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RESUMO 

 

Este trabalho pretende abordar a gastronomia sendo compreendida como uma das 

formas de manifestação cultural identitária, como elemento capaz de revelar 

cicatrizes através dos tempos e como agente permissor de resgates e 

ressurgimentos. O objetivo principal deste estudo é perceber como o tradicional bolo 

de origem inglesa, denominado Queca, se transformou em um instrumento de 

identidade e empoderamento cultural para o município de Nova Lima – MG. Para 

tanto, foram observadas as tradições locais e suas mutações transversais e 

realizadas entrevistas nesta cidade. A pesquisa permitiu entender a imagem da 

Queca, identificar a sua chegada, percorrer o seu caminho histórico e observar as 

suas alterações ao longo do tempo, além de identificar a influência deste alimento e 

seus signos em uma comunidade, compondo, por fim, uma jornada de 

conhecimentos e sabores. 

 

Palavras-Chave: Cultura Imaterial; Identidade cultural; Tradição cultural; Queca; 

Christimas Cake.  

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This investigation intends to approach the gastronomy being understand as one of 

the ways of cultural identity manifestation, as element capable of revealing scars 

through the ages and as an agent permissible of rescues and resurgences. The main 

objective of this study is to comprehend how the traditional cake of English origin, 

called Queca, has become an instrument of identity and cultural empowerment for 

the municipality of Nova Lima – MG. For this, the local traditions and their transverse 

mutations were observed and interviews were carried out in this city. The research 

allowed us to understand the image of Queca, to identify its arrival, to go through its 

historical path and to observe its changes over time, besides recognize the influence 

of this food and its signs in a community, composing, lastly, a journey of knowledge 

and flavors. 

 

 

Keywords: Intangible culture; Cultural identity; Cultural tradition; Queca; Christmas 

Cake. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Considerações iniciais sobre a presente pesquisa 

 

Este trabalho tem como proposta iniciar um levantamento que visa a recolher 

os dados necessários para a compreensão de fatos relativos à formação 

identitária e cultural do município de Nova Lima, em Minas Gerais, mais 

precisamente no que diz respeito às influências das tradições inglesas na 

cultura e nos costumes regionais. Através da contextualização e da 

identificação de elementos chave, a pesquisa busca compreender a possível 

diáspora, ou heranças, nos diversos pilares culturais, partindo da ótica de Homi 

Bhabha e seu conceito de “multiculturalismo”: “O termo multiculturalismo é hoje 

utilizado universalmente. Contudo, sua proliferação não contribui para 

estabilizar ou esclarecer seu significado” (HALL, 2013 p.56). Desta forma o 

pensamento sobre o constante desenvolvimento dos povos deve ser pensado 

como uma crescente capaza de se recriar e resignificar . 

 

Para este estudo, tomou-se como objeto de pesquisa o tradicional bolo 

produzido no município de Nova Lima, identificado pelo nome de Queca, e 

considerado hoje como um símbolo e referência cultural nesta tradicional 

cidade mineira.  

 

A Queca, característica e tradicional iguaria culinária da cidade de Nova Lima, 

é tradicionalmente preparada na época natalina e presenteada a amigos e 

familiares. Com o passar do tempo, este bolo foi reconhecido como patrimônio 

cultural imaterial novalimense, por ser uma expressão da identidade própria, 

dos saberes e das memórias tipicamente regionais.  

 

Assim, através deste estudo, pretendeu-se abordar a questão do patrimônio e 

suas relações com a identidade, sob a ótica da contextualização histórica do 

município de Nova Lima e de sua herança inglesa. O significado da oferta, o 

papel da mulher no cuidado com a cozinha, com a casa e a preparação das 
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celebrações natalinas são ainda elementos relevantes a se considerar na 

pesquisa. Pretende-se compreender, também, como o bolo Queca foi 

associado pelos novalimenses à dádiva nas festas natalinas.  

 

A pesquisa teve como cerne o estudo da formação de uma típica identidade 

regional e como finalidade compreender a sua história e evolução, buscando 

encontrar possíveis paralelos, ou analogias, entre as influências da cultura 

inglesa e a introdução de novos hábitos e costumes no cotidiano dos 

novalimenses.  

 

Estudar e compreender o avanço histórico local, entendendo a importância e a 

relevância da Queca no contexto histórico e cultural da cidade e dos seus 

moradores, torna-se fundamental quando se discute o empoderamento de uma 

identidade local. Por este motivo, a pesquisa pretendeu desvendar a história 

dessa tradição gastronômica, buscando entender os caminhos percorridos pelo 

tradicional bolo inglês até se transformar neste símbolo e referência cultural da 

cidade de Nova Lima, a Queca.  

 

A sociedade capitalista foi fundada sobre formas de exploração que 
são ao mesmo tempo econômicas, morais e culturais. Se tomarmos a 
relação produtiva definidora (do sistema) e (...) a observarmos de 
vários ângulos, ela se revelará cada hora em um aspecto, uma vez 
em um (o do trabalho assalariado), outra vez em outro (o do ethos 
aquisitivo), ainda outra vez em outro (a alienação do trabalhador das 
faculdades intelectuais que não são necessárias para seu papel 
produtor). (CEVASCO, 2003, p. 100) 

 

 

Cevasco (2003) indica, assim, que a formação de novos hábitos de produção, 

de consumo e de circulação de mercadorias só pode ser entendida vinculadas 

aos movimentos e às características do sistema capitalista, no qual as 

expressões culturais (o que inclui os novos hábitos, os novos signos, a moral, 

etc.) são marcados pelas relações de poder próprias desse sistema. 

 

1.2. Considerações metodológicas sobre a presente pesquisa  
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Ao iniciar os estudos sobre metodologia para minha pesquisa, deparei-me com 

a necessidade de um norte e de um balizamento teórico, que me foi 

inicialmente fornecido por Lakatos e Marconi (2010): 

 
 
O conhecimento comum ou senso comum não se distingue do 
conhecimento científico pela verdade que apresenta, e muito menos 
pela natureza do objeto do conhecimento: o que os diferencia é a 
forma ou o método de conhecer. 

 

 

Sendo nosso objeto, a  cultura, entendida como resultante da relação entre o 

homens e o mundo (incluindo aí a natureza), algo em constante mudança, , a 

metodologia qualitativa mostrou-se mais adequada: por ser inconstante e 

altamente mutável o homem precisa ser avaliado com a mesma ótica. Como 

diz Guerra (2014),  

 

Normalmente, o objeto de estudo envolve pessoas que agem de 
acordo com seus valores, sentimentos e experiências, que 
estabelecem relações próprias, que estão inseridas em um ambiente 
mutável, onde os aspectos culturais, econômicos, sociais e históricos 
não são passíveis de controle, e sim de difícil interpretação, 
generalização e reprodução. Na abordagem qualitativa, o cientista 
objetiva aprofundar-se na compreensão dos fenômenos que estuda – 
ações dos indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente ou 
contexto social –, interpretando-os segundo a perspectiva dos 
próprios sujeitos que participam da situação, sem se preocupar com 
representatividade numérica, generalizações estatísticas e relações 
lineares de causa e efeito. Assim sendo, temos os seguintes 
elementos fundamentais em um processo de investigação: 1) a 
interação entre o objeto de estudo e pesquisador; 2) o registro de 
dados ou informações coletadas; 3) a interpretação/ explicação do 
pesquisador. (p. 11) 

 
 

E, segundo Minayo (2008),  
 
 

O método qualitativo é adequado aos estudos da história, das 
representações e crenças, das relações, das percepções e opiniões, 
ou seja, dos produtos das interpretações que os humanos fazem 
durante suas vidas, da forma como constroem seus artefatos 
materiais e a si mesmos, sentem e pensam. (p. 57) 

 
 
Optamos por acreditar nas metamorfoses do sentido e suas interferências 

cotidianas, aceitando as identidades e suas barreiras, respeitando a construção 
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do saber e da potência em que os signos permitem a fruição dos novos 

sentidos, a partir do coletivo. 

 

Na tentativa de entender estas mutações comportamentais humanas e suas 

adequações, adaptações e reflexos sociais, o entendimento sobre a construção 

de sentido e os novos hábitos, optou-se por utilizar as entrevistas como 

ferramenta metodológica. Sobre as entrevistas, Minayo (2008) afirma que 

 

A entrevista é uma oportunidade de conversa face a face, utilizada 
para “mapear e compreender o mundo da vida dos respondentes”, ou 
seja, ela fornece dados básicos para “uma compreensão detalhada 
das crenças, atitudes, valores e motivações” em relação aos atores 
sociais e contextos sociais específicos.  

 
 
Após a escolha da metodologia, iniciou-se o levantamento histórico e o 

fichamento dos autores e dos documentos legais para o embasamento teórico, 

a fim de fortalecer o estudo e possibilitar melhores resultados. Sobre as 

entrevistas realizadas, foi criado um quadro para visualizar os principais pontos 

em comum existentes entre elas. 

 

Foram realizadas então uma série de cinco entrevistas, com pessoas 

selecionadas a partir de uma variedade de perfis, para contemplar a 

diversidade de opiniões e diferentes os caminhos na construção do saber e do 

modo de fazer.  A pesquisa teve início com a Sra. Rosaly Garson, professora 

aposentada e que produz Queca para fins comerciais. Ela informa que 

aprendeu a fazer o bolo em um curso natalino em Nova Lima. O segundo 

entrevistado, o Dr. Ricardo Salgado Guimarães, médico aposentado, 

descendente de família inglesa, informou que sua família sempre produziu o 

bolo, mas nunca com intenção de comercializar. A Sra. Maria Isabel Rodrigues 

foi a terceira entrevistada, jornalista e doceira, ela trabalha comercializando 

Queca já a quatro anos, e informa que aprendeu a receita com a sua avó. A 

Sra. Ivanise Aparecida, professora, informa que produz o bolo já a mais de 30 

anos e que aprendeu a tradicional receita com a sua tia, que por sua vez teria 

aprendido em um curso na cidade. Aquela que seria última entrevistada, a Sra. 

Maria Nazaré, não teve interesse em participar da entrevista e muito menos 

informar sobre a sua receita.  
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A seguir, tabela de indentificação dos entrevistados. 

