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PREFÁCIO
O Ministério do Turismo sabe como a gastronomia pode ser um importante
diferencial competitivo para os destinos turísticos e, por esse motivo, elencou o turismo
gastronômico como prioridade no fomento da atividade turística no país, bem como no
desenvolvimento sustentável das regiões destinadas a tais atividades. A gastronomia
representa um fator de diferenciação para os turistas, sendo um dos itens mais bem
avaliados por estrangeiros que visitam o nosso país, além de ser um vetor para o
desenvolvimento rural, geração de emprego, crescimento econômico, consumo e
produção responsável.
O E-book do “Curso de Extensão em Turismo Gastronômico para Gestores de
Turismo” é fruto do projeto “Prospectivas para o Turismo Gastronômico”, uma parceria
entre o Ministério do Turismo e o Instituto Federal de Brasília (IFB), com o objetivo de
disseminar conhecimento científico, educativo e cultural da gastronomia como indutor
do turismo nacional.
Uma das ações do Programa Nacional de Turismo Gastronômico, do Ministério
do Turismo, é o processo de formação de gestores para garantir que a temática seja
compreendida e abordada por quem desenvolve as políticas públicas do turismo na
ponta.
Nesse cenário, portanto, este E-book será uma ferramenta imprescindível,
uma vez que apresenta dados, estudos de caso, boas práticas, estratégias e demais
informações que possam subsidiar o poder público no momento da formulação
e execução de políticas, planos e programas relacionados à temática do turismo
gastronômico, buscando a eficiência e a inovação e auxiliando a tomada de decisões
assertivas quanto ao desenvolvimento do turismo gastronômico nos destinos
brasileiros. Trata-se de mais uma entrega do governo federal para a atividade turística
na certeza de trata-se de uma importante contribuição para o desenvolvimento do
setor e a retomada das atividades turísticas no pós-pandemia.
Gilson Machado Neto
Ministro do Turismo
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NOTA INTRODUTÓRIA
O Curso de Extensão em Turismo Gastronômico para Gestores de Turismo, cujos
capítulos inéditos estão sistematizados nesta publicação, é resultado de um trabalho
coletivo que muito nos orgulha. Desenvolvido pelo Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) em parceria com a Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro (UTAD), reúne 20 pesquisadores e especialistas com notório
conhecimento em turismo e gastronomia do Brasil e de Portugal.
O curso é um dos frutos do projeto Prospectivas para o Turismo Gastronômico
no Brasil. O projeto, originário de um acordo entre o Ministério do Turismo e o IFB, tem
como objetivo fomentar o turismo gastronômico no país. Para tanto, o referido curso
visa capacitar gestores públicos, empresários e profissionais que atuam ou desejam
atuar nesse segmento.
A fim de favorecer a aprendizagem e aprofundar o conhecimento dos estudantes,
a estrutura curricular do curso foi organizada em cinco unidades, com quatro
módulos cada. Os módulos foram planejados com base em uma sequência lógica
de competências técnicas, os quais foram escritos por pesquisadores de renomadas
instituições de ensino. Além de docentes do IFB e da UTAD, o curso contou com a
colaboração de colegas de outros Institutos Federais, entre eles do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF), Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) e do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Tocantins (IFTO). Complementam esse seleto grupo de conteudistas
do curso, professores da Universidade de Brasília (UnB) e especialistas do Ministério
do Turismo.
Os artigos desenvolvidos para o curso foram adaptados para o Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA), responsabilidade que coube às organizadoras e coautoras
desta Nota Introdutória, Ana Paula Jacques e Daniela Leite. Os artigos aqui apensados,
que equivalem às unidades do curso, sem as necessárias adaptações para a educação
à distância, foram redigidos por muitas mãos e articulam experiências práticas com
reflexões científicas sobre turismo gastronômico, o que poderá ser apreciado ao longo
desta publicação.
O primeiro capítulo, Introdução ao Turismo Gastronômico, discute os conceitos de
turismo gastronômico a partir de órgãos oficiais de turismo nacionais e internacionais e
traz uma perspectiva histórica sobre a temática, de modo a favorecer a compreensão
sobre o momento em que esse fenômeno se torna um importante motivador de
viagens em todo o mundo. Discorre ainda sobre as definições de cultura, identidade e
autenticidade e propõe uma análise sobre as aplicações e possibilidades do turismo
gastronômico enquanto segmento turístico.
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No capítulo seguinte, Território e Paisagens Agroalimentares, os conteudistas
levantam discussões sobre as relações entre o território e a cultura alimentar e
refletem sobre questões emergenciais ao turismo gastronômico, tais como a diluição
das identidades das áreas rurais e o conceito de terroir (o conceito é abordado na
página 51). Aprofundam, para tanto, o diá sobre as dinâmicas que permitem o uso e
valorização dos produtos agroalimentares para inspirar novos modelos de valorização
da sociobiodiversidade brasileira pelo turismo gastronômico.
Ao longo do terceiro capítulo, Turismo Gastronômico, Lifestyle e Motivação de
Viagens, há o avanço na compreensão do conceito de gastronomia e, com isso, no
entendimento acerca das possibilidades que sua cadeia de valor oferece aos destinos
