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Resumo: Dentro de uma linha de investigação que busca diagnosticar as etnias formadoras 

do patrimônio gastronômico londrinense, o presente resumo expandido foca sua análise na 
contribuição dos migrantes nordestinos, mineiros e paulistas. Nesta perspectiva, foram 
investigados os processos históricos ocorridos na região norte do Paraná a partir da década 
de 30 do século passado. Posteriormente à pesquisa etnográfica, buscou-se analisar os 
respectivos hábitos alimentares desses grupos migratórios, no intuito de compreender como 
tais culturas influenciaram na formação de um possível patrimônio cultural imaterial do 
londrinense, no âmbito da nutrição humana.   
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1. Introdução 

 

Apoiando-se em diversas áreas do conhecimento como a história, a 

antropologia, as artes e as ciências da nutrição, a presente pesquisa parte do 

pressuposto de que, a alimentação, mais do que uma atividade fisiológica, está 

ligada intrinsecamente à cultura e, portanto, à formação dos hábitos de uma 

determinada localidade, revelando assim os seus processos históricos. De acordo 

com Silvana Graudenz Müller (2012), em sua tese de doutorado intitulada 

“Patrimônio Cultural Gastronômico: Identificação, Sistematização e Disseminação 

dos Saberes e Fazeres Tradicionais”, “a tradição, o valor simbólico dos alimentos, a 

história, os sabores e saberes, as técnicas de produção e os modos alimentares são 

responsáveis pela formação das culturas gastronômicas regionais” (p.23). Com isso, 

a pesquisadora afirma que a representação da alimentação para determinados 

grupos étnicos não pode ser, em sua epistemologia geral, abreviada apenas aos 

fatores econômicos, biológicos e nutricionais.  

 Tendo como parâmetros as etnias já pesquisadas acerca dos imigrantes 

japoneses, alemães, espanhóis, italianos, portugueses e árabes, em registro 

etnográfico contido no livro “Gastronomia & Patrimônio Cultural Londrinense” 

(MAGALHÃES; MARETTI, 2012, 84p), a presente pesquisa estreitou sua 

investigação nas contribuições gastronômicas de paulistas, mineiros e nordestinos. 

 

2. Objetivo 

 

 O objetivo da pesquisa foi analisar as contribuições gastronômicas dos 

principais grupos migratórios que se direcionaram para a região de Londrina, nas 

primeiras duas décadas de colonização. Entende-se que, devido a entraves 

burocráticos, sociais e culturais, a patrimonialização de diversos saberes e bens 



imateriais locais torna-se secundária, colocando em risco diversos registros 

históricos, que ajudam a explicar a formação de um determinado lugar, bem como a 

constituição dos costumes dos seus respectivos grupos sociais. Na área da 

alimentação, a ausência de transferência de saberes na contemporaneidade dificulta 

a definição específica da tradição gastronômica, distanciando os hábitos alimentares 

do conceito de patrimônio. Desta forma, posteriormente aos levantamentos 

etnográficos, a pesquisa buscou ressignificar os atributos implícitos da alimentação, 

com intuito de registrar a personalidade gastronômica local da cidade de Londrina.  

 

3. Metodologia  

 

 Para construção do material, foram realizadas pesquisas bibliográficas no 

Centro de Documentação e Pesquisa História (CDPH) da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL), na Biblioteca Pública Municipal de Londrina (BPML) e no Museu 

Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss, além de entrevistas com pessoas que 

fizeram parte de forma direta ou indireta no processo de colonização da região norte 

do Paraná, com questionário geral e específico sobre razões de migrações e hábitos 

alimentares. 

 Em síntese, a metodologia utilizada alia análise teórica e conceitual à 

pesquisa de campo em arquivos da cidade. Neste sentido, uma das etapas mais 

importantes do projeto foi o estudo teórico, visando aproximar a gastronomia do 

Patrimônio Cultural Imaterial. Também no que se refere ao aspecto teórico, o grupo 

de pesquisa se debruçou em pesquisas de campo em torno da história local, com o 

intuito de reflexão sobre práticas culinárias e pratos que se firmaram, ao longo das 

décadas, como pilares da memória gastronômica da sociedade londrinense.  