 

Tabela 1 – Interlocutores da pesquisa 

Interlocutor Idade Formação/ 

Atuação 

Relação 

com o 

património 

Como 

aprendeu 

Divulgou a 

receita 

Ricardo 

Guimarães 

72 anos Médico Somente 

para 

consumo 

Receita de 

família 

Sim 

Ivanise 

Aparecida 

46 anos Professora Comercializa Aprendeu 

com a tia 

através de 

um curso 

Sim 

Maria Isabel 35  anos Jornalista/ 

confeiteira 

Comercializa Receita de 

família 

Não 

Rosaly 

Garson 

69 Professora 

aposentada 

Comercializa Aprendeu 

através de 

um curso 

Sim 

Maria 

Nazare 

  Somente 

para 

consumo 

Se recusou 

a fornecer a 

receita 

Se recusou 

a fornecer a 

receita 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1 A formação de Nova Lima  

 

Importante ao iniciarmos os estudos sobre a cidade de Nova Lima é a 

compressão de sua formação geográfica e populacional. Após 

compreendermos este panorama formativo poderemos abordar o papel e a 

influência dos ingleses neste cenário.  

 

 

 
Figura 1 - Mapa do estado de Minas Gerais com a localização de Nova Lima em destaque 

Fonte: Wikipedia, 2017
1
 

 

 

Nova Lima, situada a aproximadamente 22 km de Belo horizonte, teve seu 

maior desenvolvimento graças a exploração aurífera no século XVIII, Neste 

primeiro momento o ouro era encontrado de forma mais superficial, o 

denominado “ouro de aluvião”, que era extraído com o auxílio do instrumento 

denominado “bateia”. 

 

                                                 
1
  Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Lima 
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O grande desenvolvimento da mineração do fim do século XVII ao fim 
do século XVIII foi devida ao estado que se achava o ouro nas 
jazidas. Não havia necessidade de processos especiais para obtê-lo, 
era só apanhá-lo nos cascalhos das baixadas ou nas areias dos 
ribeirões. (...) Com a mais simples aparelhagem fez-se a mineração 
naquele século. Era uma verdadeira catagem, que só necessitava o 
braço humano(...) Quando foi necessário construir galerias de baixo 
teor, declinou logo a mineração no Brasil. (ABREU, 1937, p. 137) 

 

 

Considerando as observações acima é importante mencionar que, no caso de 

São João Del Rei, por se tratar de uma mineração rasa, superficial e ou baixo 

teor, a viabilidade não foi tão duradoura, mas na região do Morro Velho em 

Nova Lima as perspectivas eram mais duradouras. 

 

No fim do século XVII, quando o bandeirante paulista Domingos Rodrigues da 

Fonseca Leme iniciou o seu trabalho a procura de ouro na região de Nova 

Lima, alguns trabalhadores mineradores se estabeleceram nos arredores do 

local, que já por volta de 1720 possuía um número considerável de habitantes. 

 

Quando Domingos Rodrigues da Fonseca Leme, sobrinho de Fernão Dias, 

achou ouro nos córregos da citada região, iniciou-se a corrida pelas pepitas, 

surgiram então pequenos arraiais, e entre eles o de Congonhas de Sabará – 

que justamente se tornaria como Nova Lima. “Congonha” é a denominação de 

uma espécie vegetal, uma erva abundante e comum em regiões de mineração, 

erva muito utilizada para as infusões, e era também conhecida como erva 

mate. 

 

A região foi inicialmente denominada de Campos de Congonhas. Com a 

expansão das faisqueiras passou a ser conhecida como Congonhas das Minas 

de Ouro, região identificada por abrigar a população que trabalhava em 

diversas e significativas minas como Bela Fama, Cachaça, Vieira e Urubu. 

 

Localizada no município de Nova Lima, Morro Velho é uma das mais 

importantes minas de ouro do mundo. Muito foi escrito sobre ela em anotações 

e memórias dos viajantes naturalistas europeus e engenheiros. A Morro Velho, 

durante muito tempo considerada a mina mais profunda do mundo, e foi 
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descoberta em 1725, no auge da mineração no Brasil. Naquela época a 

produção da cana de açúcar no nordeste brasileiro já estava em declínio e os 

bandeirantes procuravam ouro no interior do brasil, que aos poucos ia sendo 

desbravado.  

 

Nos anos de 1725 a mina ainda era explorada em pequena escala e de forma 

superficial. Foi somente no século XIX, quando o padre Antônio Pereira de 

Freitas a herdou e aprofundou a lavra, que ela rapidamente se converteu numa 

das mais produtivas minas do estado de Minas Gerais. Nesse período a coroa 

portuguesa prosperava graças as riquezas do Brasil e as cobranças do quinto2. 

 

O bandeirante Manuel Afonso Gaia foi, no século XVIII, o primeiro a chegar na 

região de Nova Lima, batizando-a como Barra do Ribeirão de Macacos. Mais 

tarde o bandeirante Fernão Dias Paes Leme se instalou em uma grande 

fazenda banhada pelo Rio das Velhas e o Ribeirão dos Macacos e instalou aí a 

atividade mineradora que resultou no desenvolvimento e rápida prosperidade. 

     

Entre 1725 e 1753 um pequeno núcleo de escravos residia em uma área 

denominada Tibucto.  Eles moravam em casas de adobe e exerciam suas 

atividades na extração de minério. Nascia assim o Bairro da Boa Vista. Estes 

moradores exploravam o ouro a céu aberto, usando as bateias, mas com o 

passar do tempo este minério foi ficando escasso, sendo necessário assim 

busca-lo abaixo do solo.  Com as ferramentas rudimentares da época já não 

era possível a extração do precioso mineral abaixo de mais que algumas 

polegadas. 

 

No ano de 1748 o arraial foi elevado à condição de freguesia, e no fim do 

século XVIII chegaram na região outras grandes companhias mineradoras, o 

que resulta no fortalecimento da economia local, com a instalação de várias 

fábricas e dentre elas uma de produção de cerveja.  Quase um século depois, 

foi implantado do Plano Bicalho, projeto que visava integrar toda a região da 

                                                 
2
 O Quinto era um direito cobrado pela Coroa portuguesa sobre o ouro encontrado em suas 

colônias. A reserva do quinto pela Coroa portuguesa era feita desde as primeiras doações das 
capitanias hereditárias por D. João III, em 1534. 
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colônia por meio da implementação de ferrovias e trechos de navegação fluvial.  

 

Em 1836 foi criado o distrito, subordinado ao município de Sabará, com o nome 

de Congonhas de Sabará, e em 1890 foi inaugurada a estação ferroviária em 

Barra de Ribeirão dos Macacos e como homenagem ao engenheiro que deu o 

nome a esse ambicioso projeto, a estação foi denominada de Honório Bicalho. 

Assim a estação tornou-se o centro do local e seu funcionamento ditava o ritmo 

dos moradores. Em 5 de fevereiro de 1891 a localidade é emancipada do 

município, denominado então Villa Nova de Lima, em homenagem ao ilustre 

Antônio Augusto de Lima, historiador, poeta e político. No ano de 1923 a 

cidade recebeu o nome que permanece até hoje, Nova Lima. 

 

2.2 O contexto da chegada e a influência dos ingleses em Nova Lima 

 

Considerando a história de Nova Lima e sua relação com a Mina de Morro 

Velho e a companhia inglesa e todas as suas contribuições e resultados desse 

momento na formãoção identitária, é possível compreender  os caminhos da 

história e a importância dos ingleses na cidade e pensar sobre a penetracao do 

capital estrangeiro no país, principalmente na atividade extrativa de minerais: 

todo esse dinheiro e renda que a cidade foi capaz de gerar transformou Nova 

Lima em um centro industrial potente e importante.  

 

Mais tarde com a independência do Brasil a constituição do império permitiu o 

ingresso de investimentos estrangeiros em empreendimentos mineiros. 

Algumas sociedades de capital inglês foram fundadas para extrair o precioso 

minério no Brasil, inicialmente os ingleses contavam com a mão de obra 

escrava alugada, já que eram proibidos de compra-los, e segundo consta não 

costumavam puni-los com castigos corporais. 

 

A mina de Morro Velho pertenceu, inicialmente, à família Freitas e essa 

realizava a extração do ouro utilizando basicamente a mão de obra escrava. 

Em 1830 a propriedade da Mina já contava com a atual Casa Grande, 

edificação que fica no caminho de entrada para o bairro Boa Vista. Em 1834 os 

ingleses compraram os direitos para a exploração da Mina de Morro Velho e 
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fundaram a Saint John Mining Company, os trabalhadores escravos passaram 

de simples escravos para “escravos assalariados“.  

 

Com a compra da Mina Morro Velho, juntamente com a Casa Grande3 em 

1834, pela Saint John del Rey Mining Company, é possível explicar o que 

proporcionou a presença e influência da cultura britânica na região de Nova 

Lima.   

 

 

 

Figura 2 - Chegada do empreendedor e minerador britânico George Chalmers a Nova Lima na 
antiga Praça Bernardino de Lima 

Fonte: A História de Nova Lima, 2017
4
 

 

                                                 
3
 “A primeira casa pertenceu ao padre Freitas, antigo dono da mina do Morro Velho; quando a 

mina foi vendida para a Saint John Del Rey Mining Company, foi transformada em casa dos 
superintendentes ingleses. Depois foi transformada em casa de hóspedes da Mineração Morro 
Velho. Hoje, a Casa Grande é um centro de preservação histórica. Seu acervo guarda coleções 
de pedras, armas antigas, instrumentos utilizados nas diferentes fases do processo de 
mineração, álbuns de geologia e engenharia, fotografias e registros do início do século 
passado, além de uma rica biblioteca com clássicos da literatura inglesa.” (SENAC MINAS, 
2017). 
4
 Disponível em: http://files.comunidades.net/historianovalima/86A.jpg 
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Figura 3 - George Chalmers e Frederic Tredon, dirigentes da Morro Velho, em frente à entrada da 
mina 

Fonte: A História de Nova Lima, 2017
5 

 
 
 

A Morro Velho era explorada desde o século XVIII, porém a sua produção 

aurífera foi se tornando cada vez menor pois anteriormente o ouro encontrava-

se superficialmente, com o passar do tempo o mineral foi se extinguindo e a 

extração começou somente ser possível em maiores profundidades, os veios 

do metal eram abundantes, porém requeria utilização de equipamentos 

especiais desta forma a atividade de mineração volta a ter uma maior 

relevância com o emprego de novas técnicas trazidas pelos ingleses que fez 

com que a mina tivesse uma melhor eficiência, voltando a companhia a ter 

maiores lucros.   

 

Com a chegada da companhia, a cidade voltou a florescer e 
aumentou seu número de moradores e casas. Durante todo o século 
XIX, Nova Lima se voltou economicamente para a mineração 
aurífera, fundada principalmente nos trabalhos da mina Morro Velho. 
(PREFEITURA DE NOVA LIMA, 2013, p.15) 

 

                                                 
5
 Disponível em: http://files.comunidades.net/historianovalima/86A.jpg 
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Figura 4 - Construção do Parque Industrial da Morro Velho em 1898 
Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Nova Lima, s/d

6
 

 

 

Além das dificuldades tradicionais e todo o processo muito rudimentar e com 

grande possibilidade de risco, para os trabalhadores que os ingleses tiveram 

que criar soluções para os problemas existentes.  

