
1 
 

 
Universidade Federal Fluminense - UFF 

Instituto de Ciência da Sociedade e Desenvolvimento Regional - ESR 
Departamento de Ciências Sociais – COC 
Coordenação do Curso de Ciências Sociais - CGS 
Curso de Ciências Sociais - Bacharelado 
 

 

 

 

 

CAMILA DALVI VENTURIM 

 

 

Memória e cultura italiana: Ensaio sobre a Festa da Polenta em Venda Nova do 

Imigrante-ES 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Campos dos Goytacazes, RJ.  

Agosto, 2016 

 

 

 

 



2 
 

 

 
Universidade Federal Fluminense - UFF 
Instituto de Ciência da Sociedade e Desenvolvimento Regional - ESR 
Departamento de Ciências Sociais – COC 
Coordenação do Curso de Ciências Sociais - CGS 
Curso de Ciências Sociais – Bacharelado 

 

 

 

CAMILA DALVI VENTURIM 

 

 

Memória e cultura italiana: Ensaio sobre a Festa da Polenta em Venda Nova do 

Imigrante-ES 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de 
Curso apresentado à 
Universidade Federal 
Fluminense como requisito 
parcial para obtenção do grau 
de Bacharel em Ciências 
Sociais. 

 

 

ORIENTADORA: Drª. Andréa Lúcia da Silva de Paiva  

. 

 

Campos dos Goytacazes, RJ.  

Agosto, 2016 

 
 

 

 



3 
 

 

 
Universidade Federal Fluminense - UFF 
Instituto de Ciência da Sociedade e Desenvolvimento Regional - ESR 
Departamento de Ciências Sociais – COC 
Coordenação do Curso de Ciências Sociais - CGS 
Curso de Ciências Sociais - Bacharelado 
 

 

CAMILA DALVI VENTURIM 

 

Memória e cultura italiana: Ensaio sobre a Festa da Polenta em Venda Nova do 

Imigrante-ES 

Trabalho de conclusão de 
curso apresentado à 
Universidade Federal 
Fluminense como requisito 
parcial para obtenção do grau 
de Bacharelado em Ciências 
Sociais.  

 

Trabalho apresentado em ____ de ____ de 2016. 

BANCA EXAMINADORA 

_____________________________________________ 

Profª. Drª. Andréa Lúcia da Silva de Paiva (orientadora) 
Universidade Federal Fluminense (UFF) 
 
_____________________________________________ 

Profª. Drª.Gisele Maria Ribeiro de Almeida 
Universidade Federal Fluminense (UFF) 
 
____________________________________________ 

Prof. Dr. Carlos Eugênio Soares de Lemos 
UFF – Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

Campos dos Goytacazes, RJ. 

Agosto/2016 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais e minha irmã: 
razão da minha existência. Mais uma vez: Foi por vocês!  

 

 

 



5 
 

Agradecimentos 

O momento de agradecer é sempre carregado de emoções já que toda a trajetória 

de produção do trabalho é revisitada e a história de parte de nossa vida está contida 

nela. 

Agradeço a Deus porque sem Ele eu nada seria. 

Agradeço aos meus pais, Josemar e Cristina por me apoiarem todo o tempo em 

Campos e agora novamente nesta retomada. 

À minha irmã Mariana que foi minha companheira, sobretudo destes momentos 

finais carregados de apreensão.  

Ao namorado, amigo e parceiro Robson, pela paciência e incentivo nestas horas 

tão atordoadas.  

À minha orientadora Andréa Paiva que foi muito mais que professora. Obrigada por 

não desistir e por criar em mim coragem para seguir. Você foi estímulo e parceria.  

À minha banca: Professor Carlos Eugênio e Professora Gisele. Muito obrigada por 

terem aceitado este convite para participar de um ritual tão importante e aflituoso 

na vida de um estudante. Minha sincera gratidão e orgulho por ter vocês comigo. 

Aos amigos que dividiram momentos de angústia e desespero, mas também de 

muito contentamento durante a faculdade e nestes momentos finais. Juliana, 

Raquel, Lívia, Solange, Raissa e Patrícia, obrigada pela amizade, pela troca de 

saberes. 

Aos meus professores Andréa Paiva, Carlos Eugênio de Lemos, Flávio Sarandy, 

Geovana Tabachi, Simone Silva, Sérgio Risso, Glaucia Pontes e Fábio Reis que 

me fizeram amar as Ciências Sociais e a escolher como profissão.  

À amiga e ex-professora Eloiza Neves por acreditar e se importar tanto com meu 

crescimento. 

À equipe da AFEPOL que, desde sempre, se mostrou muito solícita a contribuir 

com meu trabalho. Obrigada por me deixarem registrar uma parte desta história. 



6 
 

À equipe do Jornal Folha da Terra por gentilmente ceder-me seus materiais de 

arquivo que foram muito importantes para este trabalho. 

Aos entrevistados em todo este período. Muito obrigada por confiarem no meu 

trabalho e contribuírem para que o mesmo fosse possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudo muda, e tudo é o mesmo: mudamos, 
somos agora o que não éramos ainda, mas 
somos os mesmos, diversos: ao mesmo tempo 
um outro e eu. (BRANDÃO, 1989.p. 2) 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho pretende explorar a Festa da Polenta, na pequena cidade de 

Venda Nova do Imigrante-ES, situada à103 Km da capital Vitória-ES. Tendo início 

em 1979, sob a iniciativa de Pe. Cleto Caliman, a festividade ocorre em 

homenagem à colonização italiana que a cidade recebeu no século XIX.  

A festa parece manifestar um processo de negociação entre as duas 

sociedades (rural e urbana), a partir de uma interação face a face. Esse processo 

de interação contribui para o entendimento de como se ressignificam memórias, 

dado que essa interação só faz sentido dentro de um conjunto de eventos que 

ocorrem durante a co-presença e por causa dela. Dessa forma, se estabelece uma 

espécie de teatro, em que uma imagem do eu (rural) é delineada em termos de 

atributos sociais aprovados pelo outro (urbano).  

A noção de teatro utilizada nessa reflexão não aparece como algo inerente 

aos moradores do campo, mas sim, localizado no encontro que no caso estudado, 

toma lugar na festa, ocasião em que a sociedade rural incorporaria papéis sociais 

que são guiados a partir da expectativa que o outro (turista) teria dela. Nesse 

sentido, os moradores, muitos deles citadinos, vestem-se como trajes 

característicos do meio rural à época da colonização e portam-se como se 

estivessem na época, numa celebração da memória do imigrante italiano. 

O fato do evento apresentar características que o tornam como um teatro 

não faz dele um evento menor nem tampouco deslegitimo. Pelo contrário, essa 

comparação traz uma relação importante com o conceito de memórias onde a festa 

parece configurar, portanto, um “lugar de memória” como já apontava  Pierre Nora 

(1993), em que objetos e ações tidas como válidas são expostas à população 

(sobretudo aos turistas) como um retrato dos tempos de colonização, retrato da 

memória de imigração que a cidade possui, mesmo  que os atores que participam 

da festa não tenham vivenciaram a colonização no período histórico brasileiro. 

A festa pode ser considerada como um “lugar de memória” (NORA, 1993), 

pois é um espaço em que é possível encontrar lembranças do período de 

colonização e do modo de vida tradicional da época; lembranças estas que são 

representadas através de objetos antigos, como rádios, móveis, do preparo do 

melado, exposição de carros de boi, uso de engenho e demais atividades. Pierre 

Nora legitima a importância dos “lugares de memória” ao afirmar que: 
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Mas se o que eles defendem não estivesse ameaçado, não 
se teria, tampouco, a necessidade de construí-los.  Se 
vivêssemos verdadeiramente  as lembranças que eles 
envolvem eles seriam inúteis. E se, em compensação, a 
história não se apoderasse deles para deformá-los, 
transformá-los, sová-los e petrificá-los eles não se tornariam 
lugares de memória.  É este vai-e-vem que os constituiu 
momentos de história arrancados do movimento da história, 
mas que lhe são devolvidos  (NORA, 1993. p. 13). 

 

Justamente por esta razão, as pessoas que visitam estes lugares de 

memória demonstram tanta nostalgia para com os mesmos. Eles sentem-se como 

se voltassem no tempo de seus avós, com a vida rural que os mesmos levavam. 

Se tratando de um “lugar de memória” (NORA, 1993), propomo-nos entender o que 

é relevante na memória local, que merece ser evidenciado na festa e o que é de 

certo modo narrado como “esquecido”.  

Para tal, analisei empiricamente a organização e voluntariado da festa com 

a intenção de entender e conhecer melhor a importância dessa festividade tanto 

para esses indivíduos quanto para o município. Dessa forma, também busquei 

desafiar e trabalhar minhas influencias na elaboração deste trabalho 

compreendendo os desafios científicos frente ao processo de emoções, 

sentimentos e crenças, uma vez que, enquanto moradora da zona rural de Castelo-

ES, comunidade que é limítrofe ao município de Venda Nova do Imigrante, venho 

participando de atividades religiosas e culturais em Venda Nova desde minha 

infância, sobretudo pelo fato de a paróquia da igreja que participo ser lá. Eu que já 

fui coroinha, catequista e ministra da Eucaristia dentro da Igreja Católica da minha 

comunidade na zona rural, tinha reuniões, encontros e formações na paróquia, 

portanto em Venda Nova. Isso me permitia não só participar de atividades do/no 

município, como estabelecer contato e vínculo com os mesmos.  

Sendo assim, a pesquisa traz como objeto de estudo moradores e turistas 

que participam da Festa da Polenta em Venda Nova do Imigrante. O objetivo deste 

trabalho é investigar quais as representações sociais que os atores que participam 

direta e indiretamente da Festa da Polenta têm sobre a mesma. Pretende-se 

entender quais as memórias coletivas percorrem a comunidade locale como estas 

se evidenciam na festividade. 
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 Como desdobramentos desse objetivo pretendemos: registrar as memórias 

sobre a colonização italiana na festa visando compreender como elas são 

ressignificadas pelos indivíduos que a vivenciam.  

Com esse trabalho visamos contribuir para os estudos sobre festividade e 

memória no campo das Ciências Sociais, mas também  para a comunidade local 

que ainda dispõe de poucos escritos científicos sobre a festa1. Se tratando de um 

evento de tamanha relevância para a cultura do município é extremamente 

importante que se documente esta memória. 

Tratando-se de uma pesquisa social este trabalho contou com incursões 

etnográficas a partir da observação participante no evento. O interesse no tema 

começou em 2011, sobretudo ao estudar a disciplina: Tópicos Especiais em 

Sociologia I  que tratava de Educação Patrimonial. Foi assim que comecei a pensar 

a mesma como um patrimônio e entendê-la como um possível objeto de estudo nas 

Ciências Sociais. Atrelado a isso, minha participação no NuëRs - Núcleo de estudos 

rurais foi fundamental para problematizar a lógica das sociedade rurais. 

As primeiras incursões começaram há 4 anos. Entretanto, me detive ao 

interesse em escrever uma monografia sobre uma questão educacional despertada 

durante o meu período no campo escolar como estagiária, fazendo a opção inicial 

pela Licenciatura2. Depois disso, por causa da minha efetivação no concurso 

público, acabei adiando a escrita e defesa da mesma. Sendo assim, o período de 

realização dessa pesquisa segue de 2012 a 2013 e retornando em 2016, sendo 

que nos primeiros anos fiz campo nos principais eventos (Serenata, colheita do 

Milho e a festa) e neste último ano além de coleta de dados junto às fontes 

jornalísticas, participei da Serenata, e não da festa, uma vez que a mesma 

acontecerá apenas em outubro.  

