

CELEBRANDO HISTÓRIAS E SABORES: 
AS OFICINAS GASTRONÔMICAS DA rEDE
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Ingredientes:
2kg de massa de mandioca
100g de açúcar

Modo de preparo:
 Misture bem os ingredientes e 
coloque na chapa do forno de 
torrar farinha, do fogão a lenha ou 
numa frigideira. Faça pequenos 
discos, desenhando círculos com 
o dedo. A chapa do forno não 
pode estar muito quente para não 
queimar.

Rende em torno de 40 beijus.
Tempo de preparo: 40 minutos

Em Angelina, a feitura do beiju 
reuniu parentes e vizinhos ao redor 

da chapa do fogão de lenha

Pra fazer Beiju doce
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Delícias como cacuanga, 
bijajica e pirão de peixe 
foram preparadas e 
saboreadas durante a 
oficina no Ribeirão da Ilha. 
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Ingredientes:
1kg de aipim sevado (ralado bem 
fino)
3 ovos
800g de fubá
1 xícara de leite 
(aproximadamente) ou até dar liga 
3 xícaras de açúcar
Cravo e canela moídas, e erva doce 
(a gosto)
Folhas de bananeira e barbante 
para o cozimento

Pra fazer Cacuanga

Modo de preparo:
 
Misture todos os ingredientes numa bacia, primeiro os secos e 
depois o leite e os ovos. Depois da massa estar bem homogênea, 
reserve. 
Cada porção de cacuanga vai embrulhada num pedaço de folha 
nova de bananeira. Para ficarem mais flexíveis e não quebrarem 
ao serem dobradas, as folhas têm que ser escaldadas em água 
fervente por alguns minutos, até mudarem de cor. Aí podem ser 
secas levemente e cortadas em pedaços de 15cm x 15cm. 
Coloque uma porção da massa da cacuanga (uma concha rasa) 
sobre cada pedaço de folha, embrulhe e amarre com um barbante. 
Passe o barbante cruzando e amarrando, para ficar firme. 
Coloque os pacotinhos fechados em uma panela com água 
fervendo, entre 15 e 20 minutos, ou até que a massa fique cozida. 
Retire com uma escumadeira e abra cuidadosamente.
 
Rendimento: 25 porções
Tempo de preparo: 45 minutos
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São muitos os saberes necessários 
para produzir a farinha de 
mandioca de alta qualidade que é 
da tradição do litoral catarinense. 
Envolvem o conhecimento de 
técnicas e matérias primas que 
revelam a íntima relação destas 
mulheres e homens com o ambiente. 

No processo de inventariar 
coletivamente os saberes ligados 
aos engenhos de farinha, foram 
lembrados conhecimentos 
relativos à roça, ao feitio da farinha 
e às receitas, além de saber fazer 
determinado utensílio ou saberes 
da pesca.

O que forma o patrimônio dos engenhos? De objetos a saberes, 
passando por formas de expressão, celebrações, lugares e 
reverenciando a contribuição de mestres e mestras, a Rede 

foi levantando nas oficinas de educação patrimonial os bens culturais 
relacionados aos engenhos de farinha. As principais referências para 
orientar esse levantamento foram as categorias do Inventário Participativo 
do IPHAN.

Saberes

O QUE É QUE OS ENGENHOS TÊM? 
BENS CULTURAIS DOS ENGENHOS DE FARINHA 
DE SANTA CATARINA
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_O ponto da torra é um delicado 
cálculo em que as variáveis cheiro, cor, 
textura, sabor e temperatura têm que ser 
cuidadosamente verificadas para que a 
farinha nao fique “xoxa” – muito mole, 
devido à presenca de umidade – nem 
queimada, o que lhe deixa com sabor 
amargo. Cada forneiro tem seu método 
de encontrar este limiar entre o torrado 
demais ou de menos. Alguns pegam na 
mão, outros provam nos dentes. João 
Heidenreich, do Ribeirão da Ilha (foto), 
sabe quando a farinha está pronta só pelo 
cheiro.

_Fabricar utensílios e ferramentas dos 
engenhos também faz parte do saber-
fazer da farinha. Para fabricar balaios, 
por exemplo, o mestre João Ramos (foto 
ao lado) sabia a época certa para colher o 
cipó e como trançar os ramos. No caso da 
marcenaria das peças do engenho, como 
o fuso (foto), esta é uma arte cada vez 
mais rara. 