 

O processo ainda era rudimentar no século XIX. Eles tinham 
problema com a água: tanto a que era usada para lavar a terra e que 
era trazida de longe, como o surgimento dos veios d`água, 
encontrados em meio aos trabalhos de escavação, que precisavam 
ser bombeados para fora da área mineradora. Para trazer a água 
para a limpeza do cascalho, a companhia fez um aqueduto que 
transporta a água de um córrego para dentro da área de trabalho da 
mineração. Esse aqueduto é um patrimônio da cidade, o Bicame

7
. 

(PREFEITURA DE NOVA LIMA, 2013, p.15) 
 
 

                                                 
6
 Disponível em: Acervo Prefeitura Municipal de Nova Lima 

7
 Aqueduto por onde passava água que lavava o ouro extraído pela antiga Mineração Morro 

Velho.  
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Figura 5 - Bicame da cidade de Nova Lima  
Fonte: Welington Oliveira, s/d

8
 

 

 

A presença da Mina do Morro Velho na região perdurou até 2003, quando foi 

desativada, tendo o empreendimento sido altamente rentável por 300 anos, 

período total em que foram retiradas da mina cerca de 350 toneladas de ouro. 

Hoje a mina pertence a Anglo Gold Ashanti Brasil Mineração Ltda. 

 

Fica clara, assim, a história de Nova Lima, a influência da cultura inglesa, uma 

vez que foi implantada na cidade uma escola para estes estrangeiros e, 

curiosamente, foi de Nova Lima o primeiro time de críquete do Brasil. Em 1840, 

a Saint John Del Rey Minning Company instala na região um hospital, uma 

escola, um cemitério e uma igreja para que as famílias dos ingleses 

mantivessem sua cultura e tradições. Os ingleses se fixaram no Bairro das 

Quintas, pois próximos dali estavam a escola e a igreja, e foi justamente neste 

bairro que foi criado o Clube das Quintas, em 1896,  

 

 

                                                 
8
 Fonte: https://www.flickr.com/photos/ 
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com uma estrutura inicialmente voltada para a preservação da 
comunidade e da cultura inglesa instaladas em Nova Lima. O Clube 
possibilitava a prática de esportes de característica britânica (...) e as 
formas de lazer como passeios a cavalo nas montanhas e trilhas da 
região de Nova Lima, e, além disso, eventos como bailes, bingos, 
jogos de baralhos e comemorações com motivos de influências 
britânicas como, por exemplo, o Chá das Cinco que era servido todos 
os domingos e feriados às 5h da tarde. (NA TRILHA, 2014, s/p) 

 

 

 
Figura 6 - Clube das Quintas em construção 

Fonte: Acervo d Prefeitura de Nova Lima, s/d
9
 

 

 

 
Figura 7 - Registro recente do Clube das Quintas 

Fonte: Site Oficial do Clube das Quintas, s/d
10 

 

                                                 
9
 Disponível em: http://historianovalima.no.comunidades.net/fotos-antigas-download-xxxvii 

10
 Disponível em: http://www.clubedasquintas.com.br/ 

http://www.clubedasquintas.com.br/
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Curiosamente ainda hoje, uma vez por ano ocorre um culto tipicamente inglês 

na Igreja Anglicana de Nova Lima, realizado na língua inglesa, destinado a 

homenagear os ancestrais. 

 

 
 

Figura 8 - Missa anglicana em uma das casas nas Quintas dos Ingleses.  
Fonte: Acervo da Prefeitura de Nova Lima

11
  

 
 

                                                 
11

  Disponível em: http://historianovalima.no 
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Figura 9 - Igreja anglicana em Nova Lima, em registro recente 
Fonte: Na trilha do Morro Velho, 2014

12
 

 

 

Mais exemplo prático da influência dos ingleses na formação e na história de 

Nova Lima é o antigo hino da cidade, no qual havia o seguinte trecho: 

 

 Morro velho adorável, alvo de amor e admiração, 

Sua riqueza é imensurável, mina de Minas do coração, 

Nova Lima, cidade do ouro, do trabalho (...) 

Tu és corrente brasileira ligada à poderosa Grã-Bretanha. 

 

Para os brasileiros era vetada a participação em eventos nas igrejas e 

ambientes exclusivos para os ingleses, criou-se então na região um imaginário 

peculiar, de que os ingleses eram superiores em relação aos demais, iniciando 

assim uma supervalorização do estrangeiro sobre o homem da região. 

                                                 
12

  Disponível em: https://natrilhadomorrovelho.wordpress.com/2014/04/15/a-influencia-inglesa-
na-cidade-construcoes-e-monumentos/ 
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Seguindo a reflexão de Bhabha (2013 p.317), que trata sobre os signos da 

violência e se refere a novas imposições de hábitos e costumes, é possível 

pensar no surgimento da Queca e suas implicações, até a sua fixação como 

alimento típico novalimense, talvez por imposições, desejos de 

empoderamento, nobreza e todos os tipos de violências diretas ou 

indiretamente relacionadas aos novos hábitos de consumo em sua implantação 

e ainda provavelmente o inicio de novos costumes e ressurgimento.  

 

O rumor constitui sua importância como discurso social. Sua 
adesividade intersubjetiva, comunitária, reside em seu aspecto 
enunciativo. Seu poder performático de circulação resulta na 
disseminação contagiosa, um impulso quase incontrolável de passa-
lo adiante para outra pessoa. O rumor e o pânico são, em momentos 
de crise social, lugares duplos de enunciação que tecem suas 
histórias em torno do “presente” disjuntivo ou do “não-lá” do discurso. 
(BHABHA, 2013 p.318) 
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3. GASTRONOMIA E PATRIMÔNIO IMATERIAL: COMIDA É CULTURA 

 

A comida é expressão da cultura não só quando produzida mas 
também quando preparada e consumida. (MONTANARI, 2008, p.7) 

 

 

3.1. Patrimônio Imaterial: definições conceituais e legais 

 

A força da memória cultural nacional tem sido evidenciada e trabalhada graças 

ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, em sua busca 

pela compreensão de nossas raízes e construções dos nossos retalhos, 

galgando a identidade do nosso povo. O que está em jogo é o fomento e 

registro do patrimônio imaterial, com o objetivo de evitar o esquecimento 

cultural ou o falecimento das raízes remanescentes.  

 

O surgimento de novos traços em uma cultura é fortalecido ao incorporar a 

miscigenação e as marcas do tempo. O patrimônio culinário foi assim 

construído e consolidado, um misto entre as tradições de portugueses, de 

negros escravos e de índios. Estas tradições foram fortalecidas no decorrer do 

tempo, não sendo tão facilmente explicável como a nossa “língua culinária” se 

formou, sendo talvez resultante da convivência nem sempre pacífica entre 

colonizadores e colonizados.    

 

Como aponta Freyre (2007), 

 

Enquanto isso, foi se mantendo a tradição, vinda de Portugal, de 
muitos quitutes mourisco ou africano: o alfenim, a alfénoa, o cus-cuz, 
por exemplo. Foram eles se conservando nos tabuleiros ao lado dos 
brasileirismo: as cocadas – talvez adaptação de doces indiano -, as 
castanhas-de-caju, o bolo de goma, o munguzá, a pamonha servida 
em palha de milho, a tapioca seca e molhada, vendida em folha de 
bananeira, a farinha de castanha em cartucho, o manuê. E o tabuleiro 
foi se tornando, nas principais cidades do Brasil, e não apenas no 
nordeste, expressão de uma arte, uma ciência, uma especialidade 
das “baianas” ou das negras: mulheres, quase sempre imensas de 
gordas, que, sentadas à esquina se uma rua ou à sombra de uma 
igreja, pareciam tornar-se, de tão corpulentas, o centro da rua ou 
pátio da igreja. (p. 192) 
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O território nacional, desde seu nascimento, vem carregando em sua bagagem 

gastronômica algumas heranças portuguesas, africanas e mouras, como o 

cuscuz, o alfenim, entre outros. Também ocorreu, no decorrer dos tempos, 

algumas adaptações bastante tradicionais na atualidade, como as cocadas, 

que preserva algumas semelhanças com os doces indianos. Desta forma, o 

“tabuleiro” foi ganhando força e essa potência foi ocupando as diversas 

cidades do Brasil, ganhando um lugar de de expressão e especialidade entre 

alguns povos, como os baianos. Gilberto Freyre (2007) mostra a força com as 

quais as adaptações são realizadas, motivo este que permite alcançar 

determinadas receitas como o sabor das memórias, a fim de não apagar as 

distâncias entre as diversas origens do brasil. 

 

Levando em consideração as identidades, conhecimentos e culturas, as 

pessoas não somente utilizam os produtos das formas mais rústicas e naturais, 

mas também desenvolvem técnicas de cocção e  outros métodos  a fim de 

desenvolver melhores sabores, texturas e aromas. 

 

A compreensão de antigos hábitos ajuda no entendimento de novas tradições e 

de suas alterações com o passar do tempo, e a grande importância de 

entender e respeitar o passado, a fim de acrescer dignidade e força a 

determinados objetos e tradições, causa comoção e valorização de uma cultura 

local. Resgatar memórias faz parte desse processo.  

 

A legítima necessidade de promover o valor das memórias e das 

manifestações culturais é real em todo o mundo. Desta forma, o patrimônio 

cultural da humanidade vem sendo estudado visando à preservação das 

histórias e das expressões nele contidas. 

 

No Brasil, a ideia de patrimônio cultural foi construída ao longo de um 
processo histórico que conformou um campo da política pública e 
também um campo de estudos acadêmicos. Embora o marco legal 
para a política de patrimônio imaterial seja a Constituição Federal de 
1988, Fonseca (2005, p. 99) observa que o anteprojeto de criação do 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), 
elaborado por Mário de Andrade em 1936, já apresentava a ideia de 
que fatos culturais, hoje chamados de imateriais ou intangíveis, 
teriam interesse patrimonial para os poderes públicos. Entretanto, o 
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projeto efetivo de criação da instituição não deu ênfase a este 
aspecto. (IPHAN, 2017). 