Deste modo, foram realizadas incursões etnográficas e entrevistas com 

alguns sujeitos da festa aleatoriamente. Para este trabalho, foi utilizado registros 

etnográficos dos anos iniciais de pesquisa, com comentários proferidos por 

voluntários e participantes da festa ao longo dos dias da festa. Algumas destas 

                                                           
1O trabalho de Caliman, Nara Faqueto (2009, 2012) foi utilizado como referência. Para além deste, 

soube de um trabalho monográfico defendido por FiorenzaCarniele em Minas Gerais que, na época, 
não era disponibilizado online e, para o qual encontrei dificuldades de obter a versão. .  
2,O título do trabalho foi “’Aluno destaque’ e ‘Aluno problema’: Formas de classificação no espaço 
escolar, defendido em 10/12/2013.  
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falas foram obtidas durante meu trabalho voluntário na aplicação de questionários 

da empresa Ethnos Consultoria e Pesquisa Social em 2012. Os dados destes 

questionários foram tabulados e entregues à Afepol. Simultaneamente a aplicação, 

era possível obter algumas falas de festeiros e voluntários.  

Entrevistei nos últimos meses o diretor cultural da associação que é a pessoa 

indicada pela Afepol para tratar destes assuntos e detalhar algumas especificidades 

da festa que apareceram no trabalho. Ex e atual presidentes da AGROTUR das 

para falar do agroturismo na cidade e na festa e a segunda princesa da Festa da 

Polenta 2015 relata um pouco da sua experiência. Além disso, serve como material 

analítico edições do jornal e revista Folha da Terra, um jornal local de fundamental 

importância na divulgação da Festa.  

Na ocasião da minha inserção e retorno ao campo fui muito bem acolhida 

sobretudo pela Afepol e Folha da Terra. Na medida do possível o material me foi 

disponibilizado e minhas perguntas respondidas. Ser da região, assinar um 

sobrenome tradicional no município foram, sem dúvidas, fatores que facilitaram 

meu ingresso, acesso e permanência na pesquisa. Estima-se que este trabalho 

funcione como um registro de alguns aspectos importantes da Festa da Polenta, 

como uma forma de devolver a estes alguns registros. 
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Capítulo 1: Memória e espaço: Considerações sobre a cidade da Festa da Polenta 

 

 No início da década de 1960 Venda Nova do Imigrante era apenas uma 

comunidade, formada por mais de 90% de descendentes de italianos. Esta região, 

bem como Conceição do Castelo, pertenciam ao Município de Castelo.  

Em 1964, Conceição do Castelo se emancipou e na sua área foi incluído o 

então Distrito de Venda Nova. Venda Nova começa a crescer político e 

economicamente assim, a realização do Plebiscito e a Lei nº 4.069, de 06 de maio 

de 1988, elevou o Distrito de Venda Nova à categoria de Município. A concretização 

desse fato ocorreu em 1º de janeiro de 1989. 

Venda Nova do Imigrante fica localizada a 103 km da capital, Vitória, 

podendo ser alcançada tanto pela BR-262, quanto pela BR-101, passando pelos 

municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Castelo.  

A cidade está localizada na Região Sudoeste Serrana do Espírito 

Santo, juntamente com os municípios de Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do 

Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra e Marechal Floriano. Essa região 

conta com uma população total de 132.069 habitantes dos quais 20.447 são de 

Venda Nova do Imigrante (IBGE, 2010).  

O município de Venda Nova do Imigrante3 possui uma área territorial de 

188 Km²; sua densidade demográfica é de 108,93 habitantes por km² como 

podemos ver no mapa abaixo. Na legenda encontramos, Propriedade localizadas 

na área rural, Propriedades localizadas na Sede, Hotéis e Pousadas. 

                                                           
3 Seus municípios limítrofes são: a nordeste, leste e sudeste com Domingos Martins, a norte 
com Afonso Cláudio, a sudoeste, oeste e nordeste com Conceição do Castelo e ao sul com 
Castelo. 
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Fonte: http://www.camaravni.es.gov.br/mapa_comunidade.asp> Acesso em Agosto de 2018. 

 

Atualmente a cidade conta com investimentos na área de infraestrutura como 

a construção do IFES (Instituto Federal do Espírito Santo), abrigo do SAMU, Corpo 

de Bombeiro, entre outros. Com temperaturas amenas, chamado popularmente de 

“clima das montanhas”, a cidade possui belezas naturais, com áreas ainda bem 

preservadas para um município que tem relevo bastante acidentado com muitos 

morros. 



15 
 

A cidade de Venda Nova do Imigrante foi colonizada por imigrantes italianos 

no século XIX. Zandonadi (1992)4 ao contar a história da colonização de Venda 

Nova do Imigrante, descreve as várias etapas pelas quais o município passou, 

desde o início com os mineradores em busca de ouro e pedras preciosas, na etapa 

denominada de bandeirismo. Após esse período, já no século XIX, tem início a fase 

em que os fazendeiros de origem portuguesa vindos das regiões cafeeiras do Rio 

de Janeiro ali se localizam até a chegada dos imigrantes italianos, fundadores do 

município, responsáveis por seu progresso e seus principais traços sociais, 

econômicos e culturais.   

A Festa da Polenta é um momento em que o lado rural da cidade predomina 

e ganha destaque. Atualmente o termo "rural" tem se tornado objeto de estudo de 

várias áreas de conhecimento, como a Sociologia, a Antropologia, a Geografia e 

a Economia. Entretanto, nem sempre foi assim. De acordo com Lefebvre (1986), 

antes do Século XIX havia pouco interesse em se estudar o rural e a vida das 

populações camponesas. Somente após a Revolução Industrial, no Século XVIII, 

que acarretou um crescente predomínio da indústria sobre a agricultura e da cidade 

sobre o campo, é que as inquietações advindas dessas transformações 

converteram-se em interesse de estudo. 

No caso da Sociologia, segundo Favareto (2007), a criação de estudos 

dedicados ao "rural" veio apoiada por um ranço conservador, expresso na oposição 

comunidade-sociedade em que comunidade aparece mais ligada às memórias da 

infância em oposição à civilização citadina. Nota-se, com isso, representações5 

ideologizadas sobre estas categorias. 

Como descrito, o município tem a maior parte da sua população com 

descendência italiana que, historicamente, organizaram sua vida econômica (e 

social) a partir de hábitos comuns à zona rural. Esse traço cultural deixado 

pelos antepassados é fundamental para o Agroturismo local. Venda nova do 

Imigrante recebe a marca de berço do agroturismo e seu modelo de 

desenvolvimento tem recebido destaque nacional. 

                                                           
4Antigo morador da cidade que deu nome ao hospital municipal, além de ser referência como 
liderança na história da cidade através de suas ações e publicações. 
5Entende-se por representações sociais, formas de conhecimento socialmente elaboradas e 
partilhadas que pressupõem uma forma de legitimação social acerca dos fenômenos e 
acontecimentos que nos rodeiam. 
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Reconhecido como a Capital Nacional do setor pela Abratur 
(Associação Brasileira de Turismo Rural), o município 
capixaba começou a desenvolver o Agroturismo em 1987, 
quando a atividade nem tinha nome no Brasil. A denominação 
usada vem do italiano “agroturismo” e foi na Itália que os 
primeiros empreendedores buscaram informações para a 
prática6.  

 

O agroturismo da cidade tem movimento durante o ano todo, através de 

feiras semanais, estandes e a venda nas fazendas e sítios familiares, em que há 

comercialização de uma variedade de produtos como pães, geleias, leite, ricota, 

queijo, iogurtes, doces, biscoitos, café, fubá, socol, vinhos, licores e cachaças. Os 

produtos contam com selos que garantem qualidade e autenticidade dos produtos. 

Nas visitas às sedes de produção, em muitos casos é possível conhecer o processo 

de produção dos mesmos.  

Em Venda Nova do Imigrante, há a Associação de Desenvolvimento do 

Agroturismo- Agrotur. Criada em 1993, para organizar e tratar os interesses das 

propriedades participantes do agroturismo no município como revela o texto abaixo: 

 

somou força e legitimou a atividade, que veio como uma 
alternativa de geração de ocupação e renda para o produtor 
rural. O agroturismo passou a ter uma associação que podia 
tratar de seus interesses, como a comercialização dos 
produtos e participação em eventos. Um dos principais 
objetivos que Agrotur buscar é diversificar e interiorizar as 
práticas turísticas do estado, com base na valorização do 
potencial agrícola e cultural. Além disso, com o 
desenvolvimento do agroturismo, a associação visa melhorar 
a qualidade de vida da população regional, diminuir os 
impactos da exclusão social e incentivar os produtores mais 
jovens a não migrarem para a cidade7. 

 

A AGROTUR é a associação mais antiga8 de agroturismo em Venda Nova 

e, segundo a atual diretora Elina, esta garante muitos benefícios aos associados. 

Atualmente, a mesma conta com 61 associados e 40 empreendimentos. Isso 

porque às vezes a mesma família possui mais que um associado. Estar associado 

                                                           
6http://vendanova.es.gov.br/website/site/Agroturismo.aspx> Acesso em 04/08/2016. 
7http://www.agrotur.com.br/website/Site/Institucional.aspx> Acesso em 18/08/2016. 
8 Atualmente não é a única. Existe também a Convention que tem caráter de gestão e atende nove 
municípios da região e a PPA que é de Pedra Azul (Domingos Martins – ES) mas que também 
contempla o município. 
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garante também, segundo Albertina Carniele (ex diretora da Agrotur), em entrvista 

em 2016: “representação, organização, captação de eventos, participação em 

feiras”, dentre outros benefícios. Segundo ZANDONADI (2013):  

 

espírito associativista também contribui na prática do 
Agroturismo. O município possui a Agrotur, Associação do 
Agroturismo de Venda Nova do Imigrante, da qual são 
associados a maior parte dos produtores que trabalham com 
a atividade, a associação busca fortalecer os produtores, 
representá-los perante os órgãos governamentais, busca 
parcerias, oferece cursos. Além disso, durante nossas 
incursões em trabalho de campo, vimos que muitos 
produtores têm um espírito de parceria forte, pois em suas 
lojas encontrávamos artigo de outros produtores, sendo 
sempre prestativos em dar informações sobre como chegar 
até as demais propriedades. O que ajuda a divulgar o trabalho 
de todos (ZANDONADI, 2013. p. 72). 

. 
Segundo a Agrotur, em 2005 o município foi reconhecido como Capital 

Nacional do setor pela Abratur (Associação Brasileira de Turismo Rural). Vale 

ressaltar ainda que 

o município capixaba localizado nas montanhas do Espírito 
Santo, começou a desenvolver o Agroturismo em 1987, 
quando a atividade nem tinha nome no Brasil.  (...) O 
município ganhou o título de Capital Nacional do Agroturismo 
e, no ano seguinte, recebeu o prêmio Top em Agronegócio, 
indicado pelo Ministério do Turismo, em razão do pioneirismo 
na prática dessa atividade. E o agroturismo de Venda Nova 
do Imigrante se tornou referência nacional. Vários municípios 
capixabas e de outros estados vêm visitar a cidade para 
conhecer o modelo de agroturismo praticado aqui9. 

 

É importante considerar também que muitos filhos permanecem na zona 

rural na intenção de contribuir com os pais e assim “manter o negócio da família”. 

Uma das características do agroturismo é que o mesmo é comum como atividade 

familiar. O agroturismo é responsável por boa parte10da arrecadação do município 

e é a principal, quando não a única, fonte de renda das famílias que 

comercializam.Abaixo, um mapa turístico de Venda Nova do Imigrante. 

                                                           
9http://www.agrotur.com.br/website/Site/Institucional.aspx> Acesso em 18/08/2016. 
10 Não foi possível precisar o dado junto a prefeitura, mas estima-se que seja em torno de 30 a 
40% segundo fontes orais. 



18 
 

 

Fonte: www.vendanova.es.gov.br> Acesso em 19/08/2016 

Neste quesito, a Festa da Polenta é um momento que beneficia o município 

tanto culturalmente quanto economicamente, já que além de ser “lugar de memória” 

(NORA, 1993) é um importante espaço de divulgação e comercialização dos 

produtos locais. Ela funciona como uma vitrine para o turismo e, segundo o atual 

diretor cultural da AFEPOL11 – Associação da Festa da Polenta, o agroturismo é 

beneficiado sobretudo fora dos muros do Polentão já que na tarde de sábado ou 

domingo, é comum encontrar as propriedade cheias de turistas que querem 

conhecer, explorar e consumir do agroturismo local.  