turísticos brasileiros. O capítulo também apresenta discurssão sobre o comportamento
do consumidor no âmbito do turismo gastronômico e apresenta um panorama sobre
os guias gastronômicos como indutores de novos olhares sobre os destinos turísticos.
Segue, por fim, apresentando as conexões da gastronomia com a oferta turística
por meio de eventos e festivais gastronômicos, sempre considerando as pautas e
demandas atuais da sociedade como sustentabilidade, diversidade e outras.
O quarto capítulo, Branding e Gestão Inovadora de Destinos Turísticos, destaca
a gastronomia como estratégia de construção de marcas e posicionamento dos
destinos turísticos. Apresenta o conceito de turismo de experiência no contexto do
turismo gastronômico e a discussão sobre as novas tecnologias aplicadas ao turismo.
Por fim, é tecida uma análise sobre o ambiente do turismo e do setor de alimentação
fora do lar no atual contexto da pandemia da Covid-19.
No último capítulo, Design de Experiências em Turismo Gastronômico, os
conteudistas começam apontando a relevância das políticas públicas e seu papel
para fomentar o turismo gastronômico no Brasil. O capítulo é desenvolvido a partir do
estudo de alguns casos de sucesso em turismo gastronômico nas cinco macrorregiões
brasileiras e segue, a partir de conceitos básicos dos estudos prospectivos,
examinando o contexto em que se encontra e desenhando algumas tendências do
turismo gastronômico brasileiro. Discute o conceito de roteiro turístico e apresenta, por
fim, uma metodologia para aplicação prática de roteirização em turismo gastronômico.
Como dito, muito nos honra ter organizado esta publicação que embasou o
Curso de Turismo Gastronômico para Gestores de Turismo. Como pesquisadoras e
professoras de gastronomia do IFB, temos consciência do potencial existente em nosso
país para o turismo gastronômico. Por sua dimensão continental e megadiversidade,
o Brasil abriga diversas culturas e regiões muitos diferentes umas das outras, o que
reflete em uma culinária e uma gastronomia também muito distinta de Norte a Sul do
país. E esse é o nosso maior diferencial.
Atento a isso, o Ministério do Turismo vem trabalhando na formatação do Programa
Nacional de Turismo Gastronômico. O Programa concentra ações de estruturação e
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promoção com o objetivo de fomentar o turismo gastronômico e efetivar a vocação
do Brasil como destino de referência neste segmento. A parceria estratégica entre
o IFB e o Ministério do Turismo no âmbito do projeto Prospectivas para o Turismo
Gastronômico no Brasil reforça a convicção do potencial brasileiro como destino
gastronômico internacional.
Ninguém visita um país se não tem uma boa imagem dele, por esse motivo
o turismo gastronômico é uma excelente atividade a se aspirar para nosso país,
sobretudo com a imagem que a gastronomia brasileira conquistou no cenário
internacional nas últimas décadas. Nossa gastronomia, importante ressaltar, já é
um dos itens mais bem avaliados pelos turistas estrangeiros que nos visitam. Assim
como nossos restaurantes. Ambos ocupam a segunda posição em pesquisas sobre
a demanda turística internacional do Ministério do Turismo, nas categorias serviços
turísticos e hospitalidade.
Mas, afinal, o que é turismo gastronômico? É aquele em que a gastronomia se
converte na motivação principal quando o turista está planejando sua viagem ou assume
papel relevante nessa decisão. E os turistas que viajam motivados pela gastronomia
anseiam conhecer produtores, seus saberes e fazeres, a origem dos ingredientes.
Não podemos esquecer que somos um terroir de queijos, vinhos, espumantes, cacau,
guaraná, erva-mate, linguiça, cachaça, frutas nativas, farinhas de mandioca. Para
nos posicionarmos como destino de turismo gastronômico, precisamos aproveitar os
diferenciais que esses (e tantos outros) ingredientes têm, assim como a Europa e
alguns países vizinhos já fazem tão bem.
O turismo gastronômico pode ser o grande salto que o Brasil dispõe para alavancar
o fluxo de turistas estrangeiros que nos visitam e, ao mesmo tempo, promover o
desenvolvimento territorial com inclusão e sustentabilidade. Assim, esperamos que as
reflexões propostas pelos conteudistas do curso e compartilhadas nesta publicação
contribuam para fortalecer nossa cultura, identidade e patrimônio agroalimentar e gerem
novas oportunidades para os diversos atores da cadeia produtiva da gastronomia nos
destinos turísticos brasileiros.
Ana Paula Jacques
Daniela Carvalho Bezerra Leite
organizadoras
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CAPÍTULO 01
Introdução ao Turismo Gastronômico
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Conceituação de Turismo Gastronômico a partir de órgãos oficiais de
turismo nacionais e internacionais e pesquisadores de notório saber
Autoras
Ana Márcia Valadão
Anna de Oliveira Modesto
Rafaela Levay Lehmann Herrmann
Resumo
Considerado uma vertente do turismo cultural, o turismo gastronômico é reconhecido
como uma oportunidade para posicionar produtos e destinos no mercado turístico,
de forma a utilizar a culinária típica e demais elementos da cultura local, a exemplo
de vivências e tradições, como fatores que impulsionam e motivam viagens. A
oferta turística de serviços e produtos vinculados às práticas gastronômicas de uma
localidade pode ser considerada um diferencial de mercado, passível de proporcionar
experiências únicas para o turista, e assim tornar-se também uma vantagem competitiva
para o desenvolvimento do turismo.
Palavras-chave:
Turismo gastronômico; turismo cultural; produção associada ao turismo; economia
criativa.