 

 

O IPHAN estabelece que 

 

Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas 
práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, 
ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, 
plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras 
e santuários que abrigam práticas culturais coletivas). A Constituição 
Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de 
patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de 
natureza material e imaterial. (IPHAN, 2017) 

 

Um ponto altamente relevante na pesquisa sobre o campo do patrimônio 

imaterial diz respeito à ótica do pesquisador. Os pesquisadores precisam 

relativizar o próprio ponto de vista a fim de não julgar o que é ou não passível 

de reconhecimento e registro como bem imaterial, sendo desta forma crucial a 

postura de “estranhamento” da própria cultura como metodologia que 

possibilite a compreensão das referências culturais dos outros grupos e povos: 

 
Nos processos de pesquisa para a patrimonialização é preciso todo o 
cuidado para evitar a reificação do passado como referência imutável 
a ser reproduzida. O que é arrolado nas pesquisas de identificação do 
patrimônio imaterial é entendido como contextual e conjuntural; e não 
é balizador de autenticidade ou modelo a ser seguido em nome da 
preservação de uma expressão cultural.  Não há modelo cultural 
imutável a ser imposto ou proposto nas políticas de patrimônio 
imaterial, pois as culturas são dinâmicas. (IPHAN, 2017) 
 

 

3.2.  A gastronomia, o “saber fazer” e a construção da mineiridade 

 

É necessário inicialmente refletir sobre quem de fato são os mineiros, pois 

difícil generalizar, conceituar, “amarrar” em adjetivos comuns as multiplicidades 

de um povo. 

 

Maria Stella Libânio Christo (1977), no seu livro dedicado à cultura culinária 

tradicional de Minas Gerais, denominado Fogão de Lenha, faz uma análise 

clássica do mineiro:    
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O mineiro não tem pressa e toda sua culinária é feita com carinho e 
dedicação. Está sempre aprimorando sua cozinha, dando um sabor 
especial a cada prato, fazendo disto uma arte que vem através dos 
tempos. Quem conhece a cozinha mineira não esquece e traz sempre 
na lembrança a saudade do sabor dos seus inesquecíveis quitutes, 
quitandas e doces. Tudo isso, minha gente é Minas Gerais. (p. 9)  

 

Existe uma relação íntima entre o mineiro e sua alimentação: para o mineiro a 

família se encontra em torno da mesa, as histórias e as lembranças caminham 

juntamente  com os aromas e os alimentos. Christo (1977) fala um pouco sobre 

a relação do quintal e das casas para os mineiros, o fascínio pelas árvores, a 

horta e o galinheiro. Sobre o repique dos sinos, o apito do trem, a roupa limpa 

para as missas de domingo. Tudo isso a fim de ilustrar um pouco sobre a 

mitologia dos mineiros e o desenvolvimento: 

 

É a liberdade conferida ao talento, cuja única regra é... ter talento. O 
mineiro, por definição, é um libertário quieto. Gosta do espaço interior 
e do tempo sem relógio. Leva dentro de si a inviolabilidade de sua 
casa e do seu íntimo, armado de bom senso e de paciência, mas 
também de um irrefreável sentido de liberdade. E isto o deve 
essencialmente ao barroco feminino da casa mineira. O antropólogo 
que se respeite sabe a importância das coisas de aparência 
corriqueira: o pomar, o jardim, o arranjo da casa, a vivencia dentro 
dela. A Sala de jantar mineira é o mais espaçoso da casa, com 
guarda-louças instrumentais e cristaleiras que expõe por gerações a 
fio pratas discretas, compoteiras e pratos prevenidos de doces, 
sequilhos, bolos e tortas, que dispensam o aviso prévio das visitas 
familiares e das amizades sem cerimônia. (Christo, 1977, p. 16) 

 

 

Tudo isso ilustra um pouco da identidade do mineiro, os seus hábitos e 

costumes. Um pouco como a visão de Vasconcellos (1968) sobre a 

comparação entre os mineiros e os ingleses: gente próxima, mas estranha, 

pois também se forma, apesar das distâncias geográficas, uma espécie de ilha, 

sendo nós mineiros capazes de, em nossas distancias, levar adiante nossas 

peculiaridades e características às vezes caricatas. Essa falta de sentido e 

definição para sabermos ao certo quem são os mineiros, Vasconcellos (1968), 

de forma honrosa, tenta explicar da seguinte forma: 

 

Nós mesmos não sabemos bem o que somos e esta incerteza não 
será dos fatores menos importantes da nossa significação nacional. 
Mas a verdade é que sempre aparecem contribuições para o 
entendimento de Minas Gerais, neste Brasil em mudança. Estamos 
também mudando? É difícil responder. Para saber se nos alteramos é 
necessário saber o que somos, e aí está o problema. Não que nos 
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neguem personalidade. Ao contrário. A nós, mineiros, o que às vezes 
surpreende é como a nossa maneira de ser aparece fortemente 
vincada na impressão dos outros, por fatores e contornos de que nós 
mesmos duvidamos. Nossa proclamada habilidade (muito 
exagerada), nessa discreta prudência (nem sempre real), nosso 
equilíbrio (às vezes fictício), nossa malícia (frequentemente 
inventada) compõem um todo que chama atenção, mas provoca 
desconfiança. (p. 11) 

 

 

3.1.  A Queca como patrimônio cultural 

 

O parecer sobre o processo de registro da Queca como bem imaterial se 

fundamenta nos seguintes termos: 

 

 A Queca é uma tradição em Nova Lima e seu registro trará grandes 
benefícios para a cidade. O Modo de Fazer a Queca é um saber 
típico de Nova Lima e podemos entendê-lo como um patrimônio 
cultural imaterial novalimense.  
 
O dossiê de registro apresentado ao Conselho estabeleceu que a 
Queca não será delimitada por meio de um selo para evitar o 
engessamento do patrimônio. Se o conselho definisse uma receita de 
Queca como a correta, todas as outras ficariam à margem do registro 
e da denominação de patrimônio cultural. Isso trouxe uma idéia mais 
ampla para o patrimônio e uma abordagem mais democrática e 
preservacionista para esse Modo de Fazer. Alguns parâmetros foram 
definidos para caracterizar a Queca, como a cor escura, a textura 
mais consistente e a presença de castanhas, passas e frutas 
cristalizadas.  
 
Nesse sentido, o registro do Modo de Fazer a Queca é um grande 
passo na valorização e preservação das tradições e da história de 
Nova Lima e o conselho é favorável ao registro. (PREFEITURA DE 
NOVA LIMA, 2013, p.110) 
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Figura 10 - Ata aprovando o registro e o plano de salvaguarda da Queca 

Fonte: Prefeitura de Nova Lima, 2011 
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Figura 11 - Dossiê de registro da Queca elaborado pela Prefeitura de Nova Lima em 2012-2013 

Fonte: Arquivo interno da Prefeitura de Nova Lima, 2013 
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No que se refere á sua definição, o mesmo parecer afirma que o tradicional bolo de 

frutas originário da cultura inglesa, introduzido na região de Nova Lima ainda no 

século XIX e tradicionalmente produzido pela comunidade é 

 

fruto de um encontro de culturas que aconteceu na cidade de Nova 
Lima, antiga Congonhas de Sabará e Vila Nova de Lima, com o 
contato entre ingleses e brasileiros na construção de um imaginário e 
conjunto cultural que chegou a nós nas manifestações culturais 
novalimenses, entre elas, o Modo de Fazer a Queca. Nesse sentido, 
Nova Lima é o espaço onde a Queca é preparada e se manifesta o 
Modo de Fazer a Queca como uma herança da presença britânica na 
cidade. (PREFEITURA DE NOVA LIMA, 2013, p.15, p.85) 

 

 

É interessante pontuar que é somente na culinária que uma certa  

“canonização” do alimento  acontece e que um produto primário ganha 

potência ao se transformar em um produto final “sacro”. É o caso da Queca, 

que, embora seja composta por ingredientes relativamente simples, ganham 

uma sofisticação ao serem unidos, processados e assados, se tornando um 

produto escolhido para presentear amigos e familiares. Porém, é sabido que 

mesmo no alimento, após tantas metamorfoses, é necessário um conjunto de 

rituais para que se possa consumir da forma correta e desejada. Daí o alimento 

primário deixa de ser um simples ingrediente, e se transformar em um objeto 

“sacro” ao ser transformado em um bolo.  

 

A Queca, como tradição e saber culinário, portanto, é mantida, revivida, e 

resignificada anualmente, principalmente no mês de dezembro, tanto no 

preparo e venda quanto no ato de presentear. E essa tradicão se perpetua de 

forma a salvaguardar o bem e a própria Prefeitura realiza cursos de 

capacitação e multiplicação da receita, mantendo-a e, assim, recriando suas 

tradições. 
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Figura 12 - Divulgação de curso sobre a fabricação da Queca 

Fonte: Site Oficial da Prefeitura de Nova Lima, 2016
13 

  

 

Por fim, cito pequeno trecho da proposta do registro do modo de fazer a 

Queca, remetendo ao simbolismo, ao empoderamento e a todos os signos que 

o bem imaterial traz consigo: 

 

Nesse sentido, proponho para o Conselho Consultivo Municipal do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Nova Lima o Registro do Modo de 
Fazer a Queca que representa tanto a herança inglesa na cidade, 
como uma antropofagia brasileira manifestada em um costume já 
disseminado entre os novalimenses de preparar a iguaria e 
presentear os amigos com a Queca nos festejos natalinos. Assim, o 
“cake” brasileiro com o nome de Queca tornou- se um símbolo da 
identidade novalimense que está presente na memória do povo e 
deve se tornar patrimônio cultural imaterial de Nova Lima. 
(PREFEITURA DE NOVA LIMA, 2013, p.105) 

 

                                                 
13

 Disponível em: http://www.novalima.mg.gov.br/noticias/ciclo-de-palestras-gratuito-de-
incentivo-a-cultura-e-producao-de-Queca/ 
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4. QUECA: A HERANÇA DE NOVA LIMA  

 

Não acreditamos mais no mito da existência de fragmentos que, 
como peças de uma antiga estátua, estão meramente esperando que 
apareça o último caco para que todas possam ser coladas novamente 
para criar uma unidade que precisamente a mesma que a unidade 
original. Não mais acreditemos numa totalidade primordial que existiu 
uma vez que espera por nós numa data futura. (BAUMAN, 2001, p. 
32) 

 

Bauman (2001) indica que o mundo e as relações humanas estão em 

constante mudança, em impermanência e fluidez, o que acarreta que, neste 

processo de adequações e adaptações, sempre surjam e ressurjam novas 

tradições com base em raízes antigas. 