 

1.1 “VIVA LA FESTA”! O calendário da Festa da Polenta 

 

Le Goff (1990), acerca da importância histórica de um calendário, nos atenta 

que: “Ele manifesta o esforço das sociedades humanas para transformar o tempo 

cíclico da natureza e dos mitos, do eterno retomo, num tempo linear escandido por 

grupos de anos: lustro, olimpíadas, século, eras, etc” (LE GOFF, 1990. p. 08-09). 

O autor  (1990) chama atenção ao fato de que:  

Uma explicação histórica eficaz deve reconhecer a existência 
do simbólico no interior de toda realidade histórica (incluída a 
econômica), mas também confrontar as representações 

                                                           
11 Ver atual diretoria executiva em Anexo II. 
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históricas com as realidades que elas representam e que o 
historiador apreende mediante outros documentos e métodos 
– por exemplo, confrontar a ideologia política com a práxis e 
oseventos políticos. E toda história deve ser uma história 
social (LEGOFF, 1990. p. 8). 

Seguindo esta lógica, faz-se necessário investigar as representações 

históricas dos sujeitos da festa da polenta, a começar pela própria Associação. O 

Estatuto da Associação da Festa da Polenta (AFEPOL) tem como slogan: “Manter 

vivas e expansivas as tradições históricas, culturais e os costumes trazidos pelo 

imigrante italiano”12.  

A tradição tem importante papel na construção de uma sociedade. Giddens 

(2001) a entende como:  

uma orientação para o passado, de tal forma que o passado tem 
uma pesada influência ou, mais precisamente, é constituído para ter 
uma pesada influência sobre o presente. Mas evidentemente, em 
certo sentido e em qualquer medida, a tradição também diz respeito 
ao futuro, pois as práticas estabelecidas são utilizadas como uma 
outra maneira de se organizar o tempo futuro. O futuro é modelado 
sem que se tenha a necessidade de esculpi-lo como território 
separado. A repetição [...] chega a fazer o futuro voltar ao passado, 
enquanto também aproxima o passado para reconstituir o futuro 
(GIDDENS, 2001, p. 31). 

Trazendo essa ideia para o contexto estudado, perceberemos que a 

repetição das tradições através de rituais reinventados e ressignificados contribuem 

para a construção da identidade cultural do povo de Venda Nova do Imigrante. 

Seguiremos agora à descrição de alguns rituais que compõem o calendário da 

Festa da Polenta.  

A festa não se restringe aos três dias, pois, no mês de abril, um mutirão se 

reúne para o plantio do milho que será utilizado na festa. No início de outubro, 

novamente se reúnem para a colheita. O plantio e colheita são momentos de 

bastante descontração e algazarras. O milho colhido é usado na ornamentação e 

produção de alimentos do Paiol do Nono e da Casa da Nona13. Vale informar que 

Polenta é um alimento feito a base de fubá, água e sal. O grupo de voluntários que 

ali se encontram, na sua maioria, já se conhecem e este momento torna-se também 

                                                           
12Vale ressaltar que a festa não reconhecida como patrimônio na instância federal, nem na estadual. 
Entretanto, ela recebe repasses da Secretaria de Cultura do Estado. 
13 Estes “lugares de memórias” serão melhor descritos adiante. 
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uma oportunidade de confraternização acompanhada de músicas (sempre em 

italiano). 

Após a colheita eles confraternizaram, numa bela mesa com biscoitos, 

roscas, vinhos, mandioca cozida, queijo, salames defumados, cachaça, cerveja, 

café, etc. Há uma mistura dos produtos ditos típicos, caseiros, com os novos 

produtos, industrializados. Isso faz parte do que Pierre Nora chama por “aceleração 

da história”: 

toda a distancia entre a memória verdadeira, social, intocada, 
aquelas cujas sociedade ditas primitivas, ou arcaicas, 
representaram o modelo e guardaram consigo o segredo – e 
a historia que é o que nossas sociedades condenadas ao 
esquecimento fazem do passado, levadas pela mudança 
(NORA, 1993. p.3). 

 

O que esse ritual evidencia é um resgate e mesmo continuidade de antigas 

tradições da comunidade que servem para a coesão social e atrativo turístico. A 

confraternização é um momento também é uma ocasião em que muitos voluntários 

jogam mora: uma forma de lazer dos imigrantes italianos, preservada por Venda 

Nova do Imigrante. O jogo é um duelo em que ambos participantes escondem os 

dedos e os mostram imediatamente tendo que adivinhar quanto deu a soma dos 

dois. O palpite é gritado em italiano e acompanhado de socos na mesa. 

Esses eventos (plantio e colheita) além de outros que compõem a festa, 

recebem cobertura midiática, não só no jornal impresso que circula no Estado, mas 

também na mídia televisiva. Por assim serem, pode-se inferir que esses ritos 

constituem autêntico “simulacro” (Chauí, 2006), uma vez que no momento da 

filmagem para a TV, ele é ainda mais teatralizado. Há uma preocupação constante 

com o melhor ângulo, ou então em, por exemplo, não jogar o primeiro balaio de 

milho colhido sem antes o câmera se posicionar afim de filmar. Sobre isso, Debord 

ressalta que: 

Mas o espetáculo não é necessariamente um produto do 
desenvolvimento técnico do ponto de vista do 
desenvolvimento natural. A sociedade do espetáculo é, pelo 
contrário, uma formulação que escolhe o seu próprio 
conteúdo técnico. O espetáculo, considerado sob o aspecto 
restrito dos «meios de comunicação de massa» — sua 
manifestação superficial mais esmagadora — que 
aparentemente invade a sociedade simples instrumentação, 
está longe da neutralidade, é a instrumentação mais 
conveniente ao seu automovimento total. As necessidades 
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sociais da época em que se desenvolvem tais técnicas não 
podem encontrar satisfação senão pela sua mediação 
(DEBORD, 2003. p.15-16) 

. 

O clima para a Festa da Polenta é previamente preparado em termos 

emocionais e afetivos. Poucas semanas antes da realização da festa, o jornal local 

(Folha da Terra) lança uma edição comemorativa que traz memórias da infância 

dos primeiros imigrantes que chegaram à região, com relatos das dificuldades 

enfrentadas pelos nonnos,avôs em italiano, quando crianças.  

As histórias retratavam uma infância protegida e ao mesmo tempo restrita 

em função das condições de vida, rudimentares e totalmente voltadas para o 

trabalho e subsistência. As histórias relatadas misturavam palavras em português 

com a utilização de termos em dialeto. 

Meses antes da Festa da Polenta, acontece um outro evento denominado 

“Serenata Italiana”14. Segundo os interlocutores, esta festa é uma prévia da Festa 

da Polenta que tem como intuito o entrosamento e socialização dos moradores de 

Venda Nova do Imigrante. Segundo eles: “Afesta da Polenta é para os outros 

[turistas] e esta aqui é para a gente”. Justamente por isso, a Serenata Italiana não 

é tão divulgada, muito embora seu público cresça a cada ano. 

A Serenata Italiana é um local de encontro e comunhão, além de muita 

fartura. Nesta festa, o município se divide em grupos que partem dos principais 

pontos da cidade (Bananeiras, Lavrinhas, Tapera e Providência)  e caminham em 

direção ao centro de eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão15. Nesta caminhada 

além de músicas italianas, pessoas vestidas com boinas e/ou suspensórios, sobre 

tratores ou caminhando, há uma confraternização de alimentos e bebidas.  

A organização orienta que cada participante leve sua comida e bebida. 

Diferentes “Polentas Móveis” saem destes pontos, uns movidos pela força humana, 

outros arrastados por tobatas.  

O “Polenta Móvel” trata-se de um fogão a lenha sobre rodas em cujas 

trempes há um panelão para cozinhar a Polenta enquanto a chapa é usada para 

fritar linguiças ou assar polenta que são consumidas, principalmente com vinho, por 

                                                           
14Fonte:http://www.radiofmz.com.br/2015/galeria2.asp?th=2&item=galeria_318&path=galeria_318

&gID=318&action=displayfiles > Acesso em 15/06/2016.  
15 O Centro de eventos recebeu este apelido justamente pela proporção que a festa vem tomando. 
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quem acompanha o cortejo. Também há preparo de café e/ou leite no bule ou na 

chaleira principalmente para as crianças. 

Os diferentes pontos de saída se encontram no Polentão e lá continuam 

compartilhando ao som de músicas italianas e muita fartura. Os interlocutores 

consideram que a Serenata Italiana é uma ótima chance e motivo para os “filhos de 

Venda Nova” retornarem à casa. 

  

Fonte: www.festadapolenta.com.br >Acesso em 11/08/2016. 

 

A caracterização das pessoas faz parte do espetáculo. Considera-se que 

estas roupas representam a roupa dos imigrantes: são roupas típicas. Diante disso, 

é possível alugar roupas típicas na AFEPOL, bem como comprar boinas e 

suspensórios, embornais, taças de cristal e de vidro.  

A venda destes acessórios aquece o mercado local. Voluntárias Pró Hospital 

Padre Máximo e outros artesãos, por exemplo, percebendo a procura de tais 

objetos produzem e vendem as peças em seu bazar ou lojas e supermercados.  

 

 

Fonte:www.festadapolenta.com.br> Acesso em 11/08/2016. 
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Há um incentivo àquilo que eles chamam de “valorizar a tradição”. Assim, 

para que o rito seguisse essa linha de “enriquecimento cultural do evento” livretos 

com a letra de músicas italianas são distribuídos para que as pessoas possam 

acompanhar e cantar junto. 

 Se compararmos as Serenatas Italianas do início deste trabalho com a deste 

ano, notaremos diferenças existentes. A intenção inicial, como descrito 

anteriormente, era de que esta festa fosse para um público menor. Sendo assim, 

em edições anteriores algumas casas eram previamente preparadas para que as 

pessoas entrassem e se servissem de quitutes diversos oferecidos aos 

participantes.  

A casa, aberta ou com o quintal preparado era uma espaço de 

confraternização, um ponto de parada em que uma mesa era posta, quando não“a 

casa vai à rua” (DAMATTA, 2012) e a mesa é colocada na rua que fica parcialmente 

fechada. DaMatta(2012) atenta-nos que a limitação do que pertence/é casa e/ou 

rua tem a ver com o que se toma como referência. Diante disso, 

A casa define tanto um espaço íntimo e privativo de uma 
pessoa (por exemplo: seu quarto de dormir) quanto um 
espaço máximo e absolutamente público, como ocorre 
quando nos referimos ao Brasil como nossa casa. Tudo, 
obviamente, depende de outro termo que está sendo implícita 
ou explicitamente contrastado (DAMATTA, 2012. p.6). 
 

Neste caso, com a Serenata, inicialmente, estes espaçosse encontravam. 

Isso porque a casa não é só um espaço geográfico, mas também uma entidade 

moral “capazes de despertar emoções, reações, leis, orações, músicas e imagens 

esteticamente emolduradas e inspiradas” (DAMATTA. 2012. p.14). 

Com o passar do tempo a Serenata foi tomando outra dimensão. No ano 

passado estima-se que o público tenha atingido cerca de 12000 pessoas e nesta 

edição 17000. Este pode ser um dos motivos pelos quais a festa já não contou com 

casas abertas. Um dos argumentos foi a “falta de educação” das pessoas que 

devoravam as comidas ou tinha comportamentos não comuns para o evento 

(excesso de gritos ou bebidas). Outras mudanças foram determinadas pela 

Associação da Festa da Polenta (AFEPOL) afim de garantir a segurança. 

Alguns “Polenta Moveis” por exemplo eram movidos a gás devido a 

praticidade. Neste ano, isso foi proibido, assim como a utilização de facas. A rota 
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também passou por mudanças afim de “perturbar menos a ordem pública”16. 

Percebo que as principais mudanças e “ousadias” vem do público mais jovem. As 

pessoas que estão a frente da organização e que se repetem reproduzem a 

tradição. 

 

Fonte:www.festadapolenta.com.br> Acesso em 11/08/2016. 