_Reconhecer as variedades de aipim 
ou de mandioca e preparar as ramas é 
um dos saberes mais finos dos engenhos. 
Na foto ao lado, o mestre Neim observa 
a coleção de ramas dispostas durante a 
Feira da Mandioca da Acordi.

27

LIVRO IPHAN.indd   29 02/10/2019   17:17:31



Os significados da cultura 
estão contidos nas mais 
diversas formas de 

expressão com que os grupos 
sociais simbolizam suas práticas 
e traduzem suas identidades. Nos 
engenhos de farinha existem muitos 
falares específicos, expressões 
peculiares àquele modo de vida, 
repetidos de geração em geração. 
A peculiaridade deste grupo 
social é a expressão com gostos e 

cheiros de farinha de mandioca: 
suas tradições culinárias, que 
permitem aos homens e mulheres 
de engenho expressarem-se usando 
os sentidos. As formas de expressão 
rememoradas durante as oficinas 
foram tão diversas quanto os versos 
de uma ratoeira ou uma rosca de 
massa. 

A gente fazia 
aquele capote, um 
raspava metade da 
mandioca e dava 
a outra metade 

pro outro raspar. 
Quem raspasse 
mais rápido era 

aplaudido. Então 
a gente trabalhava 

rapidinho pra 
ganhar aquele 

capote.

-  Aurina Francisco Duarte, Angelina

Formas de Expressão
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Ratoeira bem cantada 
Faz chorar, faz padecer 

Também faz um triste amante 
Do seu amor esquecer.

Cuscuz, beiju, 
tapioca, rosca de 
massa, bijajica: 
as receitas típicas 
dos engenhos são 
saborosas formas 
de expressão

A tia Camila, com seu cabelo de cocó
Foi ver o avião caído na Praia do Coró 

O Joaquim Chico com sua camisa branca
Dançando com a Bibinha parecia uma 

mula manca.

As ratoeiras (acima) e os pasquim (abaixo) são versos criados durante a 
lida nos engenhos, tornando as tarefas mais leves e divertidas. 
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Entre os meses de maio e 
agosto, o litoral catarinense 
fica coberto da fina poeira 

branca que sobe dos fornos nos 
engenhos de farinha. É tempo de 
farinhada e todas famílias que 
tem engenhos ficam imersas na 
produção do alimento primordial 
da dieta, as comunidades são 
envolvidas pela atmosfera festiva 
e produtiva das farinhadas. 
O trabalho coletivo é que 
possibilita que seja feita a farinha, 
naturalmente o espaço do engenho 
vira um espaço de celebração. A 
temporada de produção artesanal 
de farinha, as farinhadas, que 

começa perto de maio e estende-se 
até agosto, representava a reunião 
de vizinhos e familiares para o 
trabalho coletivo de arrancar e 
descascar a mandioca, colaborar 
na seva, prensar e torrar a farinha. 
Tudo envolto em brincadeiras, 
versinhos irônicos (chamados 
pasquim) e fartura: além da 
farinha, saía muito beiju, cuscuz, 
bijajica, mané pança, além das 
colheitas de batata doce e milho. 
“Também dava muito namoro nas 
farinhadas”, lembra Luís Farias, da 
Associação Comunitária Rural de 
Imbituba.

Celebrações
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Material precioso colhido na oficina de educação patrimonial 
no Sertão do Ribeirão que mostra uma Florianópolis com 

tradições que resistiram ao tempo e à modernização.

Quando começava a farinhada, era como abrir 
as portas de uma festa. A gente fazia abertura do 
engenho, começava a fazer farinha. As festa vinha 
junto, bandeira do Espírito Santo. Fazia jantar, 
rezava terço, matava galinha. Era bolo, perna de 
animal. Bolo de massa pra pagar promessa pela 

cura de algum animal. Tinha arrematação. Trazia 
ovo de galinha pra arrematar.

-  Luís Farias, Imbituba
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Alguns territórios, ou 
parte deles, podem ter 
significados especiais. 

Esses significados costumam estar 
associados à forma como o território 
é utilizado ou valorizado por certo 
grupo; são as experiências dessas 
pessoas que dão sentido especial ao 
lugar. As características singulares 
que definiram os engenhos de 
farinha do litoral catarinense como 
lugares de vida, fazem daquelas 
edificações rústicas muito mais 

que um espaço adequado para 
produzir a farinha. São os espaços 
de sociabilidade das famílias, de 
comunidades inteiras dedicadas 
a um modo de vida rural em que 
os engenhos de farinha estão no 
centro. É o destino final das raízes 
de mandioca cuidadosamente 
cultivadas nas roças. São os 
cômodos adicionais das casas, 
foram casas, anexos, lugar de 
guardar objetos e memórias, lugar 
de fazer farinha e amigos.