 

4.1. As origens inglesas da Queca  

 

A  Queca de Nova Lima tem sua origem no tradicional bolo de origem inglesa 

chamado Christmas Cake, que somente é produzido em época de Natal e é 

consumido somente na mesma época – caso contrário a heresia estaria sendo 

estampada de forma talvez “inconveniente“, soando quase como uma 

obscenidade, destacando assim a forma religiosa de se consumir tal iguaria.  
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Figura 13 - O tradicional Christmas Cake inglês 

Fonte: My Baking Cottage, 2013
14

 

 

O bolo inglês tradicional que mais se aproxima da Queca de Nova Lima é o 

Rich Plum Cake Christmas Cake, pois a sua consistência é a de um bolo mais 

duro, quase um pão preto integral, com um miolo firme, uma massa pouco 

alveolada.  

 

O tradicional bolo inglês pode ser preparado com diversas combinações de 

especiarias, frutas secas e castanhas. O Chirstmas Cake também é chamado 

de Wedding Cake, “bolo de casamento”, e existe em duas variações principais: 

o de massa branca e o de massa escura. O bolo de massa escura tem o modo 

de preparo muito parecido com o da tradicional Queca mineira, e outro ponto é 

fato do Christmas Cake levar uma quantidade muito grande de frutas 

cristalizadas, como na Queca, com a utilização de frutas cristalizada em 

especial as tropicais, como a cidra e a laranja, que simbolizam assim um status 

de riqueza. 

 

                                                 
14

 Disponível em: https://mybakingcottage.wordpress.com/2013/12/21/nigella-lawsons-
traditional-christmas-fruitcake/ 
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Simbolizar a riqueza e prosperidade dava ao preparo do bolo de natal 
um caráter ritualístico cheio de significados sociais, como representar 
o espaço ocupado ou aquele que se deseja ocupar por determinada 
família; religiosos como o momento de celebração. (PREFEITURA 
DE NOVA LIMA, 2013, p.39) 

 

 

Segue, então, a receita original do Christmas Cake inglês: 

 

Receita do Bolo Inglês Christmas Cake 

 

Ingredientes:  

 

150 g Açúcar mascavo 

125 g margarina 

3 Ovos 

200 g farinha peneirada 

1 colher de chá de fermento em pó 

1 colher de chá de canela 

70 g frutas cristalizadas  

100 g passas 

50 ml rum 

1 noz-moscada 

Raspas de 1 limão 

Raspas de 1 laranja 

 

Modo de Preparo: 

 

Bata açúcar mascavado e a margarina numa tigela previamente aquecida com 

água quente. Junte os ovos, um a um. Adicione a farinha peneirada, o 

fermento, a canela e mexa bem. Coloque de molho as frutas cristalizadas e 

passas em água morna e rum por cerca de 2 horas. Enxugue-as, pique-as e 

passe-as por farinha. Adicione-as à massa. Juntar 125 g de noz picada, raspas 

de limão e de laranja. Remover a massa. Colocar a massa numa forma de bolo 

inglês, forrada com papel vegetal. Decorar com 80 g de amêndoas e assar em 
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forno a 180°C durante 45 minutos. Retirar e pincear o bolo com mel, 

previamente aquecido. 

 

 

Dois tradicionais produtores do bolo em Nova Lima, Dr. Ricardo Salgado e Sra. 

Rosaly, cujas entrevistas serão parte do Capítulo 4 seguinte, contaram sobre a 

curiosidade de que os ingleses não gostavam de passar as receitas, então a 

Queca, tal como conhecida hoje, é fruto da observação das empregadas 

domésticas que trabalhavam nas casas dos ingleses, e através da imitação e 

de algumas adaptações nasceu assim o bolo novalimense – mostra disso é, 

por exemplo, a adição, na receita novalimense, da castanha-do-pará. O Dr. 

Ricardo menciona sobre a dificuldade, durante o período da Segunda Guerra, 

para se obter determinados tipos de ingredientes para a produção da Queca, 

como por exemplo as castanhas. Por este motivo, começou-se a adicionar na 

receita clássica da Queca a castanha típica brasileira, a castanha-do-Pará, que 

na sua opinião não agradava ao seu paladar.  Segundo ele a castanha, por 

liberar maior quantidade de óleo, traz assim um sabor mais peculiar ao bolo. 

Porém ele informa ainda que depois de terminada a guerra as famílias 

tradicionais inglesas deixaram de utilizar as castanhas-do-Pará nas receitas da 

Queca, voltando à utilização das castanhas importadas.  

 

 

Segundo o dossiê de registro da Queca,  

 

Os itens para a massa compõem a receita do bolo e existem para dar 
a consistência necessária à mistura para ser assada e ficar na textura 
característica de Queca. Já as frutas, passas e castanhas tem um 
sentido mais simbólico. Elas são adicionadas para enriquecer o bolo 
e indicar a riqueza da família que preparou a receita e que ofereceu a 
Queca como presente. As castanhas para os ingleses eram alimentos 
dos grupos mais pobres, mas as frutas cristalizadas se 
caracterizavam como um alimento de grupos mais abastados. No 
Brasil, isso se inverteu. As castanhas eram mais caras porque vinham 
da Europa e sua aquisição representava maior poder aquisitivo, já as 
frutas cristalizadas eram comumente apreciadas porque eram feitas 
pelas donas de casa para aproveitar as frutas dos quintais e, assim, 
não significavam poder de compra. Por outro lado, seu uso ameniza o 
sabor intenso, gorduroso e terroso das castanhas. Nesse sentido, a 
Queca com muitas castanhas e frutas representa a riqueza de quem 
prepara a receita. (PREFEITURA DE NOVA LIMA, 2013, p.92) 
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Essa mescla resulta em uma iguaria que transmuta de Chritmas Cake para a 

Queca. O preparo é bem similar ao cake  inglês, assim como o habito de 

presentear amigos e familiares com o bolo inglês, simbolizando assim o núcleo 

familiar oferecendo parte de sua intimidade ao ente querido. Hoje, presentear 

com uma Queca transcendeu esta esfera familiar e cumpre a função de 

presentear um conviva, um parente, um visitante, com um pedaço de Nova 

Lima. 

 
Todas as mudanças advindas da fusão entre culturas e suas resultantes 

carregam também os novos significados que a apropriação carrega no 

cotidiano, as transformações ganham potência e significados mais evidentes. 

 

A chegada dos ingleses modificou muito a vida dos novalimenses, 
tanto no aspecto econômico como cultural. Suas tradições foram se 
incorporando aos hábitos locais e sofrendo adaptações com a sua 
apropriação. A Queca é o maior exemplo dessa antropofagia 
brasileira para com os costumes ingleses. A começar pelo nome que 
é uma simplificação da palavra “cake”, indicando um 
aportuguesamento do termo inglês para facilitar a pronúncia. Em 
seguida, temos os ingredientes que foram levemente modificados 
como a adição de castanha do Pará, castanha tipicamente brasileira, 
e banha de porco, em substituição a algumas gorduras e à glicerina, 
mencionada em algumas receitas. Por fim, agregada ao Modo de 
Fazer a Queca, temos a tradição britânica de presentear com um bolo 
os amigos, parentes e vizinhos nas vésperas do Natal, costume 
também disseminado entre os novalimenses. Subjetivamente, cada 
cidadão novalimense guarda para si a sensação de saborear a 
iguaria e sentir o cheiro das especiarias dissolvidas na calda ou ainda 
assando no forno. Essa memória está internalizada no povo 
novalimense e guarda um caráter de pertencimento à cultura e ao 
espaço da cidade. (PREFEITURA DE NOVA LIMA, 2013, p.105) 

 

 
 
A Queca de Nova Lima guarda também essas particularidades de produção e 

consumo do Christmas Cake: somente é consumida após um dia de preparo ou 

deixada por meses em latas e regadas por conhaque ou whisky, a fim de 

auxiliar na durabilidade e conservação do bolo. Na forma de fazer geralmente é 

feita uma espécie de “banho maria”, para auxiliar no brilho e textura, e somente 

é embrulhada ou guardada depois de um dia de repouso para evitar que mofe. 

Todos esses cuidados foram ensinados através da observação dos 

novalimeses pelos ingleses na elaboração do bolo. Sobre seu consumo e 

venda:  
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É tradição ser comprada para ser dada de presente, o que os nova 
limenses mantém como parte importante de sua tradição de natal. A 
tradição de dar a Queca de presente é fundamental para o natal da 

cidade. Há venda de Queca no comércio, mas a produção é em geral 

artesanal e familiar, mesmo o comércio usa a produção doméstica em 
consignação. (PREFEITURA DE NOVA LIMA, 2013, p.105) 

 
 

Tendo sido abordada a origem tradicional inglesa da Queca, passamos então 

para a apresentação dos modos de fazer desta tradição que, hoje, pertence 

aos novalimenses. 

 

4.2. Entrevistas com os produtores da Queca de Nova Lima 

 

Sobre o tradicional bolo Queca e seus significados afetivos, o Dr. Ricardo 

Salgado e a Sra. Maria Isabel falaram que se lembram do bolo sendo 

preparando pelos seus familiares, porém todos recordaram da preparação em 

época natalina. Ambos aprenderam a receita por intermédio da família porém o 

Dr. Ricardo é o único dos pesquisados que possui herança familiar inglesa. 

 

Interessante é que tanto a primeira entrevistada, Sra. Rosaly Garson, quanto  

Ivanise Aparecida, aprenderam o oficio da produção da Queca por meio de um 

curso sobre quitandas natalinas, oferecido pela Prefeitura de Nova Lima. Outro 

importante dado observado é que, exceto o Dr. Ricardo Salgado, todos fazem 

renda complementar com a produção do tradicional bolo. 

 

No que diz respeito aos hábitos ingleses todos reconhecem a Queca como 

sendo um bolo de origem inglesa, porém hoje em dia a iguaria é indicada como 

tradicionalmente novalimense, e todos têm conhecimento da importância do 

bolo para a construção e o desenvolvimento da cidade, pois sempre comentam 

sobre a evolução trazida pelos ingleses. Como diz o Dr. Ricardo:  

 

”Eu não sei se você sabe, inglês não come comida que 

outro faz, eles cozinham para si próprio. Eles fazem, você 

pode arrumar ou lavar. Mas na hora de pegar para 

misturar. Mas esses bolos Foram aprendidos somente de 

olhar.  Tradição não e aquilo que se repete sempre. 
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Tradição é aquilo que representa alguma coisa para seu 

coração, para sua alma, seu espirito e que se repete em 

alguns momentos de sua vida, recordando assim alguns 

momentos que se passaram.” 