 Como prova disso, temos que, por exemplo, este ano(2016) houve um “pré 

teste” para a Serenata. Este evento não foi divulgado e as pessoas que receberam 

o convite foram orientadas a não divulgarem os mesmos, principalmente em redes 

sociais.Este evento aproximou-se do que era a Serenata antes.  

 O próximo evento do calendário é a colheita do milho. Daí, segue-se para a 

festa que, inicialmente contemplava apenas um fim de semana, mas dada a 

proporção que vem tomando passou desde 2014 a ser em dois fins de semanas 

que serão descritos a seguir.  

Antes disso, vale lembrar que semanas antes da Festa da Polenta, uma faixa 

de 112 metros de extensão é instalada a 200 metros de altura, na BR-262, pouco 

antes da entrada da cidade para quem vem no sentido de Vitória (KM 100 da BR 

262). Com letras de 12,5 metros de altura por cinco de largura, a faixa recepciona 

os transeuntes e o público do evento. 

Esta faixa é instalada por um grupo que se chama I Testari, que traduzindo 

significa “Os teimosos”. As características de afixação da faixa já mostra o porquê 

do nome. O grupo, com muito empenho escala as montanhas afim de afixar a faixa 

todos os anos.  

                                                           
16 Algo semelhante aconteceu no município de Santa Tereza (ES) na tradicional Carretela que 
também tomou dimensões não esperadas e o município precisou ser reorganizado para tal evento, 
chegando ate pensar na suspensão do mesmo. 
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Fonte: www.radiofmz.com.br. Acesso em 18/08/2016. 

 

Além da faixa, há um Concurso de Fachada em que são premiadas as 

melhores decorações de moradores e do comércio em preparação para a tão 

esperada festa.  

Podemos assim apontar que o calendário da Festa da Polenta segue da 

seguinte forma: 

 

Fonte: Elaboração própria autora em 20/08/2016. 

A festa de outubro tem seu cronograma definido em dois finais de semana 

estando divididos conforme tabela abaixo.  

 

 

Outubro 

Sexta-feira 
Noite 
Abertura da Festa 
Desfile e eleição da Rainha e das Princesas da Festa da Polenta 

Festa da Polenta

(Outubro) 

Plantio do Milho

(Abril)

Serenata Italiana

(Junho)

Escolha das 
candidatas à 

Rainha 

(Agosto)

Colheita do Milho

(Setembro e 
Outubro)



26 
 

Show 

Sábado 

Manhã 
Desfile nas ruas de Venda Nova do Imigrante 
Almoço típico no Polentão 

Tarde 
Apresentações culturais 
Tombo da Polenta 
Pausa técnica (por volta das 17h) 

Noite 
Reabertura dos portões 
Shows 

Domingo 

Manhã  
Missa 
Almoço típico 

Tarde à Noite 
Apresentações culturais 
Tombo da Polenta 
Shows 

Quarta-feira 
Noite cultural vendanovense com cantarola, bocha, mora, comida e 
bebidas típicas na Casa da Nonna e no Paiol do Nonno. 

Quinta-feira 
Noite 
Tombo da Polenta  
Shows 

Sexta 
Noite 
Shows 

Sábado 

Manhã 
Desfile nas ruas de Venda Nova do Imigrante 
Almoço típico no Polentão 

Tarde 
Apresentações culturais 
Pausa técnica (por volta das 17h) 

Noite 
Reabertura dos portões 
Shows 

Domingo 

Manhã  
Missa 
Almoço típico 

Tarde à Noite 
Apresentações culturais 
Tombo da Polenta 
Shows 

Fonte: Elaboração da própria autora em 20/08/2016. 

 

1.2 A Festa da Polenta vai à rua: o desfile  

João do Rio em “A alma encantadora das ruas”, dizia que “Ora, a rua é mais 

do que isso, a rua é um fator da vida das cidades, a rua tem alma!” (RIO. 1998, 

p.2). A manhã do sábado é um momento em que a “alma da rua” fica ainda mais 

evidente, já que a festa “invade” as ruas da cidade.  

Um desfile que envolve carros de boi, pessoas caracterizadas de italianos, 

o queijo recorde com mais de 800kg, a Banda Marcial do Município, tratores 

(vazios, com carroças carregadas de pessoas ou com barril de vinho), o “Polenta 
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móvel17”, que, aceso, acompanha o percurso, enquanto voluntários a sua volta 

fritam linguiças, polenta, assam polenta e queijo que são distribuídos para a 

população. 

 

Fonte: www.afepol.com.br> Acesso em 

20/08/2016 

 

Fonte: www.afepol.com.br> Acesso em 

20/08/2016 

 

Em um carro de destaque há um coral que inclui até mesmo crianças, em 

outro, o senhor Clementino Calimanque é o mais antigo membro do Coral Santa 

Cecilia18.  

 

Fonte: www.afepol.com.br> Acesso em 

20/08/2016 

 

Fonte: www.afepol.com.br> Acesso em 

20/08/2016 

 

Alguns comerciantes de implementos agrícolas do município, desfilam com 

seus tratores ou tobatas, seguindo o cortejo que se inicia em frente ao fórum 

                                                           
17 Como já comentado, o Polenta Móvel é um fogão a lenha com rodas. 
18 Surgiu em 1944, fundado pela terceira geração de famílias de imigrantes italianos que colonizaram 
Venda Nova do Imigrante. A iniciativa também contou com apoio de Padre Cleto Caliman que 
convenceu Francisco Lorenção a deixar seu filho Laurentino fazer aula de música na cidade 
próxima, chegando a se tornar maestro depois. Em comemoração aos 70 anos do Coral, em 2014 
foi lançado um livro junto com um vídeo de depoimentos e um livreto com partes do acervo de letras 
e partituras que integram sua história. (FOLHA DA TERRA, 2015). . 
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municipal, corta a BR 262 próximo à rodoviária, segue em frente a Igreja matriz até 

a entrada do Polentão, conforme rota abaixo. 

 

 

Fonte: Mapa projetado pela própria autora em Google Maps, Agosto de 2016. 

 

 

Fonte: www.afepol.com.br> Acesso em 

20/08/2016 

 

Fonte: www.afepol.com.br> Acesso em 

20/08/2016 

 

Depois disso há almoço comercializado no Polentão. Às 16h os portões se 

fecham para organização do espaço para o evento à noite. Vale destacar que 

durante toda a festa há escalas de voluntários que realizam os serviços de limpeza 

das mesas recolhendo os resíduos que ali se encontram. Isso faz com que, na 

medida do possível, o espaço da festa esteja sempre limpo.A noite do sábado é 

animada por show e apresentações de grupos de dança com músicas italianas.  
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No domingo a festa se inicia com a missa às 10h seguida de 

almoço(comercializado), apresentações de crianças e adultos e a noite show que 

normalmente é no estilo sertanejo. A presença da Missa na programação da festa 

compõe o resgate da tradição, visto que segundo eles, era comum entre os italianos 

a missa dominical às 10h. 

 

Fonte: www.afepol.com.br> Acesso em 

22/08/2016 

 

Fonte: www.afepol.com.br> Acesso em 

22/08/2016 

 

 Para todos os dias há cobrança de ingresso para entrada no evento. O 

preço para a programação geral de 2015, na sexta-feira, sábado pela manhã 

e/ou domingo foi de R$ 5 (meia). Para as atrações nacionais, os valores 

foram de R$25,00 (meia).  

Cobrar pela entrada é uma ação que proporciona uma seletividade por 

critérios econômicos do público que frequenta. A intenção de quem organiza a festa 

é atrair pessoas que consumam para que, com issocontribuam para com a mesma. 

De modo geral, o que se percebe é que a Festa da Polenta é um importante 

espaço de divulgação do agroturismo de toda região, já que movimenta pousadas, 

hotéis e comércio local, seja ele de agroturismo ou mesmo de roupas.  Além disso, 

adaptações constantes são feitos a fim de tornar a festa mais moderna e agradável. 

Para a próxima edição, por exemplo, a festa contará com a Casa do vinho. Um 

espaço construído em substituição às atuais tendas onde a bebida é 

servida.  Segundo o presidente da AFEPOL, “Vai ser um ambiente mais agradável 
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para os apreciadores de vinho. Além disso, teremos uma economia com aluguel de 

estrutura” 19. 

Pensar e repensar a festa é extremamente importante considerar que 

memórias serão evidenciadas e que memórias silenciadas (não necessariamente 

esquecidas) pelos seus agentes. É sobre essa questão que falaremos no próximo 

capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19Fonte: http://vivacachoeiro.aquinoticias.com/bares/2016/08/casa-do-vinho-e-novidade-na-festa-

da-polenta-em-venda-nova-do-imigrante/2222538/?769> Acesso em 23/08/2016. 
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Capítulo II - Festa da Polenta e seus sujeitos de memória 

 

A Festa da Polenta, assim como qualquer evento cultural e social, pode ter 

vários significados. Os nativos a entendem como uma homenagem ao passado e 

também como uma festa “diferente” que possibilita notoriedade, reconhecimento à 

cidade, afinal ela possui atrativos, como o desfile do queijo de mais de 800kg pelas 

ruas da cidade e o “tombo da Polenta ” em que um panelão com mais de 1200 kg 

de polenta é “tombado”, que não são muito comum em outras festas. 

 

 

Fonte: secult.es.gov.br>Acesso em 

22/08/2016 

Fonte: www.festadapolenta.com.br> Acesso em 

22/08/2016 

 

Um dos termos que mais aparece no discurso dos interlocutores da festa é 

o conceito de tradição. Não é possível definir a festa como de uma “invenção da 

tradição”, já que este conceito, segundo Hobbsbawn e Ranger(1984), deve ser 

entendido como:  

um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras 
tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual 
ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de 
comportamento através da repetição, o que implica, 
automaticamente; uma continuidade em relação ao 
passado.Aliás, sempre que possível, tenta-seestabelecer 
continuidade com um passado histórico apropriado. 
(HOBSBAWM et RANGER,1984, p. 9)  
 

No caso da festa não há só uma repetição artificial, há alterações nas 

praticas e ritos, novas referências. Entendo-a, portanto como um “costume”uma vez 

que: 

as tradições “inventadas” caracterizam-se por estabelecer 
com ele uma continuidade bastante artificial. (...) A “tradição” 
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neste sentido deve ser nitidamente diferenciada do“costume”, 
vigente nas sociedades ditas “tradicionais”. O objetivo e 
acaracterística das “tradições”, inclusive das inventadas, é a 
invariabilidade. O passado real ou forjado a que elas se 
referem impõe práticas fixas (normalmente formalizadas), tais 
como a repetição. O “costume”, nas sociedades tradicionais, 
tem a dupla função de motor e volante. Não impede as 
inovações e pode mudar até certo ponto, embora 
evidentemente seja tolhido pela exigência de que deve 
parecer compatível ou idêntico ao precedente. , 1984, p. 10)   

 
A festa da polenta caracteriza-se como um fator de construção da identidade 

dos sujeitos que dela participam, no sentido de que toda a festa é organizada a 

partir de uma avaliação da edição anterior. A cada ano novidades surgem na festa 

e algumas situações permanecem.  Existe uma preocupação em preservação da 

memória daquele grupo e assim, 

 

podemos portanto dizer que a memória é um elemento 
constituinte do sentimento de identidade, tanto individual 
como coletiva, na medida em que ela é também um fator 
extremamente importante do sentimento de continuidade e de 
coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua 
reconstrução em si (POLLAK, 1992, p 204). 

 
Como a festa, assim como a identidade está em constante transformação, 

nos últimos anos foram incluídas no cardápio pizza de polenta, pão de polenta e 

até mesmo churros de polenta20.  

A produção da polenta que é comercializada na festa já não é manual21 como 

dito anteriormente. Há uma colher mecanizada que mexe o alimento durante o 

cozimento. 