 No que se refere à questão da aplicabilidade da pesquisa, nos dias 30 de 

junho e 1 de julho de 2014, foi realizado curso no Laboratório de Gastronomia da 

Universidade Filadélfia (UniFil)  com a comunidade londrinense, quando foram 

produzidos os pratos identificados na pesquisa de influência mineira (pão de queijo, 

frango com quiabo e broa), paulista (cuscuz, pastel e pamonha) e nordestina 

(acarajé, carne seca com macaxeira e jerimum e, por fim, a tapioca). 

 

4. Desenvolvimento  

 



 Para iniciar a análise das influências gastronômicas provenientes de 

processos migratórios para a região norte do Estado do Paraná, foi necessária 

pesquisa específica de cada grupo e seus aspectos históricos, detectando as razões 

gerais para a mudança de localidade desses grupos, bem como as principais 

considerações a cerca de adaptações culturais e, consequentemente, 

gastronômicas, consideradas aqui como resultados da pesquisa.  

 

 Migrantes Nordestinos 

 

 De acordo com Orion Villanueva (1974) os nordestinos descobriram o Paraná 

através da necessidade de trabalho urgente e bem remunerado, que tinha como 

campo principal a região que então estava sendo desbravada em terras 

pertencentes à Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP). “Trabalhavam 

desbravando matas, fazendo os serviços complementares, até o plantio do café” 

(VILLANUEVA, p.88). Desta forma, adjetivam-se esses migrantes como nômades, já 

que partiam sempre para novas empreitadas, sem se fixarem como formadores ou 

porcenteiros de café.   

 Com a evolução das condições sociais dessa população deslocada, somada 

ao término da Segunda Guerra Mundial, o afluxo de nordestinos para a região norte 

paranaense ganhou proporções significativas, embora não haja registro de números 

oficiais. “Vindos em caminhões apinhados de famílias, recobertos com um toldo, 

estavam prontos para trabalhar, quer nas lavouras, quer no duro serviço de 

desmatamento” (VILLANUEVA, p.89).  

Sintetizando a importância desses migrantes no desenvolvimento da região 

em questão, Villanueva alega que “talvez um dia seja reconhecido o tanto que deve 

o Paraná, em seu processo evolutivo, a esses bravos e intrépidos brasileiros” (p.88).  

Em relato autobiográfico, um dos personagens que fizeram parte deste 

processo migratório, Alfredo Barbosa Góes, comenta em livro intitulado “Dr. Góes: a 

Saga de um Nordestino” (1992, 185p.), que a vinda desses migrantes para a região 

sul do Brasil e, posteriormente para o norte do Paraná, se deu por quatro razões 

principais: a seca de 1932 (ápice de um empobrecimento iniciado em 1926); a ação 

de preponderância dos cangaceiros e coiteiros no nordeste; a linha férrea que ligava 

o Estado de São Paulo ao Paraná e, por fim, o movimento propagandista da CTNP 

em busca de mão de obra proveniente de distintas regiões. 



 

Migrantes Paulistas 

 

Conforme dados da Associação Pró-Memória de Londrina e Região (2004), 

antes dos colonizadores ingleses, dos demais estrangeiros e dos patrícios oriundos 

de vários Estados do Brasil, destacadamente São Paulo e Minas Gerais, “já haviam 

chegado às terras da futura Londrina os brasileiros da primeira hora. E quando eles 

aqui aportaram, encontraram os índios” (p. 79).  

Em uma comparação com migrantes de outros estados, os paulistas totalizam 

45% dessas populações que se deslocaram para o norte do Paraná, contra 20% dos 

mineiros e 10% de nordestinos, já citados (WACHOWICZ, 1977, p.165).  