CONCEITUAÇÃO
Para que o turismo possa se desenvolver de forma organizada e estruturada
em um destino, é essencial o esclarecimento dos principais conceitos relacionados à
atividade. Também é preciso compreender as dinâmicas do sistema turístico e associálas à infraestrutura de serviços, a fim de estabelecer o diferencial para a promoção da
localidade.
São definições de “Turismo Gastronômico” adotadas pelo Ministério do Turismo,
com base em conceitos pré-estabelecidos por organismos oficiais de turismo nacionais
e internacionais, como a Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (United
Nation World Tourism Organization - UNWTO): “Turistas e visitantes que planejam
suas viagens de forma parcial ou total para experimentar a culinária local ou realizar
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atividades relacionadas à gastronomia”.
Na literatura brasileira, uma das definições de Turismo Gastronômico mais
difundidas é a de Fagliari (2003), que apresenta o termo a partir de duas abordagens
diferentes:
“Para a demanda turística, consiste em toda viagem na qual a motivação
principal está no prazer em degustar alimentos e bebidas e conhecer
elementos gastronômicos de uma localidade. Para a oferta turística, o
turismo gastronômico caracteriza-se pela oferta e promoção de elementos
gastronômicos como atrativos turísticos principais do destino”. (p.30-31)

Ainda, o turismo gastronômico pode ser compreendido como “uma vertente do
turismo cultural no qual o deslocamento de visitantes se dá por motivos vinculados às
práticas gastronômicas de uma determinada localidade” (BRASIL, 2010).
CONTEXTUALIZAÇÃO
A atividade turística é uma prática socioeconômica que tem na gastronomia uma
ferramenta de grande valia para o seu desenvolvimento, isso porque além do retorno
financeiro há também a oportunidade de valorizar e preservar a cultura alimentar de
várias regiões.
Os locais em que se desenvolvem as atividades turísticas, por sua vez, vislumbram
a oportunidade de revitalização da sua identidade cultural por meio da preservação
e do fortalecimento de seus bens culturais, além das mais ricas e variadas tradições,
ao mesmo tempo em que criam mecanismos para o desenvolvimento sustentável do
turismo local.
O fomento à gastronomia associada à atividade turística merece, portanto,
especial atenção, assim como sua relação com a produção associada ao turismo.
Considerando a necessidade de identificar e destacar segmentos econômicos que
possibilitem a ampliação e a diversificação da oferta turística, o Ministério do Turismo
define a produção associada ao turismo como:
“Qualquer produção artesanal, industrial ou agropecuária que detenha
atributos naturais e/ou culturais de uma determinada localidade ou região,
capazes de agregar valor ao produto turístico. são as riquezas, os valores e
os sabores brasileiros. É o design, o estilismo, a tecnologia: o moderno e o
tradicional. É ressaltar o diferencial do produto turístico para incrementar sua
competitividade” (BRASIL, 2010).

A gastronomia como ingrediente no desenvolvimento do turismo e como
componente do turismo cultural é cada vez mais atraente para os visitantes, pois
oferece o acesso ao patrimônio cultural, possibilitando conhecer a história, a cultura e
o modo de viver da comunidade receptora. Os aspectos tradicionais da cultura, como
as festas, as danças, os costumes e os festivais, também fazem parte do consumo

Turismo Gastronômico para Gestores de Turismo

13

turístico. Nesse contexto, a gastronomia de um destino turístico (país ou região) é um
ativo sempre presente na cultura local e parte intrínseca da experiência global que um
turista obtém desse lugar.
Do ponto de vista da demanda, os turistas têm buscado vivenciar os estilos
de vida, o cotidiano e os costumes da população local dos destinos visitados. As
“indústrias criativas” ou “indústrias culturais” também são identificadas na oferta
turística, mantendo a importante relação da economia criativa e das cadeias produtivas
associadas com o setor do turismo cultural.
Assim, a identidade gastronômica, enquanto elemento de identidade da cultura
de um povo, pode ser trabalhada como um atrativo turístico ao proporcionar para o
turista uma imersão no estilo de vida e na cultura da comunidade receptora. Essa,
por sua vez, torna-se parte indissociável do desenvolvimento do turismo e tem a
oportunidade de comparticipar dos benefícios que a atividade traz para a região.

O TURISMO GASTRONÔMICO NO BRASIL
O Turismo é reconhecido mundialmente como uma importante atividade
econômica, que, além de gerar emprego e renda, contribui para a diminuição das
desigualdades, sendo um vetor para a inclusão social, para a valorização e estímulo à
preservação dos ativos culturais e naturais e um catalizador para o desenvolvimento
sustentável nos destinos turísticos.
O Brasil é o quinto maior país do mundo em tamanho territorial, com uma das
maiores biodiversidades do mundo e um vasto patrimônio histórico-cultural, o que
proporcionou ao país a 2ª posição em recursos culturais e a 9ª em recursos culturais
no Relatório de Competitividade em Viagens e Turismo (TTCR) de 2019, publicado
pelo Fórum Econômico Mundial, onde foram considerados mais de 140 países.
Formado por uma interação entre povos europeus, africanos e indígenas e com
vários fluxos de imigração recebidos de todo o mundo (Alemanha, Itália, Espanha,
Japão, Síria e Líbano, etc.), os brasileiros são de uma formação étnica única e habitam
um território recortado por diversos biomas que ofertam produtos surpreendentes e
singulares. Ambos, povo e natureza, reúnem atributos capazes de tornar nossa oferta
gastronômica única.
A comida é um elemento fundamental de todas as culturas, um componente
importante do patrimônio imaterial do mundo e uma atração cada vez mais importante
para os turistas. O fato de os alimentos estarem profundamente conectados à sua
origem permite aos destinos turísticos apresentarem-se como genuínos, o que os
torna atraentes àqueles turistas que desejam vivenciar a cultura local e sentirem-se
integrados ao destino por meio de seus sabores.
O interesse pelo turismo gastronômico cresceu nos últimos anos, junto à
14
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promoção vinculada à identidade regional, ao desenvolvimento econômico e ao
patrimônio. Tendo identificado sua vantagem competitiva, cada vez mais localidades
ao retor do mundo procuram se posicionar como destinos de gastronomia e direcionam
suas estratégias para o desenvolvimento e para a promoção do turismo gastronômico.
O turismo de alimentos e bebidas aumentou muito nos últimos vinte anos, e
essa tendência é projetada para continuar. O World Food Travel Monitor 2016,
publicado pela World Food Travel Association, verificou que 59% dos viajantes de
lazer concordaram que “comida e bebida são mais importantes”, hoje quando viajam.
O mesmo estudo relatou que 81% dos viajantes a lazer que responderam à pesquisa
gostam de aprender sobre comida e bebida quando visitam um destino e concordaram
que elas os ajudam a entender a cultura (WFTA, 2019).

No caso do Brasil, a gastronomia é um dos quesitos que melhor ilustram a rica
identidade do país e constitui um forte fator de atração de visitantes, já que é um dos
itens mais bem avaliados por estrangeiros que visitam o Brasil. Segundo estudo do
Ministério do Turismo, 95,9% dos viajantes internacionais que estiveram no país em
2018 avaliaram positivamente a culinária dos destinos brasileiros.
Segundo o Guia para o Desenvolvimento do Turismo Gastronômico da OMT e do
Basque Culinary Center (BCC), conforme Informe Global da Organização Mundial do
Turismo (OMT) sobre Turismo Gastronômico: Sustentabilidade e Gastronomia (2019):
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“No que se refere à motivação dos turistas, a experiência gastronômica é hoje
tão importante como visitar um museu, desfrutar de uma música ou admirar a
arquitetura de um destino. Neste contexto e segundo diferentes estudos, está
surgindo um novo perfil de turista, que viaja aos destinos com a motivação
principal de conhecer e desfrutar da identidade culinária dos lugares que
visita. O turista transformou seu enfoque na viagem, passando de querer
viajar ou conhecer um destino de maneira contemplativa, a experimentar
vivências e realizar atividades memoráveis que lhe permitam conectar-se e
participar, e que devem ser a expressão da atmosfera, do estilo de vida e
da cultura gastronômica de um lugar. O turista gastronômico atual demanda
chegar até a origem, pede autenticidade e identidade, não apenas do produto
agroalimentar mas também do contexto social que o envolve, preocupase com a origem dos produtos, com as técnicas culinárias e reconhece a
gastronomia como meio de socialização. Trata-se também de um turista que
consome acima da média, que exige e valoriza autenticidade e que rejeita a
uniformidade” (UNWTO; BBC, 2019).