A construção da identidade é um fenômeno que se produz em 
referência aos outros, em referência aos critérios de 
aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se 
faz por meio da negociação direta com outros. Vale dizer que 
memória e identidade podem perfeitamente ser negociadas, 
e não são fenômenos que devam ser compreendidos como 
essências de uma pessoa ou de um grupo (POLLACK, 1992. 
p.5) 

 

                                                           
20 O churros de polenta não é produzido na cozinha da festa, mas sim por vendedor ambulante 
que adaptou sua produção para o evento.  
21 Isso seria muito complicado dada a dimensão que a festa tomou. 
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Esta identidade reforça a estruturação de uma memória individual e coletiva 

afinal, a cada ano cresce o número de voluntários que participam da mesma. Muitos 

jovens participam da festa revivendo aquilo que lhes foi ensinado como modo de 

vida do imigrante italiano.  Sobre este fenômeno, precisamos considerar os 

elementos constitutivos da mesma já que para POLLACK (1992), estes são:  

em primeiro lugar, (...) os acontecimentos vividos 
pessoalmente. Em segundo lugar, são osacontecimentos que 
eu chamaria de "vividos por tabela", ou seja, acontecimentos 
vividos pelogrupo ou pela coletividade à qual a pessoa se 
sente pertencer. São acontecimentos dos quais apessoa nem 
sempre participou mas que, no imaginário, tomaram tamanho 
relevo que, no fimdas contas, é quase impossível que ela 
consiga saber se participou ou não(POLLACK, 1992, p.2). 

Neste sentido, há acontecimentos ao longo do calendário festivo que servem 

para reforçar e construir essa memoria individual e coletiva que já atravessa 

gerações. Brandão (1989) atenta-nos que a festa é uma fala, mensagem, uma 

memória: 

O lugar simbólico onde cerimonialmente separam-se o que 
deve ser esquecido e, por isso mesmo, em silêncio não-
festejado, e aquilo que deve ser resgatado da coisa símbolo, 
posto em evidência de tempos em tempos, comemorado, 
celebrado. Aqui e ali, por causa dos mais diversos motivos, 
eis que a cultura de que somos ator-parte interrompe a 
seqüência do correr dos dias da vida cotidiana e demarca os 
momentos de festejar. (...) Eis-nos por um instante 
convocados à evidência, para sermos lembrados ou para que 
algo ou alguém – uma outra pessoa, um bicho, um deus – 
seja lembrado através de nós, para que então alguma coisa 
constituída como sentido de vida e ordem do mundo, seja dita 
ritualmente através de nós, que, festejados, somos durante a 
brevidade de um momento especial enunciados com mais 
ênfase: somos símbolo (BRANDÃO, 1989. p. 2). 

 

 A observação dos fatos a luz do conceito de memória relaciona-se ao que 

Nora (1993) esclarece sobre memória e história: 

 

Memória, história: longe de serem sinônimos, tomamos 
consciência que tudo opõe uma à outra. A memória é a vida, 
sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está 
em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e 
do esquecimento, inconsciente de suas deformações 
sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, 
suscetível de longas latências e de repentinas revitalizações. 
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A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta 
do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre 
atual, um elo vivido no eterno presente: a história, uma 
representação do passado. Porque é afetiva e mágica, a 
memória não se acomoda a detalhes que a confortam ela se 
alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais ou 
flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a todas as 
transferências, cenas, censura ou projeções. A história, 
porque operação intelectual e laicizante, demanda análise e 
discurso crítico. A memória instala a lembrança no sagrado, 
a história a liberta, e a torna sempre prosaica (NORA, 1993, 
p.9). 

Segundo Nora (1993) o movimento da historia não caminha para a exaltação 

do que verdadeiramente aconteceu, mas sim para sua anulação. O que se percebe 

na festa da polenta é justamente o contrário e, por isso, baseados nesta teoria, 

podemos entendê-la como memória. Esta memória aparece nos detalhes dos 

objetose preparativos, mas também nas narrativas. O que se percebe então é a 

memória cristalizada numa narração histórica, já que:  

nas línguas românicas (e noutras), 'história' exprime dois, 
senão três, conceitos diferentes. Significa: 1) esta "procura 
das ações realizadas pelos homens" (Heródoto) que se 
esforça por se constituir em ciência, a ciência histórica; 2) o 
objeto de procura é o que os homens realizaram. Como diz 
Paul Veyne, "a história é quer uma série de acontecimentos, 
quer a narração desta série de acontecimentos" [1968, p. 
423]. Mas a história pode ter ainda um terceiro sentido, o de 
narração. Uma história é uma narração, verdadeira ou falsa, 
com base na "realidade histórica" ou puramente imaginária – 
pode ser uma narração histórica ou uma fábula (LE GOFF, 
1990. p.19). 

 

A festa é um momento em que memórias selecionadas são compartilhadas, 
num sistema de trocas. Assim:  

cheia de falas e gestos de devoção, ruptura e alegria,ela 
afinal não é mais do que uma sequência cerimonialmente 
obrigatória de atoscodificados de dar, receber, retribuir, 
obedecer e cumprir. Troca-se o trabalho porhonrarias, bens 
de consumo por bênçãos, danças por olhares cativos, o 
investimento doesforço pelo reconhecimento do poder, a 
fidelidade da devoção pela esperança dabênção celestial. 
Obedece-se ao mestre, ao festeiro, ao padre, ao chefe da 
torcida, aomaestro da banda. Cumprem-se promessa, votos 
feitos (BRANDÃO, 1989. p.4). 
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Torna-se importante dar voz aos sujeitos da festa, observando o que a 

mesma representa para estes, como já sinalizava Pollak (1992, p. 2): “Além desses 

acontecimentos, a memória é constituída por pessoas, personagens.” 

Padre Cleto Caliman (Foto abaixo)é um dos primeiros personagens da Festa 

da Polenta que teve início no ano de 1979. Ele (Padre Cleto) era o primogênito de 

FioravanteCaliman e Marieta Carnielli.Nasceu no velho casarão da família 

emLavrinhas (Distrito de Venda Nova do Imigrante) em 09 de outubro de 1914 e 

faleceu em 06 de fevereiro de 2005. Foi uma figura muito importante para a cidade 

de Venda Nova do Imigrante, mesmo morando muito tempo distante da família na 

ocasião de seus estudos e ordenação sacerdotal. Ordenou-se como padre em 

1943. Tinha muito contatos políticos e isso fez com que ele conseguisse muitos 

investimentos para o município de Venda Nova do Imigrante. Parte desses contatos 

é atribuída à sua amizade com Camilo Cola22, homem de muitas posses e 

influências, morador da região. 

 

Fonte: Acervo E. J. Manzi. 

 

Padre Cleto corroborou com o lançamento da pedra fundamental para a 

construção do hospital Padre Máximo sendo seu primeiro presidente. Ele também 

doou o lote para construção da Agência dos Correios na cidade, mas uma de suas 

mais notórias benfeitorias foi a ideia da Festa da Polenta. Padre Cleto Caliman, que 

                                                           
22 Camilo Cola ainda possui propriedades na comunidade de Pindobas, interior de Venda Nova do 
Imigrante. Foi Deputado Federal por duas vezes e é o dono e presidente do Grupo Itapemirim.  
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tinha aversão a polenta e jogava a mesma para os cachorros contou em 1999 ao 

jornal Folha da Terra a história de surgimento da mesma.  

Surgiu por acaso. Recebi o convite do padre Luiz Marchezi 
para participar da primeira Festa da Polenta em Sagrada 
Família, em Alfredo Chaves. Somente 50 pessoas 
participaram e me veio a ideia de fazer uma em Venda nova, 
considerando as características do nosso povo. Em 1979 
fizemos a primeira Festa e deu no que deu. Lá (em Alfredo 
Chaves) não aconteceu’, disse numa referência a não 
continuidade da festa naquele município (FOLHA DA TERRA, 
Edição especial para a 36ª Festa da Polenta, 2014, p. 14). 
 

O primeiro evento assemelhou-se mais a uma reunião entre famílias, 

sobretudo porque a maioria das pessoas conhecia-se mutuamente. Em outra 

ocasião, Padre Cleto Caliman disse: 

 

Deus me deu um estalo na cabeça e me veio a ideia: lá em 
Venda Nova vai dar certo. Aí não deu outra (...).  A Festa não 
está só limitada aos comes e bebes, está caminhando para 
uma maior preservação da cultura italiana trazida pelos 
nossos avós que sofreram com o progresso. Essa é a nossa 
identidade e maior expressão da cultura ítalo-brasileira o 
Estado (FOLHA DA TERRA, Edição especial para a 36ª Festa 
da Polenta, 2014, p. 14.). 
 

Vale lembrar que, no início, a polenta era feita no tacho, espalhada na tábua 

e servida em pratos e talheres emprestados pelas donas de casa. Na medida em 

que a festa foi crescendo, houve necessidade de melhorias para facilitar o trabalho 

dos voluntários. 

A Festa da Polenta seguiu durante muitos anos no pátio do Colégio 

Salesiano (onde hoje é Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Fioravante 

Calimam) e, com o aumento do público, veio a necessidade do crescimento 

estrutural e organizacional, deste modo, em 1991, o evento ganhou personalidade 

jurídica e em 1995 foi construído o Centro de eventos, que recebe o nome de Padre 

Cleto Caliman e passa a abrigar a Festa da Polenta e os demais eventos da cidade.  

Abaixo, o primeiro cartaz que a AFEPOL tem registro, ao lado do cartaz da 

última festa.  
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Fonte: www.afepol.com.br>Acesso em: 

18/08/2016 

 

http://www.festadapolenta.com.br/site2011/ 

Acesso em: 18/08/2016 

Desde o início a festa conta com trabalho voluntário que hoje rende muitos 

elogios ao município.A AFEPOL conta com aproximadamente 150023 

voluntáriosque são divididos ao longo dos dois fins de semana de festas.  

Pessoas de diferentes classes sociais colaboram no trabalho, seja ele 

administrativo, financeiro ou de limpeza. Vale lembrar que o grupo de voluntários 

recebe uma festa de confraternização como reconhecimento pelo trabalho. Acerca 

dessa festa, Caliman (2012) afirma que: 

Não foi possível precisar o ano, entre 1986 e 1988, em que 
se iniciou a festa de confraternização dos voluntários, 
momento em que se reconhecia e celebrava a dedicação do 
trabalho de mais de 500 pessoas envolvidas. Este foi um 
marco importante para a festa, não só pelo reconhecimento 
formal do papel do voluntário, mas também para o que se 
tornaria mais tarde um dos fatores motivadores da adesão e 
manutenção de voluntários na organização da Festa da 
Polenta (CALIMAN, 2012. p. 129). 
 

Segunda a última edição da Revista Folha da Terra – Edição especial para 

a Festa da Polenta (2015), há 88 voluntários encarregados de preparar os 

pratostípicos (servem o almoço com macarrão caseiro, polenta, linguiça, queijo), 

183 produzem iguarias vendidas em porções, 19 organizam a fila para o almoço, 

                                                           
23 Informação obtida a partir de entrevista ao Diretor cultural em agosto de 2016. 
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74 controlam a portaria regular e a de menores de idade, 61 no Paiol do Nonno, 86 

na Casa da Nonna, 24 no Puxadinho da Nonna preparando pães e biscoitos 

assados no forno de barro, 27 no preparo da polenta no panelão gigante, 10 na 

comunicação Visual organizando a sinalização dentro do evento, 02 responsáveis 

por premiar as melhores fachadas (comércio e residência), 38 na venda de vinhos, 

31 no Armazém24, 41 na ornamentação dos galpões e palco do desfile de eleição 

da Rainha,  11 selecionando, ensaiando e orientando as candidatas à rainha, 13 no 

camarim preparando os espaços para receber os artistas, 02 no levantamento de 

preço e compras dos materiais da cozinha, 190 responsável pelas finanças através 

da venda de fichas e ingressos sob a organização da diretoria financeira, controla 

a entrada e saída de recursos além da prestação de contas que é um ato aberto à 

comunidade, 07 controlam a entrada e saída de produtos de limpeza e consumo e 

30 fazem a recreação infantil(FOLHA DA TERRA – Edição Especial Festa da 

Polenta, 2015, p.23). 