Entre as razões da migração dos paulistas para o norte paranaense, a 

expansão da cafeicultura encontra lugar de destaque, aliada aos preços favoráveis, 

clima e solo agriculturáveis. Adalberto Scortegagna (2005), reafirma a tese de que o 

cultivo do café no Paraná foi uma continuação da “marcha para o Oeste” da 

cafeicultura paulista, defendendo que a partir do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, 

o café buscou, como um rastilho de pólvora, as férteis terras do oeste paulista. “Não 

tardaria para que paulistas e mineiros voltassem suas atenções para as novas terras 

– sem saúvas – do Norte do Paraná, já na segunda metade do século XIX” (p.212-

213). Ainda de acordo com Scortegagna, foram os migrantes paulistas que ajudaram 

na formação dos primeiros cafezais paranaenses, vindos através do Rio Itararé 

(p.215) 

 

Os pioneiros paulistas superavam os mineiros no café do Norte 

Velho, se não em número, em capital investido. O exemplo clássico é 

o da família de Antonio Barbosa Ferraz, que, saindo da região de 

Ribeirão Preto, instalou-se em 1904 nas proximidades de Cambará, 

onde plantou cerca de um milhão de pés de café (SCORTEGAGNA, 

2005, p.2016). 

 

 Villanueva (1974), afirma que o afluxo de paulistas para a região favoreceu o 

investimento em infraestrutura, levando a fundação de núcleos populacionais do 

caminho entre Ourinhos-SP e Londrina-PR. Este processo foi favorecido com a 



abertura da Estrada de Ferro São Paulo – Paraná, aumentando o fluxo de paulistas 

para a região.  

 

 Migrantes Mineiros 

 

No caso dos mineiros, em grande parte chegaram via Norte Pioneiro do 

Estado do Paraná, passando por Ribeirão Claro, Santo Antonio da Platina, 

Carlópolis e Siqueira Campos, chamada, a principio, de Colônia Mineira. No final do 

século XIX, muitos migrantes deixaram Itajuba-MG com instrumentos agrícolas, 

alimentos e escravos, e estabeleceram-se na região do Rio das Cinzas, onde 

atualmente se localiza o município de Tomazina (WACHOWICZ, 1977). 

Muitos mineiros chegaram à região de Londrina também atraídos pela 

propaganda da CTNP, feita por corretores que chamavam atenção para a fertilidade 

das terras, facilidade para pagamento e ausência de pragas. Também muitos 

moradores atraíram familiares e amigos para a região, a maioria advinda de cidades 

como Guaxupé, Guaranezia, Poços de Caldas, Pouco Alegre, Ouro Fino, Itajuba, 

Santa Rita do Sapucaí, Alfenas e Varginha. Eram tantos os mineiros que muitos 

afirmavam que a região de Londrina era composta por 50% de paulistas e 50% de 

mineiros (VILLANUEVA, 1974). 

 

5. Resultados - Considerações sobre aspectos gastronômicos 

 

No que se refere à questão da influência gastronômica dos nordestinos, é 

necessário compreender alguns paralelos históricos. De acordo com relatos de Góes 

(1992), antes de sua migração ao norte paranaense predominava em sua terra natal, 

Sergipe, o cultivo de algodão, milho, feijão e mandioca, além da pecuária leiteira; 

pequenos rebanhos de caprinos, ovinos, equinos e muares, além da criação 

doméstica de porcos e galinhas (p.20). Tais cultivos propiciavam o consumo de 

milho cozido, pamonha e canjica – denominada de cural do sul do Brasil (p.27).  

 A farinha representava mais da metade da dieta habitual das mesas mais 

pobres, cujo cardápio se completava com feijão cozido (de diversas variedades), 

puro ou misturado com carne de porco e, raramente, com carne de vaca, na 

modalidade de carne seca (p.53) [...] além de tubérculos amiláceos como inhame e 

batata doce (p.54). 



 Em entrevista realizada no dia 4 de junho de 2014, outro personagem ajuda a 

compreender as adaptações gastronômicas de nordestinos no norte paranaense. 

Raimundo Maia Campos Júnior foi o fundador e organizador da Feira Nordestina de 

Londrina, criada em 1996. Campos contou que chegou ao norte do Paraná em 1982 

e, percebendo a quantidade de migrantes nordestinos na região de Londrina, em 

1995, junto à Câmera de Vereadores, lutou pela aprovação da lei que instituiu a 

Semana do Nordestino na cidade, que juntamente com a Lei de Incentivo à Cultura 

(PROMIC) facilitou a criação do evento que durou 17 anos, mas que, por entraves 

burocráticos foi inativado. 