 

Ao refletirem sobre Nova Lima e o conceito de cultura, todos vêm a evolução 

do município juntamente com a trajetória e sentem um orgulho do 

empoderamento, com no qual os signos vêm se recriando e ressignificando. A 

Sra. Maria Izabel diz que:  

 

”Essa cultura, que já vem sendo passada de geração em, 

geração, precisa ser preservada”.  

 

 Já a Sra. Ivanise Aparecida afirma que:  

 

“A Queca cria aspectos identitários na cidade que 

aproximam sua população. A ocupação dos ingleses em 

Nova Lima se baseou muito na ocupação para a 

exploração de ouro na cidade. Em contrapartida, suas 

comunidades se mantiveram um pouco afastadas da 

população em geral, criando seus próprios bairros, igrejas 

e escolas no período de maior atividade da mina. Suas 

heranças hoje em dia se manifestam, na maioria das 

vezes, em marcos arquitetônicos e algumas expressões 

populares (cada vez mais esquecidas), que na minha 

opinião se mostram muito pequenas quando comparadas 

à riqueza que nossas terras lhes proporcionaram”. 

 

 

Sobre ser mineiro, as entrevistas mostram como o mineiro tem medo em 

passar receita à frente, mas também tem o prazer de dividir o alimento. Alguns 

ilustram com suas histórias, contam seus segredos, outros fantasiam e 

guardam seus mistérios, mas todos que comigo dividiram suas histórias 
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fizeram questão de sempre me oferecer um pedaço de Queca e algumas vezes 

um café. 

 

A seguir, as receitas da tradicional Queca de Nova Lima, repassadas pelos 

entrevistados, seguidas de registros em imagens do processo de produção15. 

 

 

Receita da Queca de Rosaly Garson 

 

Ingredientes: 

 

1º. Passo 

250 g figo cristalizados 

250 g laranja cristalizada 

500 g frutas cristalizadas 

300 g ameixas pretas sem caroço 

600 g passas brancas e pretas (hidratar no conhaque) 

150 g damasco  

300 g nozes 

300 g castanha do Pará 

500 g farinha de Trigo 

100 g cereja em calda 

 

Picar grosseiramente todos os ingredientes, passar na farinha e reservar. 

 

2º.  passo 

Para a massa 

18 ovos 

500 g manteiga 

2 colheres de sopa de banha 

1 kg calda de açúcar com água 

                                                 
15

 Todas as fotos foram retiradas do programa terra de minas apresentado no dia 24 de Junho 
de 2017 
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1,5 kg farinha de trigo 

1 colher de sopa de canela em pó 

1 colher de cravo moído 

1 colher de sopa de erva doce 

1 noz-moscada ralada 

1 colher de chá de sal 

2 colheres de sopa de fermento em pó 

300 ml de conhaque 

 

Envolver todos ingredientes do 2º. passo e bater em uma batedeira. Adicionar 

todos os ingredientes do 1º. passo e acrescentar uma pitada de bicarbonato e 

suco de um limão. Levar ao forno para assar a 180º C, por aproximadamente 

uma hora e meia. 

 

Observação colocar no forno dois tabuleiros com água na parte inferior do 

forno pois o vapor ajuda no assar do bolo. 

 

 

Receita da Queca Dr. Ricardo Salgado Guimarães 

 

Para a calda:   

 

½ litro de água 

2 xícaras de chá de bicarbonato de sódio 

 

Modo de preparo: queime o açúcar para fazer uma calda bem escura (se não 

ficar bem escura o bolo esfarela), deixe esfriar esta calda e coloque o 

bicarbonato de sódio. 

 

Frutas: 

300 g passas pretas sem semente 

300 g passas brancas sem semente 

400 g frutas cristalizadas, bem picadas. (lavar para retirar o excesso de 

açúcar) 
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500 g nozes picadas grosseiramente  

200 g de cereja em conserva picada 

½ copo de vinho marsala ou vinho do porto ou conhaque 

Deixar todas as frutas imersas de um dia para o outro na bebida. 

 

Massa: 

1 kg de farinha de trigo 

350 g açúcar refinado  

500 g manteiga  

1 colher de sopa fermento químico 

1 colher de café de sal 

2 noz-moscada raladas 

4 gemas  

8 ovos inteiros 

4 cálices de conhaque   

 

Modo de Preparo: 

 

Colocar em uma vasilha grande a farinha de trigo, o açúcar, a manteiga, o sal e 

a noz-moscada. Misturar com as mãos até ficar parecendo uma farofa. Juntar 

os ovos inteiros, e misturar com uma colher de pau. A seguir adicionar a calda 

queimada e o conhaque, misturar bem. A seguir adicionar as frutas e misturar 

até soltar bolhas. Adicionar o fermento e misturar bem. Deixar esta massa 

descansar por aproximadamente uma hora (é o tempo aproximado de untar as 

formas formas de bolo inglês) As formas devem ser untadas e polvilhadas com 

farinha de trigo. Assar em forno médio por aproximadamente 1 hora e meia.  

 

Rendimento: Esta receita rende seis bolos médios e um grande. O bolo deve 

ser produzido no início de dezembro para ser consumido no Natal.” 

 

 

Receita da Queca de Ivanise Aparecida 

 

Ingredientes: 
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Farinha de trigo 

Açúcar 

Manteiga 

Sal 

Especiarias 

Conhaque 

Ovos 

Fermento e bicabornato 

Frutas Cristalizadas 

Passas, ameixas, nozes, castanhas, cereja, damasco. 

 

Modo de preparo: 

 

Fazer a calda queimada 

Dourar uma xícara de açúcar cristal 

Acrescentar uma xícara de água fervendo e mexer bastante para 

dissolver o açúcar. Deixar apurar um pouco. 

Na receita vai utilizar uma xícara da calda dourada.  

Deixar esfriar e reservar. 

 

Em uma bacia misturar os seguintes ingredientes secos 

1 kg de farinha de trigo 

250 g de açúcar refinado 

1 colher sopa de canela em pó 

1 colher de chá de noz-moscada ralada 

1 colher de chá de sal 

1 colher de chá de bicarbonato 

Misturar estes ingredientes peneirados e reservar. 

 

Misturar os ingredientes abaixo relacionados com 2 colheres de farinha de 

trigo: 

 

150 g de frutas cristalizadas picadinhas 



 

48 
 

150 g de passas pretas s/ caroço 

150 g de passas brancas s/caroço; 

150 g de damascos picadinhos; 

150 g de ameixas pretas picadinhas; 

1 xícara de nozes picadinhas; 

1 xícara de castanhas-do-pará picadinhas; 

Reservar 

 

Fazer um creme bem batido com os seguintes ingredientes: 

 

250 g de manteiga de leite; 

5 ovos; 

1 copo de conhaque; 

1 xícara de calda queimada fria (que está reservada). 

1 xícara de água 

Reservar 

 

Modo de preparo: 

 

Misturar os ingredientes secos e peneirados ao creme. Misturar bem. 

Acrescentar as frutas enfarinhadas que estavam reservadas, aos poucos. 

Colocar 1 colher de sopa de fermento (pó Royal). 

 

Untar as formas, (tipo bolo inglês) com manteiga e enfarinha-las. Colocar a 

massa, tendo o cuidado de não encher a forma até a borda. 

 

Levar para assar em forno pré-aquecido na temperatura média a baixa, por 

mais ou menos 1 hora e meia.  
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Figura 14 - Início do programa Terra de Minas com a Sra. Rosely Garson 

 

 

 

Figura 15 - Entrevista inicial com a Sra. Rosely 
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Figura 16 - Mistura dos ingredientes secos 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Adição de farinha na mistura dos ingredientes secos 
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Figura 18 - Mistura dos ingredientes líquidos 

 

 

 

 

Figura 19 - Homegenização dos ingredientes líquidos 
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Figura 20 - Adição de calda de açúcar 

 

 

 

Figura 21 - Adição de sal e farinha aos ingredientes líquidos 
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Figura 22 - Mistura da massa molhada 

 

 

 

 

Figura 23 - Adição de conhaque à massa 
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Figura 24 - Adição de frutas secas e restante da farinha 

 

 

 

 

Figura 25 - Mistura final dos ingredientes 
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Figura 26 - Acondicionamento da massa final nas formas 

 

 

 

 

Figura 27 - Decoração com castanhas e cerejas 
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Figura 28 - Cozimento em forno com uso de tabuleiro com água 

 

 

 

 

Figura 29 - Produto final 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cultura como estratégia de sobrevivência é tanto transnacional 
como tradutória. Ela é transacional porque os discursos pós-coloniais 
contemporâneos estão enraizados em histórias específicas de 
deslocamento cultural, seja como “meia-passagem” da escravidão, 
como “viagem para fora” da missão civilizatória, a acomodação 
maciça da migração da Terceiro Mundo para o Ocidente após a 
Segunda Guerra Mundial, ou trânsito de refugiados econômicos e 
políticos dentro e fora do Terceiro Mundo. A cultura é tradutória 
porque essas histórias espaciais de deslocamento - agora 
acompanhadas pela ambição territorial das tecnologias “globais” de 
mídia - tornam a questão de como a cultura significa, ou o que é 
significado por cultura, um assunto bastante complexo. (BHABHA, 
2013 p.277)  

 

Ao transportar a atual realidade mundial com relação aos conflitos e as 

mudanças sofridas, devido a problemas como por exemplo guerras, conflitos e 

motivos religiosos, é possível observar as morfologias identitárias e seus novos 

surgimentos, pensando como uma mutação contínua onde sempre haverá 

rastros e espaços para novas tradições.  

 

Na entrevista com o Dr. Ricardo Salgado, pode-se observar características 

como por exemplo as afirmativas sobre seu posicionamento contra a utilização 

de ingredientes como a castanhas-do-pará, mesmo assim ele entende a 

utilização e adaptação que com o passar dos tempos foram implantadas nas 

outras receitas. Tal característica é importantíssima ao se observar, pois na 

formação indenitária brasileira existem várias necessidades de adequações e 

ressignificações de ingredientes, modo de preparo e de consumo. 

 

Houve ainda pessoas que não tiveram interesse em falar sobre o assunto, 

talvez por acreditarem na importância de manter a receita como segredo de 

família ou mesmo por não ter interesse em multiplicar seu conhecimento sobre 

o tema. Seria essa a possibilidade do surgimento de novos produtos? A dúvida 

ficará sempre em aberto, ao relembrar como um cake tipicamente inglês chega 

a se transforma no tradicional bolo denominado Queca, produzido nas 

montanhas de Minas Gerais. 
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Quando uma das entrevistadas se recusa a repassar uma receita torna-se 

evidente a construção dos enigmas da mineiridade. O mineiro é também mania 

e tradição reinventada, é de guardar segredos e de contar histórias. A 

mineridade é sem dúvida um dos ingredientes importantes da Queca, que 

embora seja um produto caro como afirmaram a Sra. Rosaly Garson e Dr. 