As roças faziam parte do território do engenho. 
Todo mundo que tinha engenho, tinha roça.

- Patrícia Vilma Pinheiro, Bombinhas

Lugares
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As brincadeiras no cocho 
da mandioca ou o barulho 
do carro de boi emergem 

frequentemente nos relatos 
das pessoas sobre os engenhos 
de farinha, mostrando como 
objetos produzidos e utilizados 
se relacionam fortemente com a 
memória e a experiência delas. 
Isso porque estão associados a 
fatos significativos de sua história, 
tornando-se assim uma referência 
cultural para elas. A riqueza do 

vocabulário dos engenheiros 
quanto aos objetos usados para 
a produção de farinha simboliza 
a íntima relação destas pessoas 
com os trabalho específicos de 
plantar, colher, raspar, lavar, sevar, 
prensar, peneirar e torrar que 
caracterizam esta produção. O 
transporte e a comercialização 
também dependem de objetos 
específicos que foram lembrados 
pelos participantes das oficinas nos 
quatro municípios.

Caminho do carro de boi virou tudo rua

-  Rosa Geralda da Silva,Bombinhas

Objetos
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Os mestres e mestras são 
pessoas de referência para 
seus grupos sociais, pois 

dão visibilidade e sintetizam suas 
identidades. O reconhecimento da 
ação desses mestres e mestras por 
parte da comunidade é fundamental 
para orientar a reprodução de sua 
vida social. Dedicam-se à proteção, 
promoção e desenvolvimento da 
cultura tradicional, têm sabedoria 

notória, reconhecida entre 
seus pares e pela comunidade, 
e possuem longa permanência 
na atividade e capacidade de 
transmissão dos conhecimentos, 
saberes, técnicas e fazeres. São a 
expressão corpórea do patrimônio 
cultural vivo nas comunidades 
e os grandes responsáveis pela 
continuidade intergeracional das 
referências culturais.

Mestras e Mestres
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Esta publicação integra as ações da Rede Patrimônio Cultural Santa Catarina.

 A Rede Patrimônio Cultural Santa Catarina busca proporcionar 
a todos os envolvidos um processo pedagógico continuado, no qual 
se exercite a atuação em grupo, o planejamento em médio prazo, o 
encadeamento de ações não pontuais de educação patrimonial e o 
fortalecimento da visão sistêmica da preservação e salvaguarda do 
patrimônio cultural.
 A parceria entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) e os integrantes da Rede foi formalizada, em 2018, por 
meio de Chamamento Público e assinatura de Acordos de Cooperação 
Técnica, não orçamentários, com vigência de dois anos.
 As ações da Rede Patrimônio Cultural Santa Catarina abragem 
a educação formal e não-formal, por meio de diversas atividades, tais 
como: reuniões técnicas; palestras; seminários e oficinas relacionadas 
com a educação patrimonial.
 Os municípios e parceiros que integram a Rede Patrimônio 
Cultural Santa Catarina | 2018-2020 são:

       Araquari | Secretaria Municipal de Cultura
       Blumenau | Fundação Cultural
        Florianópolis | Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo
       Florianópolis | Superintendência do IPHAN em Santa Catarina
       Siderópolis | Prefeitura Municipal
       Itaiópolis | Secretaria de Indústria, Comércio, Cultura e Turismo
       Itajaí | Fundação Genésio Miranda Lins
       Laguna | Escritório Técnico do IPHAN
       Pomerode | Escritório Técnico do IPHAN
       São Francisco do Sul | Escritório Técnico do IPHAN

 Os textos aqui publicados são de responsabilidade de seus autores. Seu 
conteúdo não necessariamente reflete o posicionamento oficial do IPHAN.

REDE PATRIMÔNIO CULTURAL SANTA CATARINA
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SIGA A REDE DE ENGENHOS NAS REDES sociais
engenhosdefarinha.wordpress.com / engenhosdefarinha@cepagro.org.br

facebook.com/RedeCatarinensedeEngenhosDeFarinha

@cepagro_agroecologia
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