Dados da OMT apontam que o Turismo Gastronômico gera anualmente um
impacto econômico de 150 bilhões de dólares. Os benefícios do turismo gastronômico
alcançam além das áreas que tradicionalmente compõem a cadeia de valor do turismo,
pois esse é um segmento que impulsiona a economia regional, se beneficiando de
setores associados como a cadeia de alimentos - produtores (agricultura, pesca, etc.),
empresas de processamento (laticínios, vinícolas, etc.), o setor de turismo e hotelaria
(restaurantes, acomodações especializadas, empresas de atividade gastronômica,
etc.), o setor de varejo, o setor de comércio (venda de produtos) e até o setor acadêmico.
A gastronomia poderá ser uma forte aliada nesse processo que o turismo tem de
satisfazer e realizar os sonhos das pessoas, isso porque cada região que compõe o
território brasileiro, graças à sua grande variedade e características bem peculiares de
um lugar para outro, pode cumprir o papel de divulgar o seu potencial gastronômico e
atrair os turistas nacionais e internacionais, além de perpetuar os seus traços culturais
por meio do desenvolvimento dessa atividade.
Deve-se compreender também que a gastronomia por si só não é capaz de se
tornar um atrativo turístico cultural, ela deve acompanhar a genuinidade quanto ao
preparo de seus alimentos, mantendo assim a identidade de um povo e favorecendo
a ideia de pertencimento a um determinado local, uma vez que para o turismo não
é apenas a degustação de iguarias que o atrai para um destino, mas também a
possibilidade de conhecer a matéria-prima local e o modo de fazer.
Nesse sentido, sinaliza-se a necessidade de se implementar ações conjuntas,
planejadas e geridas entre as áreas de turismo e de cultura, e de se contemplar o
respeito à identidade cultural e à memória das comunidades na atividade turística.
O patrimônio cultural, mais do que atrativo turístico, é fator de identidade cultural
e de memória das comunidades, fonte que as remete a uma cultura partilhada, a
experiências vividas, a sua identidade cultural e, como tal, deve ter o seu sentido
respeitado.
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Além disso, tradições, assim como produtos de origem e cultura local, são
componentes importantes dos produtos turísticos de gastronomia, e têm sido explorados
de maneira eficiente. O turismo gastronômico representa uma excelente oportunidade
para os destinos diversificarem e valorizarem o consumidor e promoverem a ampliação
da oferta e a revitalização de muitos territórios afetados pela exclusão social.
O turismo gastronômico pode, portanto, ser uma ferramenta valiosa para o
desenvolvimento regional devido à sua contribuição para a diversificação econômica
e, se as comunidades locais estão envolvidas, elas podem se beneficiar de toda a
cadeia de valor do turismo. Por isso, o Turismo Gastronômico se apresenta como uma
grande oportunidade para contribuir no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e para a Agenda 2030, em especial com o desenvolvimento rural, a
criação de emprego, o crescimento econômico, o consumo e a produção responsáveis.
O cenário, portanto, é aquele em que a gastronomia é concebida como um
grande trunfo para destinos turísticos, e o turismo gastronômico oferece grandes
oportunidades para todo o setor e para a sociedade em geral, mas também é um
ambiente de grandes mudanças, no qual é necessário definir caminhos e ferramentas
que impulsionem o fortalecimento de destinos turísticos gastronômicos consolidados
e emergentes.
O desenvolvimento do turismo gastronômico no Brasil tem como motivação
a valorização e o fortalecimento da sua vocação gastronômica natural, de modo a
apoiar o desenvolvimento dos destinos brasileiros e, consequentemente, contribuir
para a ampliação da competitividade internacional do destino Brasil. Para tanto, o
segmento vem sendo estruturado por meio da construção do Programa Nacional de
Turismo Gastronômico, com o intuito de desenvolver, ordenar e promover o Turismo
Gastronômico no país.
O Programa Nacional de Turismo Gastronômico se propõe a dar, à gastronomia
brasileira, posição de destaque internacional, posicionando o Brasil como destino
gastronômico e atraindo cada vez mais visitantes, nacionais e estrangeiros, para
conhecerem a diversidade de sabores e culturas do nosso país. A construção desse
programa tem acontecido de forma participativa em todas as suas fases, nas quais
vem sendo ouvidos profissionais do setor de turismo e da gastronomia, especialistas,
gestores públicos e entidades representativas. Com isso, busca-se aumentar a
efetividade das ações do programa em todo o território brasileiro, considerando as
singularidades regionais e suas necessidades.
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Contextualização histórica de turismo gastronômico
Autores
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Resumo
Ao longo deste texto, busca-se contextualizar a origem do turismo gastronômico como
um fenômeno relativamente recente, bem como lançar luz sobre os processos sóciohistóricos que possibilitaram que a gastronomia se tornasse a terceira motivadora
de viagens. É importante dizer que, embora o turismo e a gastronomia estejam
entrelaçados e figure como um importante componente do produto turístico, viajar em
busca dos “sabores” de um destino tornou-se uma tendência entre os fatores objetivos
e subjetivos que motivam os turistas a planejar uma viagem apenas nas últimas duas
décadas.
Palavras-chave:
Turismo gastronômico; gastronomia; contextualização histórica.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA ORIGEM DO TURISMO GASTRONÔMICO
O turismo gastronômico é um fenômeno relativamente recente, que remonta ao
início do século XXI, e que vem sendo impulsionado pelo interesse crescente das
pessoas em conhecerem a origem dos alimentos, em reconstituirem a sua cultura
alimentar (STANLEY, J; STANLEY, L., 2015) e em experimentarem um determinado
tipo de alimento ou produto de uma região específica (HALL; SHARPLES, 2003).
Importa, contudo, começar por situar este fenômeno num contexto mais
alargado. De fato, o turismo gastronômico integra uma tendência global de práticas
turísticas centradas em interesses específicos, da afirmação da individualização dos
sujeitos e de uma certa radicalização da diferença (FORTUNA, 1999) por oposição a
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práticas massificadas. O turismo gastronômico, a par de outras formulações da pósmodernidade no turismo, constitui uma clara derrogação de uma ordem unificadora, de
experiências padronizadas e homogeneizadoras. É, em si, uma prática de afirmação
de um regime de tolerância para com a heterogeneidade cultural.
O turismo gastronômico vem também responder a uma consciência coletiva
assumida já muito tardiamente, no final do século XX, de dissolução e enfraquecimento
da identidade regional e gastronômica. É importante salientar que o enfraquecimento
da memória que sustenta a identidade dos territórios e da cultura alimentar funda as
suas raízes por volta do final do século XVIII, nos primórdios da industrialização. Esse
fenômeno foi subsequentemente aprofundado com o advento da industrialização da
agricultura, que desencadeou um movimento de desruralização e de subordinação
desse setor aos interesses gerais da sociedade industrial e ao consumo de massas em
particular (BAUERKÃMPER, 2004), com evidência já na década de 70 do século XX.
Por conseguinte, a aceleração do empobrecimento da identidade das geografias rurais,
que tornou mínima a influência do terroir na cultura gastronômica, é responsável por