Ricardo Salgado.  É um produto que talvez, não fossem os trabalhadores 

braçais, possivelmente não teria chegado e adquirido tamanho status. 

 

Ao decorrer de todo o estudo e análise, pode-se concluir como o ambiente 

intimista da cozinha e todos os signos que ela carrega absorve um fascínio e 

uma força simbólica que de forma singular juntamente com seus objetos como 

latas para armazenar, transitam entre a alma do objeto imaterial  e a dos 

mineiros criando assim sua identidade. 

 

 Todos esses objetos, portanto, constam no discurso acerca da 
identidade mineira como pertencentes aos antepassados, que são 
ressignificados no presente. Assim como os objetos que cercam o 
saber fazer as quitandas, sustentamos que as quitandeiras também 
são semióforos, na medida em que elas trazem consigo um passado 
representado e transmitido na forma de receitas. Recorrer ao 
conhecimento dessas pessoas, então, confere aos habitantes de 
Minas um sentimento de pertencimento e continuidade. Assim, as 
quitandeiras mais velhas tornam-se uma referência desse saber fazer 
que remete ao passado e à memória coletiva do estado de Minas 
Gerais. É essa memória, por sua vez, que se associa à identidade e 
ao patrimônio cultural. (BONOMO, 2015 p.13) 

 

O surgimento destas readequações e requalificações se faz necessário para 

um mundo mais igualitário, digno e humano sendo o exercício da tolerância um 

hábito capaz de gerar novas economias, oportunidades e prosperidades locais. 

Um exemplo disto é justamente o tradicional bolo de origem inglesa o 

Christimas Cake, que desembarcou em terras mineiras e foi capaz de mudar 

mesmo sua identidade inicial, metamorfosear para a Queca novalimense, 

ganhar novos olhares e ingredientes, mas ainda assim permanecer com seu o 

significado primitivo e a sua rica pompa chamada assim pelos habitantes de 

pequena cidade mineira de “Nossa Queca”. 
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ANEXO I: ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

1. Informe seu nome completo, idade. 

2. Anteriormente a participação nesta pesquisa.você já havia respondido 

alguma pesquisa sobra a Queca? 

3. Desde quando você produz Queca? 

4. Você conheceu a Queca em Nova Lima ou era uma tradição familiar. 

5. Como você avalia a produção da Queca? Qual a importância deste 

produto para você? 

6. Você já comercializou a Queca?  

7. Durante a visita virtual você percebeu a tecnologia como uma 

facilitadora do acesso ao museu? 

8. Desde quando você lembra da fabricação de Queca em Nova Lima? 

9. Quais são os ingredientes que você utiliza na produção da Queca? Você 

poderia informar a sua receita? 

10. Você acredita que a Queca faz parte da Cultura de Nova Lima? 

11. Se você acredita, justifique sua resposta. 

12. Você conhece alguma receita parecida na Queca? 

13. Qual a receita mais antiga de Queca que você conhece? Ela possui 

alguma diferença da que você produz? 

14. Alguns produtores de Queca a produzem especialmente no Natal, existe 

esta tradição na sua família? 

15. Como você reconhece a Queca como um bolo tradicional de Nova 

Lima? Como você reconhece que um bolo é Queca? 

16. Você possui descendência Inglesa? Se sim a receita da Qiueca veio 

com os ancestrais ingleses? Se não como a receita chegou na sua 

família? 

17. A sua família ou algum conhecido possuem hábitos inerentes a cultura 

inglesa? Ex: Chá, ou receita típica? 

18. Você sabe quais suas origens em Nova Lima? Como sua família chegou 

e se estabeleceu nesta cidade? 

19. Você sabe quais suas origens em Nova Lima? Como sua família chegou 

e se estabeleceu nesta cidade? 
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20. Você concorda que a Queca seja um patrimônio(imaterial) de Nova 

Lima? 

21. Você já passou a receita da Queca para seus descendentes? Você 

pretende que esta produção continue? 

22. Você concorda que a Queca seja um patrimônio(imaterial) de Nova 

Lima? 

23. Você possui alguma lembrança ou momento afetivo que esteja ligado ao 

consumo e/ou produção da Queca? 

24. O que você entende como tradição? A Queca é uma tradição na cidade 

de Nova Lima? 

25. A produção e o consumo de Queca em Nova Lima, tem aumentado? 

26. Na sua opinião quais foram as contribuições dos ingleses para Nova 

Lima? 
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ANEXO II: TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

Sobre as entrevistas realizadas e sua apresentação a seguir, cumpre realizar 

duas observações. Primeiramente, que os registros abaixo não são a 

transcrição fiel de todos os momentos de todas as entrevistas, mas apenas 

uma copilação dos trechos e depoimentos mais importantes e considerados 

para análise nesta pesquisa. E, além disso, como é próprio de entrevistas 

semi-dirigidas, as entrevistas realizadas oscilaram entre formalidade e 

informalidade, de acordo com o entrevistado, o que explica a diferença entre os 

modos de transcrição do que foi originalmente registrado em áudio. 

 

1. Entrevista com Ricardo Guimarães 

 

- Sobre a Queca: 

Pois a Queca é um bolo que é usado com muita frequência e todos possuem a 

sua receita de Queca, como ele é dessedente direto de ingleses, então a 

Queca dele teoricamente seria a realmente quem trousse da Inglaterra foi a 

avó do Dr. Ricardo. Porem com os anos algumas alterações foram realizadas 

como a adição de castanha do Pará. Como o produto não é de origem inglesa 

então na receita anteriormente inglesa não há utilização das mesmas. A 

utilização da castanha do Pará aqui no Brasil foi devido à falta de 

abastecimento de algumas outras castanhas pois na Segunda Guerra mundial 

não conseguia adquirir essas castanhas aqui. Então as inglesas começaram a 

utilizar as castanhas do pará como quebra galho. E quando a guerra acabou 

elas voltaram as receitas originais. Eu não sei se você sabe Inglês não come 

comida que outro faz, eles cozinham para si próprio. Elas fazem você pode 

arrumar lavar. Mas na hora de pegar pra misturar. Mas esses bolos foram 

aprendidos somente de olhar. 

- Desde quando produz Queca? 

40 anos fazendo com a mãe, filha de ingleses. 

- Como você enxerga a Queca? Qual a importância deste produto para 

você? 

Ela tem um significado muito afetivo. Você só dá a Queca para quem você 

gosta não para qualquer pessoa pois é um bolo caro. 
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- Desde quando você lembra da fabricação de Queca em Nova Lima?  

Desde sempre pois sempre esteve na família. A vida inteira. 

- Você acredita que a Queca faz parte da Cultura de Nova Lima? 

Não tenho dúvida disso. No final do ano vc sente o cheiro. Estão fazendo 

Queca, estão fazendo Queca 

- Qual a receita mais antiga de Queca que você conhece? Ela possui 

alguma diferença da que você produz? 

A receita tá na família da minha mãe a muitos anos pois meu avô veio em 1890 

e 1898 ele casou com minha avó.  

- Alguns produtores de Queca a produzem especialmente no Natal, existe 

esta tradição na sua família? 

Encontra em toda época do ano mas normalmente essas de todo ano são 

aquelas de padaria que não são boas e eu não chamaria aquilo de Queca. 

Somente as boas são aquelas que são encomendadas.  

- Como você reconhece que um bolo é Queca? 

Olha pelo gosto é que reconheço. 

Tem que tomar cuidado para não confundir com fruit cake 

- Você sabe quais suas oriegens em Nova Lima? Como sua familia 

chegou e se estabeleceu nesta cidade? 

O primeiro ancestral veio em 1789. Veio da Cornualha. Meu avô veio em 1888 

veio para implementar a metalurgia. 

- Você já passou a receita da Queca para seus descendentes? Você 

pretende que esta produção continue? 

A gente faz mas eu não preocupo muito com isso não sabe se quiserem fazer 

elas fazem com a receita 

 

- Você possui alguma lembrança ou momento afetivo que esteja ligado ao 

consumo e/ou produção da Queca? 

Eu lembro da minha mãe mas nada de especial faz parte da minha historia pois 

sempre comi pois era um alimento da família. Inicialmente ele sempre era feito 

no primeiro dia do advento para ser consumido no natal. E uma tradição crista 

para acabar com o paganismo na ilha. 

- O que você entende como tradição? A Queca é uma tradição na cidade 

de Nova Lima? 
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Tradicao não e aquilo que se repete sempre. Tradição é aquilo que representa 

alguma coisa para seu coração, para sua alma, seu espirito e que se repete em 

alguns momentos de sua vida, recordando assim alguns momentos que se 

passaram. 

- A produção e o consumo de Queca em Nova Lima , tem aumentado? 

Olha eu tenho visto mais gente fazendo Queca hoje em Nova Lima do que eu 

vim  a 40 anos atrás. De 40 anos para cá eu acho que aumentou. 

- Na sua opinião quais foram as contribuições dos inglesas para Nova 

Lima? 

No intervalo do baile tinha cha preto, wiskey, sanduiches, scones lanches 

rápidos. 
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2. Entrevista com  Rosaly Garson  

 

- Vou começar! Nome completo? 

- Rosali Garzon Vaz. 

- Garzon? 

- Com z. 

- Zon Vaz. Beleza! Escolaridade? 

- Finalizei segundo grau, formação professora. 

- Beleza! Se importa, idade? 

- 69. 

- 69, ok! Anteriormente a essa pesquisa aqui que eu estou fazendo que é 

exatamente voltada para o mestrado em estudos culturais 

contemporâneos, já houve alguma outra entrevista nesse sentido voltada 

para Queca? 

- Já. 

- Sim. Ótimo! Caso então a resposta seja SIM, qual que foi, quando foi e 

quais que foram, você lembra algumas pesquisas assim? 

- Oh eu fiz aquele programa, como que chama, Cipó? 

- Viação Cipó 

- É Viação Cipó. E agora eu fiz com a... 

- Com a Globo, Terra de Minas né?! 

- Terra de Minas... para o jornal Banqueta daqui de Nova Lima. 

- Banqueta? 

- Jornal e TV Banqueta né?! 

- Beleza! Desde quando você produz a Queca? 

- Tem 22 anos. 

- Ótimo! 

- Que eu produzo pra vender né?! Porque antigamente eu fazia só pra casa. 

- Tá, então de comercialização então? 

- É! Para comercializar, foi depois que eu aposentei. 

- Como você comelou a fazer Queca? 