 Em termos de alimentação, o choque cultural quando chegou a Londrina foi 

grande, principalmente pelos hábitos dos imigrantes japoneses, que sempre 

exerceram muita influência na região. Entretanto, a adaptação de Raimundo foi 

rápida. “Pelas dificuldades do sertão, o nordestino sempre soube se adaptar muito 

bem, e comer qualquer coisa”, afirmou.  

Em um último levantamento superficial e não oficial feito pelos organizadores 

da Feira Nordestina nas escolas do município foi detectado que, no norte 

paranaense, o número de nordestinos e descendentes varia em torno de quinhentas 

mil pessoas.  

Entre os principais preparos que comia em sua terra natal e que atualmente 

fazem parte do imaginário gastronômico do londrinense, encontram-se a tapioca, o 

baião-de-dois, o cuscuz nordestino (cozido apenas no vapor, de milho ou de arroz), 

o sarapatel, o queijo coalho, o acarajé, a moqueca, a buchada de bode, a panelada 

nordestina (típica no Maranhão, feita com ossobuco, tripas, mocotó, coxão duro, 

dobradinha e temperos diversos), além do uso recorrente da carne-de-sol em 

múltiplos preparos, já que foi um ingrediente emblemático muito bem incorporado 

nos hábitos alimentares da região sul. 

Alguns pratos, como a tapioca, mudaram muito ao longo de um relativo curto 

período. Segundo Raimundo, na sua infância em Quixadá, o preparo, quando doce, 

era feito apenas com coco in natura ralado e, quando salgado, recheado apenas 

com manteiga de garrafa. “Hoje em dia a tapioca perdeu a simpl icidade, são 

diversos tipos de recheios, mas não acho que isso seja errado, é só uma questão de 

evolução”, disse. 

Nas influências gastronômicas de paulistas, o hábito do consumo de frituras 

como o pastel causa alguns atritos de origem, mas é inegavelmente detectado 



também nos hábitos alimentares de londrinenses. De acordo com Fernandes Caloca 

e Sylvia Monteiro (2001), o pastel na rotina do paulista é citado como uma 

verdadeira obsessão. Já Guta Chaves e Dolores Freixa (2012) explicam que a 

origem do preparo é chinesa, mas chegou ao Brasil através dos japoneses. 

Inicialmente consumido em Santos e posteriormente na capital de São Paulo, o 

pastel disseminou para outros Estados como Rio de Janeiro e Paraná. 

Além do pastel, a pesquisa detectou outros dois pratos importantes da 

culinária paulista no norte do Paraná. Como prato principal foi catalogado o cuscuz à 

paulista, feito, além da farinha de milho em flocos, com cebola, pimentões verde e 

vermelho, palmito, molho de tomate, camarões, ervilha, azeitonas e ovo.  

Como sobremesa de origem paulista encontra-se a pamonha, feita com milho 

fresco e coco ralado (ABRIL COLEÇÕES, 2009).  

Quando se analisa as contribuições da gastronomia mineira, algumas 

semelhanças com a simbólica culinária campesina são bastante latentes. 

A cozinha “típica” mineira foi forjada por meados do século XVII e XVIII com a 

descoberta de ouro em Minas Gerais (ROCHA,2008). Neste período iniciam-se as 

migrações de tropeiros, garimpeiros e todo tipo de aventureiro à procura de ouro, 

estes aprenderam a aproveitar ao máximo todos os recursos alimentares disponíveis 

(ABRIL, 2007), dada a grande dificuldade em conseguir alimentos, por conta da 

precariedade das estradas e toda a mão-de-obra voltada exclusivamente para a 

exploração das minas, secundarizando outras atividades como a agricultura e a 

pecuária (ROCHA, 2008). 

Desta forma, a comida desse período foi marcada pela precariedade do 

abastecimento de produtos importados, resultando, por tanto, na coleta de 

alimentos, da caça e pesca, das roças deixadas por índios e bandeirantes e das 

hortas e criações de quintal muito comum em Portugal (ROCHA, 2008). A dieta 

então era basicamente composta por feijão cozido com carne seca com farinha de 

mandioca. É ai que surge um dos pratos mais típicos mineiros: o feijão tropeiro. 