desencadear uma consciência coletiva contrária, e que deu origem à implementação
de estratégias de “relocalização”, que envolvem ações nomeadamente, de promoção
da produção local de alimentos e o incentivo aos mercados de agricultores (FONTE,
2008). O movimento Slow Food, ocorrido na Itália, no final dos anos 1990, é um dos
precursores da promoção do consumo de alimentos produzidos localmente e do uso
de receitas tradicionais (BROADWAY, 2017).
O turismo e, em particular, o turismo gastronômico, entra na equação da
valorização das identidades regionais e da recuperação das culturas alimentares,
nomeadamente em resultado do interesse crescente das pessoas por áreas que
oferecem experiências gastronômicas autênticas (BERNO, 2011). Este fenômeno
cumpre, por isso, um papel estratégico na regeneração do tecido sociocultural de um
território e no desenvolvimento e na sustentabilidade das identidades regionais ao
transformar esses espaços em destinos que enfatizam a sua identidade e promovem
os seus produtos locais e a sua cultura alimentar. No caso específico dos espaços
rurais, essa nova funcionalidade pode desempenhar um papel essencial no contexto
da regeneração rural, da diversificação agrícola e da criação de relações mais
estreitas entre a produção e o consumo (EVERETT; AITCHISON, 2008). Porém, essa
relação entre a gastronomia e o turismo deu origem a um fenômeno fluído e poroso,
que extravasa as geografias rurais e confere aos alimentos e à cultura alimentar
uma miríade de facetas que podem ser apreciadas em contextos geográficos muito
diversos e através de numerosas atividades. Importa, nesse sentido, conhecer melhor
essa relação para circunscrever, tanto quanto possível, um conceito de turismo
gastronômico, que é aparentemente nômade.
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DO TURISMO E GASTRONOMIA AO TURISMO GASTRONÔMICO
De modo geral, a gastronomia sempre esteve imbrincada à oferta turística dos
destinos. Vale dizer que a necessidade de se alimentar é básica e indispensável a
qualquer turista, independentemente do destino ou da motivação inicial de viagem
(WOOD, 2007). Ao mesmo tempo, aspectos tradicionais da cultura, entre eles a
comida “do lugar”, fazem parte do imaginário e, a grosso modo, do consumo turístico
(SCHLÜTLER, 2003). Inclusive, a série histórica sobre o perfil da demanda turística
internacional no Brasil mostra que a gastronomia figura entre os itens com média de
avaliação positiva pelos turistas estrangeiros que visitam o país. Embora o turismo e
a gastronomia estejam entrelaçados e esta última assuma um papel importante na
avaliação da viagem, o deslocamento motivado pela gastronomia deve ser entendido
como um fenômeno emergente.
A primeira referência à palavra gastronomia surge no século IV a. C. na obra
Hedypatheia, de Archestratus, um poeta e filósofo de Gela (Sicília). Essa obra, da
qual só restou fragmentos, pode ser considerada ainda um “arquétipo dos guias
gastronômicos” atuais, pois foi pioneira em conectar um produto singular, tido como
uma iguaria, a um determinado território e a categorizar as experiências gastronômicas
de 60 cidades, regiões, rios e lagos da Grécia antiga e áreas próximas - incluindo o sul
da Itália, Sicília, costa da Ásia Menor e Mar Negro (SOARES, 2016).
Por outro lado, gastronomia dispõe, no geral, de inúmeras definições e pouco
consenso. Entende-se a gastronomia como expressão material e simbólica da cultura
alimentar de uma sociedade. Como uma expressão da cultura, a gastronomia é
dinâmica e se transforma na medida em que as sociedades se transformam. ParkhurstFerguson (2012) indica a gastronomia como um campo para apreender os sistemas
valorativos de cada sociedade em um dado período histórico. Com base nessas
perspectivas, é possível avançar para o momento atual da gastronomia, pois está
inserida em um contexto social que confere novas dinâmicas à alimentação e onde o
chef exerce um papel representativo, simbólico.
É evidente que nunca se falou tanto em gastronomia como nesses últimos
anos. Efeito da “gastronomização da alimentação” que, segundo Barbosa (2009), se
refere “[...] à estetização, à ritualização, à valorização do sabor e do prazer conferido
ao ato de comer e cozinhar que ocorreu nas três últimas décadas”. Nesse paralelo, os
chefs se tornaram protagonistas no campo simbólico da alimentação contemporânea
(LUDERER, 2016), com forte inflexão para alavancar o uso dos produtos locais,
sazonais (ZANETTI, 2017). É pelas mãos de chefs reconhecidos nacional e
internacionalmente que produtos dos “biomas” e das espécies nativas se tornaram
produtos gastronômicos e passaram a figurar em cardápios de restaurantes, palestras
e festivais gastronômicos de Norte a Sul do Brasil (JACQUES, 2020). Ao mesmo
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tempo, são continuamente referenciados como agentes que moldam a opinião pública
e influenciam a população, o setor privado e até mesmo os governos (FAO, 2019).
Não obstante, prêmios internacionais como de “Best Culinary Destination”,
promovido pela World Travel Awards (WTA) e conquistado pelo Peru ao longo de oito
anos consecutivos (2012-2019), chancelam os principais destinos gastronômicos a
se visitar ou as culturas a serem “degustadas” pelos turistas. Outro exemplo disso
é a prestigiada lista The World’s 50th Best Restaurants que, desde 2012, indica os
melhores restaurantes ao redor do mundo e insere novos destinos gastronômicos no
“mapa” do turismo internacional. Convém lembrar que o Brasil foi o primeiro país da
América Latina a figurar nessa lista a partir do ingresso do restaurante D.O.M (SP) na
50ª posição em 2006. Importante dizer que, a cada ano, essas listas e esses prêmios
reverberam as transformações existentes no campo gastronômico em diversas
categorias de relevância, seja em nível local ou internacional.
Deve-se considerar ainda que os guias rodoviários foram precursores
importantes para induzir o turismo gastronômico em diversos países, a exemplo do
Guia Michelin e do Guia Quatro Rodas. Proprietários da empresa de pneus Michelin,
os irmãos Andre e Edouard Michelin, conceberam, em 1900, um guia rodoviário com
a ideia de incentivar e facilitar as viagens rodoviárias na França. Surgia, assim, o
Guia Michelin que, de modo pioneiro, estabeleceu, a partir de 1926, uma metodologia
de classificação de restaurantes baseada na hierarquia das estrelas. Vale dizer que
restaurantes com uma estrela no Guia são aqueles que valem a parada; com duas,
os que merecem o desvio da rota; já os “três estrelas” são os que motivam a própria
viagem. Com o tempo, o Guia rodoviário se consagrou como um guia gastronômico.
E, atualmente, além das “estrelas”, o guia dispõe da categoria “Bib Gourmand”, onde
indica restaurantes com excelente relação entre custo e benefício e, também, um selo
para restaurantes sustentáveis.
Como dito, esse modelo foi replicado originalmente no Brasil pelo “Guia
Quatro Rodas”, um guia rodoviário que também concedia uma, duas ou três estrelas
aos restaurantes. Porém, essas indicavam: boa cozinha, muito boa cozinha e
excelente cozinha, respectivamente. Gradativamente, surgiram guias gastronômicos
especializados com cobertura em diversas cidades e/ou países com maior ou menor
protagonismo. O Quadro 1 ilustra a categorização utilizada pelo tradicional Guia
Michelin, que instituiu o sistema de classificação de restaurantes seguido até os dias
de hoje.
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Quadro 1 - Categorização Guia Michelin