- Foi tradição familiar e assim, onde que eu trabalhava no SESI, serviço social 

da industria tinha o curso de culinária e que eles ensinavam no fim do ano 

fazer a Queca, tinha o curso. Então eu me, eu aprimorei lá, já fazia em casa 
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né?! Para consumo da gente, aprimorei lá e depois eu fui melhorando minha 

receita assim perguntando a filho de inglês, sabe?! Que morava aqui em Nova 

Lima que faziam pra consumo, então eu fui melhorando a qualidade da minha 

Queca com isso, assim, buscando melhoria. 

- Hum, muito legal! Beleza! Como você enxerga a Queca? Qual que é a 

importância desse produto pra você? 

- Uma que ela é, que eu conheço ela desde pequena, que eu como. Pra Nova 

Lima, eu faço uma coisa que é para Nova Lima, que é tradição de Nova Lima, 

então eu comercializo, eu as vezes mando pra Brasília e para São Paulo e 

esse trabalho que eu faço assim que é mais em dezembro... eu vendo mais em 

dezebro! Durante o ano é assim, é para algum chã, é algum café, alguma firma 

que me pede pra fazer, para dar um brinde, chás de alguma entidade, porque é 

tradição de Nova Lima e eles querem servir em Nova Lima. Prefeitura, 

empresas e como brindes também eles dão. E no natal como presente, eu faço 

a embalagem de presente porque é muito comercializado para presente. Eles 

dão como presente, muita gente dá presente para médico, amigos, pessoas de 

fora que não conhecem, daí aquele já passa a ser meu freguês e eu vou 

aumentando minha freguesia! 

- Como você enxerga a Queca e qual a importância desse produto pra 

você? 

- E a importância dele pra mim também é porque ele me dá um retorno que é 

um complemento da minha aposentadoria. Então ele me dá um complemento. 

É, ai você vai por do seu jeito. Você ta entendendo né?! Eu ganho um dinheiro, 

no fim do ano eu ganho um dinheiro a mais, um dinheiro bom! 

- Desde quando você lembra da fabricação, você já falou, tem 22 anos, 

como comercialização, mas quando mais jovem, você já fazia? 
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3. Entrevista com Maria Isabel 

 

Meu nome é Maria Isabel, tenho 35 anos, sou jornalista. Há 5 anos deixei a 

minha profissão para me especializar em Confeitaria. De lá para cá, fiz vários 

cursos e viagens sempre buscando conhecimento e novidades. Morei pouco 

mais de um ano na Inglaterra entre 2013 e 2014.Trabalho como confeiteira há 

cerca de 4 anos e ano passado foi o meu segundo ano vendendo Quecas. 

 

Nasci e morei a  maior parte da minha vida em Nova Lima e a Queca sempre 

esteve presente em nossos finais de ano. Eu conheço Queca desde que me 

entendo por gente. Minha avó, Dona Zenaide, sempre fazia para presentear 

familiares e amigos na época de Natal. A produção dela começava em outubro 

e prolongava até o mês de janeiro. Depois de frias, as Quecas eram 

embrulhadas em papel alumínio e guardadas por no mínimo uma semana para 

que o sabor apurasse e só então poderiam ser devoradas. Os aromas e o 

sabor da Queca fazem parte da memória de uma infância da menina que vivia 

na cozinha da avó. Lembro do cheiro da calda de açúcar espalhando pela 

casa, as frutas cristalizadas, cerejas, compradas na tradicional venda do Zé 

Abdo, o conhaque do botequim da esquina de casa. 

 

Minha família não tem ascendência inglesa, somos uma mistura bem brasileira 

de etnias. Minha avó guardava a receita dela em um caderninho cujas páginas 

já estão bem desgastadas. A receita que eu uso é a uma adaptação secreta da 

receita da minha avó e leva damasco, nozes, castanha do Brasil, cereja, 

ameixas secas, passas pretas e brancas e frutas cristalizadas, além de 

especiarias, açúcar mascavo, conhaque, manteiga, ovos e farinha de trigo. A 

Queca é um produto muito marcante na cultura novalimense. Grande parte das 

famílias da cidade, tem a sua própria receita e mantém a tradição de faze-la 

nos finais de ano.  Bolos com frutas secas similares à Queca , ainda hoje 

também marcam a presença nas lojas e nas casas inglesas no período de 

Natal. Não sou uma grande conhecedora sobre Quecas, especificamente, mas 

acredito que a confecção da Queca é um hábito muito típico novalimense em 

função da presença inglesa na cidade. Essa cultura, que já vem sendo 

passada de geração em, geração, precisa ser preservada.  
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4. Entrevista com Ivanise Aparecida Silva Azevedo 

 

- Você já havia respondido alguma pesquisa sobra a Queca? 

Não. 

 

- Desde quando você produz Queca? 

Eu produzo a Queca desde os 16 anos. 

 

- Você conheceu a Queca em Nova Lima ou era uma tradição familiar? 

A receita não veio de uma tradição familiar, embora tenha conhecido a Queca 

através de uma tia. Ela porém, me passou a receita depois de fazer um curso 

de bolos natalinos em Nova Lima na década de 80. 

 

- Como você enxerga a Queca? Qual a importância deste produto para 

você? 

Por ser um produto encontrado exclusivamente na cidade onde nasci, enxergo 

a Queca como um produto único. Sua importância vai além da renda extra que 

vem de sua venda. Participar da fabricação de um produto que é herança da 

minha cidade e que não é comumente encontrado me faz bem. 

 

-Você já comercializou a Queca? 

Inicialmente eu fazia a Queca apenas para os amigos e familiares durante o 

Natal, mas ao levar o produto para o meu local de trabalho percebi que existia 

uma demanda de venda para ela, provindo muitas vezes da curiosidade que a 

Queca provocava nas pessoas que não eram de Nova Lima, além do seu 

sabor singular.  

 

-Desde quando você lembra da fabricação de Queca em Nova Lima? 

Eu só fui tomar conhecimento do produto aos 16 anos, época que também 

passei a conhecer sua história. 

 

-Você acredita que a Queca faz parte da Cultura de Nova Lima? 

Sim, para algumas pessoas. Creio que sua abrangência na cultura local 

poderia ser maior, pois desde a chegada dos ingleses, sua cultura se mostrou 
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e preservou-se isolada do resto da cidade. A tradição da receita é uma 

exceção que se mantém viva nas mãos e nos ensinamentos de algumas 

pessoas, que na maioria das vezes, não tem nenhuma relação de 

descendência com os ingleses.   

 

-Você conhece alguma receita parecida com a Queca? 

Embora não tenham uma receita parecida, as pessoas quase sempre associam 

a Queca ao Panetone. Ambos, produtos típicos do Natal que levam frutas 

cristalizadas. 

 

-Qual a receita mais antiga de Queca que você conhece? Ela possui 

alguma diferença da que você produz? 

A receita mais antiga que já vi vem do livro de receitas “A Taste of Britain” de 

1981. A receita possui algumas diferenças, dentre elas a inclusão de 

ingredientes como leite, amêndoas trituradas, pasta de amêndoas e glacê real. 

 

-Alguns produtores de Queca a produzem especialmente no Natal, existe 

esta tradição na sua família? 

Sua produção não se restringe ao período do Natal, embora nessa época sua 

comercialização seja maior.  

 

-Como você reconhece a Queca como um bolo tradicional de Nova Lima? 

Como você reconhece que um bolo é Queca? 

Reconheço-a como um bolo tradicional da cidade pois, pelo que eu sei, sua 

receita se encontra exclusivamente aqui. Consigo caracterizá-la pelo seu sabor 

forte (vindo do conhaque e das frutas cristalizadas) e pela textura da sua 

massa.  

 

-Você possui descendência Inglesa? Se sim a receita da Queca veio com 

os ancestrais ingleses? Se não como a receita chegou na sua família? 

Não possuo descendência inglesa. A receita chegou a mim através de um 

curso culinário que minha tia fez na cidade. 
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-A sua família ou algum conhecido possuem hábitos inerentes a cultura 

inglesa? Ex: Chá, ou receita típica? 

Não. Como mencionei, os costumes da cultura inglesa não se difundiram muito 

dentre os moradores da cidade. Suas heranças podem ser vistas pontualmente 

em alguns casos da culinária, da arquitetura e do vocabulário. 

 

-Você sabe quais suas origens em Nova Lima? Como sua família chegou 

e se estabeleceu nesta cidade? 

Minha família chegou em Nova Lima vindo de outras cidades de Minas, 

Carandaí e Dores de Guanhães. 

 

-Você concorda que a Queca seja um patrimônio (imaterial) de Nova 

Lima? 

Sim. Sua importância cria aspectos identitários na cidade que aproximam sua 

população. 

 

-Você já passou a receita da Queca para seus descendentes? Você 

pretende que esta produção continue? 

Sim. Acho importante a continuidade da sua produção para gerações futuras. 

 

-Você possui alguma lembrança ou momento afetivo que esteja ligado ao 

consumo e/ou à produção da Queca? 

Sim. Seu cheiro característico (ao ser assada) anuncia, na maioria das vezes, a 

chegada do Natal. Sua associação ao período de chuvas (muito comum no 

verão) também é bem frequente. 

 

-O que você entende como tradição? A Queca é uma tradição na cidade 

de Nova Lima? 

Para mim, tradição é a transmissão de conhecimento de uma geração a outra. 

Por ser encontrada especificamente em Nova Lima há algum tempo (desde o 

século XIX), creio que a receita é uma tradição da cidade. 

 

- A produção e o consumo de Queca em Nova Lima, tem aumentado? 
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Percebo que há um leve aumento na sua produção e consumo, proveniente do 

maior acesso que a população vem tendo à sua história, por meio de cursos, 

palestras e matérias vinculadas na mídia. 

 

-Na sua opinião quais foram as contribuições dos inglesas para Nova 

Lima? 

A ocupação dos ingleses em Nova Lima se baseou muito na ocupação para a 

exploração de ouro na cidade. Em contrapartida, suas comunidades se 

mantiveram um pouco afastadas da população em geral, criando seus próprios 

bairros, igrejas e escolas no período de maior atividade da mina. Suas 

heranças hoje em dia se manifestam, na maioria das vezes, em marcos 

arquitetônicos e algumas expressões populares (cada vez mais esquecidas), 

que na minha opinião se mostram muito pequenas quando comparadas à 

riqueza que nossas terras lhes proporcionaram.  
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ANEXO III: BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA 

 
 

A seguir, indico alguns documentos legais e algumas obras consideradas 

referência para as pesquisas realizadas a partir da intreface entre Estudos 
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