A família do prefeito, por exemplo, quase sempre está escalada para a 

limpeza das mesas e recolhimentos dos resíduos do horário do almoço. Além deles 

há outros voluntários que somam um total de 250 pessoas encarregadas de 

recolher pratos e copos usados e limpar as mesas com tamanha discrição. Há 

ainda, um grupo de voluntários encarregado de anexar uma faixa da festa da 

polenta no viaduto. 

Os voluntários de todos os setores ganham passe livre para a festa e este é 

um fator que motiva alguns deles a se candidatarem a voluntário, pois assim (com 

credencial) não terão que comprar ingresso. Entretanto, uma vez cadastrado, o 

voluntário precisa desempenhar um bom trabalho em equipe já que se o líder do 

setor perceber que a pessoa não está comprometida com a festa ou se o mesmo 

não aparecer para trabalhar, no próximo ano seu nome será cortado, e, pode 

acontecer de o mesmo ser barrado na entrada livre dos outros dias de festa. Há 

uma hierarquia entre eles que funciona numa espécie de organograma. Como 

algumas pessoas são voluntárias desde a primeira edição da Festa da Polenta, 

                                                           
24 O Armazém é um espaço montado para comercialização de souvenirs. Quem trabalha na venda 
lá são voluntários da AFEPOL. Os produtos vendidos são produzidospelo agroturismo do 
município. A AFEPOL compra dos agricultores e revende na festa. 
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estas tendem a liderar equipes e novos voluntários vão sendo incorporados na 

medida emque a festa vai tomando maiores dimensões. 

Segundo o diretor cultural da AFEPOL, “um grande valor que a festa tenta 

passar é o valor do trabalho voluntario. O trabalho que as pessoas se ajudam” 

(Pesquisa de campo, 2016). Quando perguntado acerca do trabalho voluntário, o 

mesmo relembra a história do voluntariado nas lavouras de antigamente. 

“Antigamente era a ideia de que: ‘Ah tenho uma roça aqui, outro tem ali. Você me 

ajuda na colheita do milho aqui, eu te ajudo amanhã aí’” (Pesquisa de campo, 

2016). Havia então a proposta de mutirões. Para o diretor, “A maneira de fazer vivo 

este espirito é na festa da polenta através do trabalho voluntário” (Pesquisa de 

campo, 2016). 

O trabalho voluntário é algo muito impactante no município de Venda Nova. 

Existem, como dito acima, pessoas que se interessam pelo voluntariado apenas 

pelo ingresso, mas este número é ínfimo, segundo o diretor, em comparação aos 

que se empenham e se dedicam para a construção da festa.  

A carga horária mínima de um voluntário é de dois turnos de 4 horas, mas 

há, segundo o diretor, pessoas que começam a trabalhar na sexta feira a noite e 

continuam até o domingo do outro fim de semana.  Em geral estas pessoas que 

vão “pelo espírito do voluntariado”, também são voluntárias em outras associações 

e entidades25. 

No inicio do ano acontecem as reuniões de diretoria, em seguida as reuniões 

com os coordenadores de equipes e depois entre os mesmos e os membros de 

suas respectivas equipes.  

2.1 É dia de festa: eleição da Rainha e Princesas da Festa da Polenta 

Na primeira sexta-feira acontece o desfile para eleição da “Rainha da Festa 

da Polenta”, que representa o município em outros eventos junto com as duas 

princesas eleitas. As candidatas são previamente selecionadas e no dia, em média 

9 meninas desfilam com trajes típicos em um momento muito glamouroso.  

                                                           
25 APAE e hospital, por exemplo. 
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Durante a apresentação o narrador conta as origens da família da candidata, 

falando por exemplo, o primeiro da família a vir da Itália, com quem casou-se, onde 

morou, etc.  

Além de contar, brevemente, a história da família, em alguns momentos o 

narrador também fala cumprimentos ou frases curtas em italiano, afim de empolgar 

o público, etc. no final de cada apresentação as candidatas fazem um discurso 

recordando o modo de vida dos antepassados. Algumas introduzem frases ou 

vocábulos em italiano.  

As vencedoras representam o município em diversas festividades que 

acontecem inclusive fora do estado. Os requisitos para se candidatar a Rainha e 

princesas da Festa da Polenta são: 

- Ser descendente de imigrantes italianos; 
- Ter residência fixa no município de Venda Nova do Imigrante ou 
comprovar que esta morando em outro município do Estado do 
Espírito Santo, temporariamente por motivo de estudo ou trabalho; 
- Ter idade mínima de 18 anos e máxima de 25 anos, no ano de 
realização do Concurso; 
- Estar solteira, não estar grávida e não ter filho; 
- Ter reputação e moral ilibada, postura e personalidade, 
desembaraço social, beleza de rosto e corpo, ser simpática e 
cooperativa; 
- Estar ciente e respeitar as regras contidas do “Regulamento do 
Concurso Rainha da Festa da Polenta”; 
- Anexar uma foto em traje social, corpo inteiro, e uma foto de rosto, 
colorida, no tamanho 10 x 15. 
- Anexar um breve histórico da família, com (20) vinte linhas, corpo 
(12) doze. 
- Participação na apresentação das candidatas no Resgate da 
cultura. 
- Participação em todos os ensaios e reuniões relativas ao 
concurso26. 
 

Quanto aos critérios27, percebe-se resquícios de uma sociedade 

conservadora e patriarcal que exige “reputação e moral ilibada”, bem como “beleza 

de rosto e corpo” como critério para se candidatar a um desfile. Estes apontamentos 

podem ser percebidos em outras situações do cotidiano citadino, no que diz 

                                                           
26(http://www.festadapolenta.com.br/> Acesso em 03/06/2016). 
 

27 Nos anexos III e IV temos o exemplo da carta da última candidata eleita como 2ª Princesa da 

Festa da Polenta, além de sua resposta apresentada ao final do seu desfile.  
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respeito à índole/reputação feminina. Há uma preocupação da parte de alguns 

sobre “ser uma moça de família”.  

As inscrições só podem ser feitas pela candidata, na sede AFEPOL, de 

segunda a sexta, das 8h às 17h. Normalmente, no mês de agosto acontece a pré 

seleção das candidatas. Atualmente as representantes eleitas são: Rainha Mariana 

FalquetoLorenzoni, 1ª Princesa Julia Miranda Zandonade e 2ª Princesa Iauâni 

Zanão de Carvalho28. 

Uma vez selecionadas, estas candidatas correm em busca de patrocínio 

para a confecção de vestido e para o penteado e maquiagem do dia. Os vestidos 

custam caro e, por isso, o patrocínio é extremamente importante.  

Em geral, a AFEPOL regulamenta esta parte estipulando as cotas 

(R$2.000,00) para serem patrocinadas e limitando cada candidata a duas fontes 

afim de não estender o discurso dos agradecimentos aos patrocinadores na hora 

do desfile. Familiares, a comunidade onde residem ou alguns comerciantes são os 

principais patrocinadores das candidatas. No caso de uma das eleitas neste ano, 

ela afirmou que conseguiu o patrocínio para o vestido com uma única pessoa e, 

com isso, usou sua outra cota para despesas de salão com cabelo e maquiagem.  

Quando não conseguem patrocinadores, as próprias candidatas são 

responsáveis por arcar com seus trajes e, neste caso, os vestidos lhes pertence. 

Caso contrário, o vestido pertence à AFEPOL. No site da AFEPOL 

(http://www.festadapolenta.com.br/) é possível ter acesso às fotografias em ordem 

cronológica, de todas as rainhas e princesas da Festa da Polenta. 

 

2014 - Rainha Beatriz Augusto Zambon, 1ª 
Princesa Taís Soave Bellon e 2ª Princesa 
Vanessa BruschiFilettiFonte: 

 

2015 - Rainha Mariana FalquetoLorenzoni, 1ª 
Princesa Julia Miranda Zandonade e 2ª 
Princesa IauâniZanão de Carvalho  

                                                           
28 No site da Festa da Polenta (http://www.festadapolenta.com.br/) é possível encontrar fotografias 
de todas as ex princesas e rainhas da Festa da Polenta. 
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http://www.festadapolenta.com.br/>Acesso em 
18/08/2016 

Fonte: 
http://www.festadapolenta.com.br/>Acesso em 
18/08/2016 

No início de 2016, a atual rainha da Festa da Polenta participou do quadro 

“Quem chega lá”, do Programa Domingão do Faustão. Na ocasião, a mesma 

ganhou R$18.000,00 do programa. A participação e vitória da mesma renderam 

comentários em jornais locais e nacionais29com manchetes como “Rainha da 

Polenta é a primeira vencedora da nova temporada do ‘Tem Gente Atrás’”.  

O programa “Mais Você” da Rede Globo, também fez uma série de matérias 

no município e deu bastante ênfase à festa, contando até com uma versão reduzida 

da mesma preparada para eles afim de mostrar um pouco do que acontece na 

festa. Na ocasião, logicamente, princesas e rainha se fizeram presentes. Além 

disso, a rainha ou ela e as duas princesas participaram de diversos eventos como 

por exemplo, o Polenta OFF Road30, a abertura da exposição dos trajes no IFES, 

dentre outros. Sem esquecer que as mesmas acompanham todo o calendário da 

Festa da Polenta que inclui o plantio e colheita do milho e a Serenata Italiana.  

Seguindo a descrição da primeira sexta-feira de festa, após o desfile da 

Rainha e das Princesas há shows (normalmente de bandas locais) que também 

acontecem na segunda sexta feira de festa. Normalmente há presença de 

barraqueiros que vendem bebidas destiladas, sorvete ou algum outro alimento que 

não seja comercializado pela AFEPOL.  Todos os dias da festa acontece o “tombo 

da polenta”. 

O tombo da polenta configura-se um ritual, que é reconhecido no Guinness 

Book, o livro dos recordes, como a maior polenta do mundo. Ele acontece desde 

2004 e é um momento em que o povo que está na festa vira-se para o local onde 

um panelão de mais de uma tonelada está preso por corrente.  Este panelão gigante 

é um réplica ampliada dos usados nas cozinhas dos imigrantes. A fabricação de 

polenta atualmente conta com uma batedeira a motor. Após uma contagem 

regressiva, o panelão é tombado ao som do “hino da festa da polenta” e iluminado 

por muitos flash. A polenta (aproximadamente 1200 kg) é despejada sobre um 

                                                           
29http://www.gazetaonline.com.br/_conteudo/2016/01/entretenimento/cultura_e_famosos/3919652-

rainha-da-polenta-de-venda-nova-do-imigrante-ganha-r-18-mil-no-programa-do-faustao.html 
http://gshow.globo.com/tv/noticia/2016/01/rainha-da-polenta-e-primeira-vencedora-da-nova-
temporada-do-tem-gente-atras.html 
30 Encontro de motoqueiros trilheiros. 
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carrinho e levada para a cozinha do centro de eventos. Lá este carrinho serve as 

porções de polenta à bolonhesa que são vendidas à população.  A polenta frita 

servida com queijo é fabricada na semana para endurecer e ser cortada em 

pedaços uniformes.  As raspas secas do panelão são disputadas pelas pessoas 

que assistem ao espetáculo. 

 

 

Fonte: http://www.festadapolenta.com.br/> 

Acesso em 18/08/2016 

Fonte: http://www.festadapolenta.com.br/> 

Acesso em 18/08/2016 

 

2.2 A festa e seus lugares de memórias 

 

 As festas dispõem de “lugar[es] de memória” (NORA, 1993). No caso da 

Festa da Polenta o “Paiol do Nonno” e a “Casa da Nona” são espaços destinados 

a manter a memória da colonização italiana. Eles são o que Paulo Rogério Marques 

Sily (2009) chama de “Museu a céu aberto” pois, não são um “lugar pra guardar 

coisas velhas”, mas sim, um lugar em que os símbolos, relevantes são expostos. 

Deve-se considerar ainda que: “Na memória mais pública, nos aspectos mais 

públicos da pessoa, pode haver lugares de apoio da memória, que são os lugares 

de comemoração” (POLLACK, 1992. p. 3). 

Além de serem entendidos como “lugares de memória” (NORA 1993), 

podemos problematizar estes espaços sob a lógica de Roberto DaMatta (2012) 

acerca da casa e a rua. No caso da festa estudada, temos a Casa da Nonna e o 

Paiol do Nonno.  