Fonte: elaboração própria

Nesse contexto, viajar em busca dos “sabores” de um destino tornou-se uma
tendência entre os fatores objetivos e subjetivos que motivam os turistas a planejarem
uma viagem. Segundo dados da Organização Mundial de Turismo (OMT), em geral,
a principal motivação dos turistas para visitar um destino é cultural, sendo natureza a
segunda motivação, e gastronomia, a terceira (WORLD TOURIST ORGANIZATION,
2017). Ao considerar o caráter dinâmico das expressões culturais e suas constantes
transformações, como visto, a gastronomia se transformou com a própria sociedade e
incorporou características diferenciadas capazes de motivar uma viagem, assim como
a cultura e a natureza.
Desse modo, o cenário favorável que se instala em nível internacional a partir
da efervescência em torno da gastronomia vem encorajando os agentes públicos e
privados a apresentarem e estruturarem a cultura alimentar, o patrimônio agroalimentar
e a gastronomia local como atrativos turísticos. Promover ingredientes nativos,
produtos da sociobiodiversidade, saberes e fazeres tradicionais passa a ter cada vez
mais importância como diferencial competitivo no turismo de uma região.
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EXPERIÊNCIAS ENOGASTRONÔMICAS NO TURISMO: UMA ABORDAGEM
INTERNACIONAL
A Tabela 1 ilustra alguns dos principais estudos que analisam experiências
enogastronômicas que envolvem a participação ativa (física) dos turistas. É possível
identificar que a experiência mais analisada é a degustação/provas de bebidas (por
exemplo, vinho, cerveja e conhaque), seguida pelas experiências desenhadas em
workshops de culinária – cocriação ativa – em que o turista participa mais ativamente
nas técnicas de produção alimentar, quer tradicionais quer em novas técnicas
desenvolvidas por chefs locais. É possível ainda verificar que alguns trabalhos de
investigação apenas enfatizam as experiências de consumo mais passivo, como
observar as vinhas, visitar mercados locais e/ou interagir com residentes locais e
colaboradores do turismo.
Tabela 1 - Exemplos de experiências enogastronômicas internacionais (continua)
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Fonte: elaboração própria

De acordo com Rachão et al. (2021), as comuns degustações/provas de
vinho podem ser insuficientes para atrair a procura turística atual, uma vez que os
turistas podem interpretá-las como experiências globalmente padronizadas (o que
costumavam ser experiências “locais” no passado, atualmente são mais “genéricas”).
Adicionalmente, a organização de festivais e/ou mercados locais de gastronomia e
vinhos que permitam o envolvimento de empresas locais e dos seus residentes devem
promover o patrimônio alimentar e as tradições ligadas à gastronomia e aos vinhos.
Esses eventos locais devem também promover informações sobre os produtos dos
agricultores locais e o sobre o seu “terroir”.
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Definição de cultura, identidade, autenticidade e motivação de viagem
Autoras
Daniela Carvalho Bezerra Leite
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Resumo
Para o destino desenvolver a identidade culinária do seu território e promover propostas
sustentáveis de turismo gastronômico, se faz imprescindível elucidar o entendimento
sobre cultura, identidade, autenticidade e motivação de viagem. Este texto apresentará
conceitos de cultura, identidade, autenticidade e motivação de viagem com o objetivo
de iluminar as estratégias para o planejamento e desenvolvimento do turismo
gastronômico.
Palavras-chave:
Cultura; identidade; autenticidade; motivação de viagem; turismo gastronômico.