  Além do uso das farinhas de trigo e mandioca, as técnicas de conservação do 

alimento tinham grande importância: as carnes conservadas na própria gordura 

(confit), salgadas ou secas, eram fundamentais para as viagens e para as mesas no 

dia-a-dia.  

O porco era o centro da economia doméstica, ariado nos quintais e 

alimentados com as sobras das refeições. Do animal aproveitava-se tudo: desde a 



carne até a banha, o mocotó, o sangue, as tripas, enquanto a pele e os pés, as 

orelhas, o rabo e o focinho eram misturados ao feijão (ROCHA, 2008). Destacam-se 

ainda as borás, o bolo de fubá, o biscoito de polvilho, pão de queijo, doce de leite, 

ambrosia, goiabada, queijos de minas, frango ensopado, farinha de mandioca, 

lombo de porco com couve, entre outros (CHAVES e DOLORES, 2007). 

 Com descendentes atraídos também pelas propagandas da CTNP, dois 

entrevistados, José e Pedro, ilustram como os preparos de Minas Gerais se 

imiscuíram na mesa do londrinense. Ao chegar ao norte paranaense, o primeiro 

prato que a família de José sentiu falta foi o tutu de feijão, ainda desconhecido na 

região, porém, sua ausência foi equilibrada pela similaridade do uso do milho e seus 

derivados, como o bolo de fubá, a polenta e a pamonha, além do consumo da 

mandioca, rapadura, doce de mamão e o hábito de acompanhar o café com queijo, 

embora reconhecendo a disparidade organoléptica do queijo produzido em Minas 

para o queijo produzido no Paraná. 

O segundo entrevistado, Pedro, afirma que os pratos típicos que comia em 

Minas Gerais são facilmente encontrados em Londrina, como o arroz com costelinha 

de porco, angu de milho verde, quiabo com frango, pirão de peixe, curau, broa, pão 

de queijo, roscas caseiras, entre outros. Contudo, o entrevistado afirma que a 

diferença de insumos, mesmo que pequena, muitas vezes provoca mudanças 

significativas nos pratos. É o caso do pão de queijo que, segundo ele, feito com o 

queijo meia cura de Minas, garante sabor e textura ideais.  

Conclui-se, desta forma, que a simplicidade como predicado básico da 

cozinha mineira foi compatibilizada com a cozinha campesina do interior do Paraná, 

com adaptações não tão drásticas como foram para os migrantes oriundos do 

nordeste, por exemplo.  

 

6. Considerações Finais 

 
 Detectando os diversos grupos étnicos que participaram da formação da 

cidade de Londrina, bem como seus hábitos alimentares pré e pós-colonização, foi 

possível esquematizar um paralelo comparativo de quais preparos ou ingredientes 

ajudaram na constituição do paladar do londrinense. Muitos resistiram ao tempo, e 

outros não permaneceram por diversas razões, seja por indisponibilidade de 

ingredientes ou ausência de transferência de saberes.  



 As manifestações culturais e artísticas, além do caráter estético e da 

articulação das diversas formas de expressão, contribuem para a concepção e o 

registro de uma determinada identidade social, étnica e, principalmente, cultural. A 

gastronomia, apesar do seu desenvolvimento recente no Brasil, também entra e 

ganha destaque no viés dessas manifestações, ajudando a expressar, através dos 

preparos culinários, uma realidade que traduz um específico grupo de pessoas. 

Compreender os indícios de como se desenvolveu o paladar do londrinense, ou, 

como se deu a construção dos seus gostos e preferências é, portanto, o primeiro 

passo para se pensar a evolução da gastronomia através da racionalização do fazer 

culinário. 

A execução de uma receita, neste caso, após um prolixo trabalho de 

pesquisas, torna-se uma espécie de garimpo das heranças imateriais e evidências 

históricas da cidade de Londrina e, por assim dizer, a concretização da consciência 

do alimento enquanto Patrimônio Cultural.   
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