Estes espaços serão melhor descritos abaixo, mas de antemão podemos 

considerar que a casa continua sendo o espaço privado, seguro e feminino 

enquanto que o Paiol, por ser um espaço destinado a guardar as ferramentas e até 
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mesmo mantimentos é relegado ao homem, sobretudo porque os trabalhos 

agrícolas são remetidos à figura masculina. Por isso temos da casa para a mulher 

e o paiol para o homem. 

Numa tentativa discreta de descrição da “Casa da Nonna”, vale ressaltar que 

esta acolhe centenas de visitantes que passam ali, olham as fotos, tiram outras, 

etc.  

A decoração da casa, tenta ser o mais fiel possível às casas de antigamente 

e deste modo, além do fogão a lenha, janelas com cortinas de renda, há uma cama 

de madeira de lei, com um colchão de palha, uma mala de couro, um berço de 

madeira, e até um penico debaixo da cama, tentando ser o mais parecido possível 

com o que se tinha antigamente. Nas paredes além de fotos de antigos moradores 

de Venda Nova, haviam imagens sagradas, como Nossa Senhora e o Sagrado 

Coração de Jesus. Havia dois bonecos representando vovôs e vovós. O fogão a 

lenha fica acesso o tempo todo e ali é preparado polenta, café, linguiças fritas, etc. 

Esse cenário mantem-se assim em todos os dias de festa. 

Esse é um espaço que recebe visitantes e voluntários que conversam e 

brincam, remetendo-se a momentos, cenas, fatos, e situações do passado que ali 

estão presente em “memória individual ou coletiva” (POLLACK, 1993 ). Não é 

possível uma descrição densa da mesma, se considerarmos que “pitoresco 

excessivo de uma moradia pode esconder sua intimidade. É verdadeiro na vida. 

Mais verdadeiro ainda no devaneio. As verdadeiras casas dalembrança, as casas 

aonde os nossos sonhos nos levam, as casas ricas de um onirismo fiel, são avessas 

a qualquer descrição” (BACHELARD, 1993, p 203). 

Se “Todo espaço verdadeiramente habitado traz a essência da noção de 

casa” (BACHELARD, 1993 , p.200.) a “Casa da Nonna” é previamente 

ornamentada afim de simular um antigo lar de uma família italiana. No quarto 

montado há malas antigas, cama de casal e um berço do lado, cabideiros com 

chapéus e cachecóis, além de um penico do lado da cama. Estes detalhes são 

pensados para trabalhar com a memória dos turistas, já que “a casa é nosso canto 

do mundo. Ela é, como se diz frequentemente, nosso primeiro universo. É um 

verdadeiro cosmos. Um cosmos em toda a acepção do termo. Até a mais modesta 

habitação, vista intimamente, é bela.” (BACHELARD, 1993, p. 200). 
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Fonte: 
http://www.festadapolenta.com.br/>Acesso em 
18/08/2016 

Fonte: 

http://www.festadapolenta.com.br/>Acesso em 

18/08/2016 

 

Para trazer esta proximidade dos turistas com a vida rural do imigrante, a 

Casa da Nonna chega a contar com algumas senhoras que ficam tricotando no 

primeiro andar. Algumas usam a fita do Apostolado da Oração que é um item que 

reforça a religiosidade deste grupo. No fogão a lenha da Casa da Nonnasão 

servidas porções de linguiça, polenta assada, banana cozida, etc que são 

preparadas na hora no que os sujeito chamam de “uma típica cozinha italiana”.  

A casa da Nonna conta também com um “puxadinho” que foi batizado pelo 

Senhor Benjamim Falqueto de “Spiover da Nona31”. Neste “puxadinho”, um grupo 

de voluntárias prepara pães, broas, macarrão caseiro, menestra (macarrão caseiro 

com caldo de feijão), broa de milho com açúcar mascavo que é assada na folha de 

bananeira, biscoitos, etc. inicialmente este trabalho era feito no Paiol do Nonno, 

mas depois da reorganização do espaço (2010) elas ganharam um cantinho anexo 

à Casa da Nonna. 

O “Paiol32 do Nonno”, por sua vez, possui casas de abelha, fogão a lenha 

com preparação de açúcar mascavo, melado e outros alimentos, engenho movido 

à força animal, moinho de pedra movido à água e que durante a festa funciona, 

moendo milho33, dentre outros objetos34. 

                                                           
31 No dialeto fica com um “n” apenas. 
32 Paiol funciona como um celeiro. Um espaço destinado a guardar ferramentas e até 
mantimentos. 
33É possível comprar este fubá feito no moinho d’agua. 

34 Seria possível discutir as representações de gênero a partir da divisão que coloca o ambiente 
domestico como feminino e o espaço público como masculino, mas este não é o objetivo deste 
trabalho. 
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Existe uma dificuldade em expressar em palavras as sensações, emoções 

que estes espaços proporcionam nos sujeitos que os visitam. Os comentários 

nostálgicos aparecem na medida em que as lembranças individuais são igualmente 

compartilhadas por outras pessoas que lá estão. Acerca desta experiência 

individual, Bachellard (1993)  afirma que:  

 

Para que serviria, por exemplo, dar a planta do aposento que 
foi realmente o meu quarto, descrever o pequeno quarto no 
fundo de um sótão, dizer que da janela, através de um buraco 
no teto, via-se a colina? Só eu, nas minhas lembranças de 
outro século, posso abrir o armário que guarda ainda, só para 
mim, o cheiro único, o cheiro das uvas que secam sobre a 
sebe. O cheiro das uvas! Cheiro-limite, é preciso muita 
imaginação para senti-lo. Mas já falei demais sobre ele. Seeu 
dissesse mais, o leitor não abriria, em seu quarto de novo 
revelado, o armárioúnico, o armário com cheiro único, que 
assinala uma intimidade. Para evocar os valores de 
intimidade, é preciso, paradoxalmente, induzir o leitor ao 
estado de leitura suspensa. (BACHELLARD, 1993, p. 206). 

 

A festa hoje tem patrocínio e divulgação de empresas privadas35 do Espírito 

Santo, além do próprio governo do Estado através da SECULT (Secretaria de 

Cultura) e do governo municipal. A partir do momento em que a festa interessa a 

agentes privado que formalizam sua comercialização, ela passa a compor junto 

com outros eventos populares um produto cultural.A festa parte de organização da 

associação e, por isso, alguns espaços da festa também são comercializados e 

vendidos para expositores. 

Além da venda de espaço, há outros patrocínios que são tidos como 

menores. Estes patrocinadores contribuem, por exemplo, com uma cota das 

camisas da festa que traz estampada as logomarcas das empresas. Sem contar os 

valores de patrocinadores, a festa arrecada um valor bruto de R$ 2.000.000,00 

segundo a direção da festa. Este  valor arrecadado advém da portaria e venda de 

pratos, porções e bebidas. Consome-se em média: 100kg de manteiga, 110 caixas 

de tomate, 20 sacos de cebola, 500 kg de carne suína moída, 500 kg de carne 

bovina moída, 150l de óleo, 305 kg de sal, 370kg de queijo parmesão, 1000kg de 

queijo minas.  

                                                           
35 No ano passado houve patrocínio, por exemplo, da Selita, Uniaves, Sicoob, Sebrae e Mapfre 
Seguros. 
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O valor arrecadado é reaplicado no município através de doações. Para a 

prestação de contas e para a decisão de qual valor e qual beneficiado há uma 

assembleia. Segundo o diretor cultural, “Cada entidade manda uma solicitação pra 

lá dizendo assim:  ‘eu preciso, gostaria de receber x mil reais para fazer isso’” 

(DIRETOR CULTURAL, Agosto de 2016). A diretoria estabelece uma divisão prévia 

e leva para a assembleia que pode aprovar ou não. Caso não seja aceito, há uma 

redistribuição das doações.  

Na assembleia do ano seguinte, as entidades beneficiadas precisam prestar 

contas da aplicação do dinheiro recebido através de notas e fotos. Algumas das 

instituições beneficiadas são o Hospital Padre Máximo, Apae, Voluntários do 

Hospital Pe. Máximo, Coral Santa Cecília, Pastoral da Saúde, Casa da Cultura, 

CircoloTrentino36, Trevisianinel Mundo.  

 

2.3. A Festa da Polenta e a tradição  

Considerando a tradição como uma opção e estilo de vida entre as inúmeras 

escolhas no contexto da modernidade, a Festa da Polenta aparece como uma 

oportunidade de visualizar a relação coexistente entre ambas, já que há a adoção 

de um estilo de vida tradicional adaptado à modernidade. 

No contexto atual, a pluralidade e a grande gama de escolhas 
traçam a tendência de que as tradições percam o sentido e a 
autenticidade junto à comunidade. Influências globalizantes, 
vasta gama de opções de estilos de vida, a prevalência do 
conhecimento, não personificado, em detrimento da 
sabedoria muitas vezes não questionada das lideranças 
tradicionais, promovem também mudanças na configuração 
das tradições (CALIMAN, 2009, p. 16). 
 

 No caso de Venda Nova do Imigrante, o que percebemos é a dinâmica da 

tradição em tempos modernos. Uma série de mudanças acontecem na festa desde 

seu lançamento conforme descrito anteriormente. A ideia de tradição não precisa 

ser entendida como oposta à modernidade (GIDDENS, 2001). Ao contrário,  

                                                           
36 Os Circolos Trentinos são organizações afiliadas à Associação Trentininel Mondo, cujo objetivo é 
estabelecer ligação entre os trentinos e descendentes espalhados pelo mundo. Um dos 
quatroCírcolos existente no ES fica em Venda Nova do Imigrante, na sede da Casa da Cultura e 
conta com o maior número de associados do estado. Para maiores informações, ver 
www.trentini.com.br 
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A tradição é uma orientação para o passado, de tal forma que o 
passado tem uma pesada influência ou, mais precisamente, é 
constituído para ter uma pesada influência sobre o presente. Mas 
evidentemente, em certo sentido e em qualquer medida, a tradição 
também diz respeito ao futuro, pois as práticas estabelecidas são 
utilizadas como uma outra maneira de se organizar o tempo futuro. 
O futuro é modelado sem que se tenha a necessidade de esculpi-lo 
como território separado. A repetição [...] chega a fazer o futuro 
voltar ao passado, enquanto também aproxima o passado para 
reconstituir o futuro. (...) A tradição está ligada à memória, 
especialmente [...] a memória coletiva ; envolve ritual; está ligada 
ao que vamos chamar de noção formular de verdade ; possui 
guardiães e, ao contrário do costume, tem uma força de união que 
combina conteúdo moral e emocional. (GIDDENS, 2001, p. 31).  

A manutenção dessa tradição necessita de guardiões. CALIMAN (2009) 

considera Padre Cleto Caliman como: 

guardião da tradição, segundo Giddens. O guardião é o 
repositório das tradições porque identifica os seus detalhes, 
relaciona-os com o presente, projeta-os no futuro enquanto 
interage com os outros da sua idade e por fim transmite-os 
aos jovens. É ele quem faz o trabalho contínuo de 
interpretação para identificar os laços que ligam o presente 
ao passado(CALIMAN, 2009. p.21). 

 Após a ida de padre Cleto Caliman para o Rio De Janeiro, a festa precisou 

contar cada vez mais com o comprometimento dos voluntários para a perpetuação 

da mesma. A cada biênio a AFEPOL passa por eleições para os seus cargos 

administrativos e a ideia é que esses representantes deem continuidade ao trabalho 

de Padre Cleto Caliman.  