O PAPEL DA TEORIA: CULTURA, IDENTIDADE E AUTENTICIDADE PARA O
TURISMO GASTRONÔMICO
Condição para a existência humana, a cultura não é estática e nem deve ser
entendida como pura e autêntica. É preciso interpretar as culturas em toda sua
complexidade. Existem muitas diferenças entre as pessoas, as crenças e os costumes
tanto ao relacioná-los com o tempo como com o lugar. Imaginar a natureza humana
constante e independente pode ser uma ilusão. A evolução física do indivíduo ocorreu
com a variação genética e a seleção natural. A partir daí iniciou-se o desenvolvimento
cultural, dispondo cada ser humano de equipamentos naturais que possibilitam
milhares de tipos e estilos de vida, a partir dos quais constituem determinado tipo de
vida. A cultura funciona como um mecanismo de controle para a humanidade e o que a
controla são os símbolos significantes (palavras, gestos, desenhos, etc.) transmitidos
e herdados. Sem esses símbolos, o indivíduo seria um ser desgovernado em seus
atos. A cultura, então, é condição para a existência humana.
Entendida como um sistema de símbolos e representações, a cultura abrange
todas as formas de expressão do indivíduo: o sentir, o agir, o pensar, o fazer, bem
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como as relações entre os seres humanos e destes com o meio ambiente (BRASIL,
2010).
Pela perspectiva da cultura, o comportamento, o conhecimento e os costumes
da localidade se combinam formando o senso de lugar e identidade onde a comida
representa a linguagem, origem e evolução do lugar, atuando como o símbolo da
cultura de um lugar (ELLIS, 2018).
Considerando o hibridismo como um processo sociocultural em que há uma
mistura de estruturas que combinadas formam uma nova estrutura (CANCLINI,
2013), se faz necessário admitir o caráter híbrido da cultura para significar com maior
profundidade a gastronomia. Com o conceito de hibridismo iluminado, será possível:
• Descrever e compreender a presença de diferentes origens na comida de uma
localidade;
• Identificar o que no todo se apresenta diferente;
• Revelar a autenticidade.
Não existe cultura pura, intocada e estática, acrescenta Burns (2002). A cultura
é o todo complexo que inclui conhecimentos, crença, arte, lei moral, costumes e
quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelos homens como membro
da sociedade. O termo adquirido significa, nesse contexto, o que foi transmitido de
geração para geração pelo processo de ensino-aprendizagem, pela interação entre
as pessoas e não por transmissão genética.
“Uma vez que antropólogos concordariam que a sociedade (e por conseguinte
também a cultura) muda em resposta ao ambiente e à tecnologia, a implicação
clara desta transmissão de conhecimento entre as gerações é que a cultura
é dinâmica: todas as culturas mudam com o tempo.” (BURNS, 2002, p. 77).

Não se deve tentar determinar a cultura, mas sim identificar sua importância.
Compreender a cultura é entender o cotidiano sem reduzi-lo a particularidades. Os
estudos sobre a cultura devem fornecer subsídios para os significados das ações
sociais particulares sobre o papel da cultura na vida humana. O material de campo
produzido de forma obsessiva, participativa e qualitativamente fará com que se pense
com a sociedade e não sobre a sociedade.
As sociedades evoluem e se transformam. A quantidade de informações
transmitidas pelos meios de comunicação, a conectividade universal proposta pelas
tecnologias e pela globalização, a facilitação e velocidade dos meios de transporte e,
consequentemente, do turismo proporcionam aos indivíduos maiores possibilidades de
transformações/adaptações. A cultura adere a essas transformações, não podendo ser
considerada um desvio de comportamento, já que essa é uma questão generalizada.
“Para a gastronomia, como identificação de uma cultural, a elaboração de
pratos que reproduzam a marca regional ou nacional de identificação deve estar em
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conformidade com aspectos culturais e técnico/tecnológicos da sociedade.” (LEITE,
2019, p.17). Rejeitar a perspectiva etnocêntrica da história, identidade ou cultura
conduzem ao desarranjamento dos núcleos relacionais da história, da identidade ou
da cultura e não desvelam o que é autêntico, nativo, puro.
Autêntico está relacionado à origem ou autoria comprovada. Sendo a cultura um
processo dinâmico, o sentido de representar a alimentação de outrora perde o sentido
na perspectiva da autenticidade. Uma fotografia do passado se faz importante para
conservar o ato para estudo.
Acreditar que a alimentação ficou imune ao tempo, intocada pela globalização,
pelo viver das gerações ou processos migratórios, é uma fantasia sobre a alteralidade.
A alteralidade se relaciona ao que é distinto à diferença.
Um exemplo prático é o Mocotó, prato mais consumido na Feira da Ceilândia no
Distrito Federal. Para contextualizar, a Feira Permanente da Ceilândia está situada
em Ceilândia, uma das trinta e três regiões administrativas do DF, uma espécie de
bairro. A Feira é tida como ponto de encontro e reencontro de nordestinos, onde todas
as bancas que produzem e comercializam alimentos e bebidas optam por pratos
“tradicionais do Nordeste”. O mocotó é o prato mais vendido, seguido pela buchada
de bode e sarapatel. Sobre o modo de preparo do mocotó nas bancas da Feira da
Ceilândia, Leite (2019) sinaliza que:
“O mocotó recebe então diversas e diferentes versões dependendo da
banca e de quem a prepara que são diversas ainda do modo de preparo e
ingredientes utilizados na receita do Mocotó de Vaca da coleção das receitas
brasileiras e europeias no final do século XIX e início do século XX do livro
Cozinheiro Nacional de Carlos Alberto Dória.” (LEITE, 2019, p. 108).