 Nesta tentativa de valorizar a tradição, os organizadores da festa 

empenham-se em tomar alguns cuidados. Deste modo, há uma atenção especial 

para que a festa seja um reflexo da imagem que eles pretendem passar. Segundo 

organizadores, há uma preocupação inclusive com o play list das atrações. Se as 

músicas ferirem o pudor, forem obscenas ou algo do tipo,os organizadores pedem 

para que a mesma não seja reproduzida.  A fala do diretor cultural ilustra essa 

questão quando diz: 

O aspecto cultural hoje no mundo de modo geral, a cultura de 

qualidade, é um ‘troço’ que está ficando cada vez mais 

escasso. (...) Cada vez tem uso exagerado da sensualidade, 

da bebida. A diversão está ligada à sensualidade e bebida. A 

festa vai contra este princípio. Tem bebida? Lógico! Mas você 

vai ver no Paiol do Nonno como o vovô fazia, na casa da 
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Nonna, também. A gente quer manter viva essa cultura, não 

deixar isso acabar (Diretor cultural, Agosto de 2018) 

Relacionando a este quesito é que tivemos algumas alterações na Serenata 

Italiana, por exemplo.  Há um apelo constante para que as músicas projetadas nas 

caixas de som embutidas nos Polentas Móveis, por exemplo, não tocarem funk ou 

alguma música com “apelo sexual”. Na última edição da Serenata (2016), o locutor 

anunciou no microfone o pedido para que um dos grupos que desafiava a festa 

tocando “um estilo musical não apropriado” desligasse ou substituísse o som.  

O que se percebe é uma preocupação com o que os sujeitos denominam de 

“manutenção da tradição”, junto com um conservadorismo presente em diversas 

situações. Os guardiões dessa memória empenham-se para que a mesma 

ultrapasse os limites do tempo e o imigrante italiano seja celebrado. Ainda que 

atualmente a festa aceite pop rock, diferentemente dos anos iniciais em que só se 

tocava forró, não se pode negar o caráter tradicional da mesma. Essa festa que se 

empenha em modernizar-se sem perder a tradição.  
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Considerações finais 

As festas populares se destacam como tradições constituintes da resistência 

de um povo em defender sua cultura e seus costumes. Neste sentido, este trabalho 

propôs-se explorar a Festa da Polenta, na pequena cidade de Venda Nova do 

Imigrante, ES. 

A festa é uma homenagem à imigração italiana ocorrida no município no 

século XIX, é aqui entendida como um “lugar de memória”. Contemplando diversas 

gerações e etnias, a mesma configura-se como constituinte de uma identidade.  

O objetivo foi entender e conhecer melhor sua organização, sua importância 

para os voluntários envolvidos no trabalho e para os visitantes que prestigiam a 

festa. Para tanto, realizei uma pesquisa de campo entre 2011 e 2012, retornando à 

mesma em 2016.  

O que se percebe na festa é uma preocupação constante com a 

permanência da identidade cultural e dos valores tradicionais ligados à imigração 

italiana numa tentativa de equilibrar o resgate, adaptação e ressignificação das 

tradições afim de conectá-las aos nossos tempo e novas exigência de um mercado, 

sobretudo turístico, já que a mesma é vitrine para o Agroturismo em Venda Nova 

do Imigrante.  

Com a propaganda, o evento atrai pessoas com diversas finalidades, como 

afinidade com o evento, mas também aqueles que se movem apenas por 

curiosidade, ou então por necessidade de sair do cotidiano. A festa é um espaço 

de em que a “casa e a rua” se encontram compartilhando histórias de diferentes 

famílias. É o local do encontro e da troca. 

Os motivos de visitar a festa também acabam se divergindo conforme a 

faixa-etária. Muitos jovens, cujas famílias são de Venda Nova, vão a festa pela 

questão da memória, da tradição e do sentimento de pertença quanto aquilo, mas 

há também os jovens que vão a festa simplesmente por ser uma festa, e a veem 

como qualquer outra que terá bebidas, musicas e jovens também. O interesse que 

os move não torna a festa inferiorizada, pelo contrário, demonstra a diversidade da 

mesma. 

A Festa da Polenta é um destaque da cidade de Venda Nova do Imigrante, 

sobretudo, pelo fato de que não se sabe de festa como essa em outras cidades que 
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também foram colonizadas por italianos. É a maior expressão da cultura ítalo-

brasileira do Espírito Santo,além de ser a que existe há mais tempo, e torna Venda 

Nova do Imigrante mais conhecida inclusive internacionalmente, já que sites 

italianos fazem cobertura da festa por exemplo. 

Muito embora o trabalho tenha apoio da política local e da Igreja, é um evento 

independente, que surge e se mantem com ação dos voluntários, descendentes de 

italianos. Em outras palavras, é “a cultura sustentando sua própria 

continuidade”(fala encontrada num vídeo produzido pela Afepol). 

Se por um lado você tem a simplicidade e rusticidade do Paiol do Nonno e 

da Casa da Nonna, regados de tradição, por outro lado há a modernidade e 

sofisticação na eleição das rainhas com seus trajes magníficos, a atualização de 

bandas e estilos musicais, os empreendimentos para facilitar o trabalho dos 

voluntários e agradar o público visitante.  

Este público que cresce a cada ano fomenta investimentos em diversas 

áreas do município através de seu entretenimento. Os visitantes entrevistados 

sempre possuem um discurso que reforça a importância da festa, a tradição e o 

quão bonito é o espetáculo: seja ele o tombo da Polenta ou o trabalho voluntário.  

Deve-se considerar que quando um estudo mais intensivo sobre o assunto 

for feito, sejam mapeadas outras possíveis práticas de manutenção da tradição 

vigente e, novos sujeitos sejam pesquisados a fim de compreender ainda mais a 

importância do trabalho voluntário e da festa em si para os moradores deste 

município 
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Canto Popular Vêneto - Autor: Anônimo - 1919 

Original em dialeto vêneto                                    Tradução 
 
Quando si piantala bela polenta, 
la bela polenta si piantacosì, 
sipiantacosì, si piantacosì. 
Bela polenta così. 
Cia cia pum, cia cia pum. 
Cia cia pum, cia cia pum. 
Quando la cresce la bela polenta, 
la bela polenta la cresce così, 
sipiantacosì, la cresce così. 
Bela polenta così. 
Cia cia pum, cia cia pum, 
Cia cia pum, cia cia pum. 
Quando fioriscela bela polenta, 
la bela polenta fioriscecosì, 
sipiantacosì, la cresce così, 
fioriscecosì. 
Bela polenta così. 
Cia cia pum, cia cia pum, 
Cia cia pum, cia cia pum. 
Quando si smissiala bela polenta, 
la bela polenta si smissiacosì, 
sipiantacosì, la cresce così, 
fioriscecosì, si smissiacosì. 
Bela polenta così. 
Cia cia pum, cia cia pum, 
Cia cia pum, cia cia pum. 
Quando si taiala bela polenta, 
la bela polenta si taiacosì, 
sipiantacosì, la cresce così, 
fioriscecosì, si smissiacosì, 
sitaiacosì. 
Bela polenta così. 
Cia cia pum, cia cia pum, 
Cia cia pum, cia cia pum. 
Quando si mangiala bela polenta, 
la bela polenta si mangiacosì, 
sipiantacosì, la cresce così, 
fioriscecosì, si smissiacosì, 
sitaiacosì, si mangiacosì. 
 

Quando se planta a bela polenta, 
a bela polenta se planta assim, 
se planta assim, se planta assim. 
Bela polenta assim. 
Cia cia pum, cia cia pum. 
Cia cia pum, cia cia pum. 
Quando cresce a bela polenta, 
a bela polenta cresce assim, 
se planta assim, cresce assim. 
Bela polenta assim. 
Cia cia pum, cia cia pum, 
Cia cia pum, cia cia pum. 
Quando floresce a bela polenta, 
a bela polenta floresce assim, 
se planta assim, cresce assim, 
floresce assim. 
Bela polenta assim. 
Cia cia pum, cia cia pum, 
Cia cia pum, cia cia pum. 
Quando se mescla a bela polenta, 
a bela polenta se mescla assim, 
se planta assim, cresce assim, 
floresce assim, se mescla assim. 
Bela polenta assim. 
Cia cia pum, cia cia pum, 
Cia cia pum, cia cia pum. 
Quando se corta a bela polenta, 
a bela polenta se corta assim, 
se planta assim, cresce assim, 
floresce assim, se mescla assim, 
se corta assim. 
Bela polenta assim. 
Cia cia pum, cia cia pum, 
Cia cia pum, cia cia pum. 
Quando se come a bela polenta, 
a bela polenta se come assim, 
se planta assim, cresce assim, 
floresce assim, se mescla assim, 
se corta assim, se come assim. 
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Anexo III 

Histórico familiar da atual 2ª princesa da Festa da Polenta é um dos pré requisitos para 

concorrer à eleição 

Fonte: Histórico obtido através d apropria princesa via internet. 

Iauâni Zanão de Carvalho Breve Histórico Familiar Meu Tataravô Materno Jerônimo Zanão 

(GirolamoZanon - grafia em italiano) Italiano da região de Vêneto, da comuna de Farra 

diSoligo, chegou ao Brasil em 06 de maio de 1880, aos 39 anos de idade. Desembarcou 

do navio Pampa no porto de Benevente, onde atualmente esta localizada a cidade de 

Anchieta - ES, com sua esposa CostantinaZanon, com 30 anos e 3 filhos. O filho José 

Zanão, meu Trisavô, nasceu em terras tupiniquins. Casou-se com Angela  Spadetto com 

quem teve 8 filhos, dentre eles meu Bisavô Caetano Zanão que morou na região de 

Conceição do Castelo onde casou-se com Erminia Pravato Zanão e teve 4 filhos, um deles 

meu Avô Alcino Zanão. Meu Avô conheceu em Venda Nova do Imigrante Maria Marli 

Mascarello Zanão com quem se casou e teve 4 filhos, sendo a primogênita minha mãe 

Vânia Aparecida Zanão. Ainda por parte de mãe, meu Tataravô Materno Guilherme 

Mascarello (Guglielmo Mascarello - grafia em italiano) Italiano de Vicenza na região de 

Vêneto, chegou ao Brasil em 17 de janeiro de 1880, aos 9 anos de idade. Desembarcou 

no porto de Benevente, onde atualmente esta localizada a cidade de Anchieta - ES. Morou 

em uma colônia na cidade de Castelo e aos 24 anos casou-se com Madéia Zorzal e teve 

alguns filhos, sendo um deles meu Trisavô Caetano Mascarello, que casou-se com Maria 

Fazolo e teve 6 filhos, dentre eles meu Bisavô Honório Mascarello que casou-se com Odília 

Berut e mais tarde vieram morar em Venda Nova do Imigrante onde tiveram 9 filhos, dentre 

eles minha Avó Maria Marli Mascarello Zanão que casou-se com Alcino Zanão e tiveram 4 

filhos, sendo a primogênita minha mãe Vânia Aparecida Zanão. 
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Anexo IV 

Resposta da atual 2ª princesa da Festa da Polenta à sua pergunta no dia do desfile 

Fonte: Material obtido através da própria candidata em troca de mensagem pessoal 

“Tema do Desfile: Música a Alma do Imigrante  

Pergunta: Em nossa comunidade podemos ver frutos da herança musical trazida pelos 

nossos antepassados. Quais são eles?  

Resposta: 

buona Sera Chico 

buona será giurati 

Buona sera a tutti qui presenti 

"A música é a linguagem da alma. Para cada ocasião, cada circunstância, cada pessoa, 

cada mínimo detalhe, a música tem uma tonalidade própria para aquela momento. Para 

nossos nonnos e nonnas, a música representava a esperança do imigrante que deixou 

tudo para trás em busca de uma nova vida, e que nos deixaram como marca a fé e a união 

de um povo que luta pelo sonho em comum. Antigamente como não havia padre, as 

celebrações dominicais eram presididas pela comunidade e animadas pelo coral, hoje 

Coral santa Cecília. Além disso a igreja era lugar de encontro dos nonnos, um lugar de 

comunicação e claro um lugar para cantar as famosas cancionetas, hoje esse momento é 

carinhosamente chamado de MISSADASDEZ que representa um fórum de debate social 

de venda nova. A arte de cantar, a música folclórica e principalmente a música litúrgica 

sempre foi cultivada pelos nossos antepassados fundadores de venda nova. Hoje nós 

carregamos essa herança e podemos perpetuar essas tradições para as gerações futuras, 

e assim manter sempre viva a cultura do imigrante italiano." 

grazie - obrigado prego - de nada” 