Mais que comprovar a substituição de ingredientes necessários por não estarem
no Nordeste e sim no Centro-Oeste, a adaptação das preparações aos paladares dos
comensais locais e ao fato de que as receitas foram transmitidas de pessoas diversas,
em tempos diferentes e de variados estados do Brasil revelam um saber fazer do
Mocotó autentico da Feira da Ceilândia do DF. O mocotó preparado na Feira passa,
então, de prato tradicional nordestino a lugar destacado característico desse local,
reforçando as manifestações híbridas na prática culinária.
Vale ressaltar que, ao consumir o mocotó (produto carregado de sentido cultural)
na Feira da Ceilândia, o comensal está se identificando com a comida nordestina, com
os demais comensais e partilhando uma maneira de viver revelando uma identidade
que propicia a fuga do anonimato social.
O conceito de identidade é complexo. Dentro de cada indivíduo, existem
identidades diferentes, em diferentes momentos, que podem ser inclusive contraditórias
(HALL, 2011).
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A globalização impactou as identidades culturais, pois as práticas sociais são
constantemente examinadas e reformuladas à luz das novas, transitórias e rápidas
informações percebidas. A identidade é uma construção da imaginação. A consciência
da natureza complexa e construída da identidade possibilita o reconhecimento de
que a própria história está contida em outras histórias. Possibilita ainda compreender
que o sujeito moderno não está completo, mas em constante movimento que o leva a
encontrar o desconhecido, o estrangeiro, dentro dele mesmo. Nesse contexto, segundo
Chambers (1995), a identidade é formada onde se cruzam as histórias subjetivas
individuais com as narrativas de uma história, de uma cultura. Ela não é fixa.
Segundo Hall (2011), as sociedades da modernidade tardia são caracterizadas
pelas diferentes e variadas identidades que o indivíduo assume. As sociedades não
se desintegram porque as diferentes identidades podem se articular conjuntamente.
Assim, a identidade permanece aberta, possibilitando o surgimento de novas
identidades que se formam a partir dos pontos nodais particulares de articulação. O
sujeito da modernidade é, então, sujeito e sujeitado. Causa e consequência. O sujeito
é submetido a diferentes situações sociais, nas quais os diferentes papéis sociais
são negociados. O sentimento de pertença a um local geográfico é uma memória
significativa, porém imaginar possuir uma identidade acabada e plena é não abrirse ao diferente. O eu, que se conhece e se reconhece, que mantém a integridade
do indivíduo, é como qualquer outra realidade fabricada. A realidade e a fantasia se
confundem. Assim, a identidade é realmente formada, ao longo do tempo, através de
processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do
nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado sobre sua unidade. Ela
permanece sempre incompleta, está sempre “em processo”, sempre “sendo formada”
(HALL, 2011, p. 39).
Nesse contexto, a identidade do sujeito pós-moderno é aberta, contraditória,
inacabada e fragmentada.
Não se pode reduzir o todo ao mesmo. Nenhuma narrativa determinada pode
assumir a representação da verdade completa.A partir das considerações dos
autores Stuart Hall e Iain Chambers, ressignifica-se identidade coletiva como aberta,
contraditória, inacabada, múltipla e interativa, de modo que o interior é formado pela
interação com a sociedade, ação que completa e complementa o mundo pessoal e o
mundo público. (LEITE, 2019).
A globalização tende a deslocar as identidades centradas e fechadas, onde
algumas gravitam em torno da tradição e outras em torno da tradução. A tradição tenta
recuperar a pureza que se pensa perdida. A tradução aceita as ocorrências históricas
e não pretende ser autêntica.
As tendências do mundo pós-moderno são a homogeneização global, a
fascinação com a diferença e a mercantilização étnica e da alteridade. Há um novo
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interesse pelo local explorando a diferença global. A globalização não pretende destruir
as identidades nacionais, mas sim produzir novas identificações globais e locais.
O alimento torna-se, nesse cenário, uma expressão importante da localidade, do
consumo, da praxis do território e da história. A comida é reconhecida, segundo Ellis
(2018), como um conceito de lugar e cultura ligada à identidade. O território passa a
ser a espinha dorsal da gastronomia e a autenticidade, a ser um aspecto relevante da
experiência do turismo gastronômico que possibilita o desenvolvimento sustentável
de comunidades locais e do turismo gastronômico.
Daí a importância da autenticidade enquanto alternativa à homogeneização
para o turismo gastronômico. A experiência de vivenciar a identidade e a cultura
da localidade que o turista está visitando pela aproximação ou imersão ao universo
alimentar, seja ele pelos sentidos (olfato, paladar, visão, audição, tato) ou pela memória,
é um importante meio de atender os anseios de turistas gastronômicos e fomentar o
turismo responsável e sustentável.

MOTIVAÇÃO DE VIAGEM
A motivação desempenha um papel fundamental na compreensão do
comportamento do turista e no processo de escolha do destino. Esse fator tem uma
grande influência na formação da imagem do destino e, portanto, na escolha do
mesmo (BALOGLU; MCCLEARY, 1999).
As teorias mais comumente usadas em estudos de motivação para viagens são:
“Teoria da Hieraquia de Necessides”, de Maslow; “Escada de Carreira de Viagem”,
de Pearce; “Teoria Funcional das Atitudes” e “Teoria ‘push’ e ‘pull’ (GOMES et al.,
2019). A Teoria da Hierarquia de Necessidades de Maslow (1954) mostrou que a
motivação é a força que move os indivíduos a fazer algo com o objetivo de satisfazer
seus diversos níveis de necessidades. The Travel Career Ladder (PEARCE, 1988),
com base na teoria de Maslow, categorizou as necessidades de explicar a motivação
para viagens em cinco tipos: fisiológica, segurança, social, estima e autorrealização.
Fodness (1994) foi o primeiro a adotar a Teoria Funcional das Atitudes de Katz (1960)
para o turismo, construindo uma escala para medir a motivação para viagens com
base em cinco dimensões: Função de conhecimento, Função utilitária de minimização
da punição, Função de ajuste social, Função expressiva de valor e Função utilitária
de maximização de recompensa. No entanto, a Teoria dos fatores Push e Pull tem
sido a mais adotada nos estudos de turismo para explicar a motivação para viajar.
Crompton (1979) e Dann (1981) desenvolveram a teoria push and pull, que relaciona
os fatores push com o desejo/necessidade de viajar e os fatores pull com a escolha do
destino. Uysal e Jurowski (1994, p. 844) indicaram que “as pessoas viajam porque são
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pressionadas a tomar essa decisão por forças internas e puxadas por forças externas
dos atributos de destino”.
Segundo Fields (2002), a gastronomia pode, sem dúvida, cumprir ambas as
funções - afastar as pessoas da sua alimentação tradicional, ou, alternativamente,
puxá-los para novos e emocionantes padrões alimentares. Quanto aos fatores
motivacionais do turismo gastronômico podemos dividi-los em quatro categorias:
• Físicos - As motivações estão relacionadas com determinadas necessidades
que não podem ser satisfeitas durante a vida cotidiana, como a possibilidade
de relaxar-se, mudar de rotina etc., e que, no caso da gastronomia, geralmente
vinham ligadas à oportunidade de experimentar novas comidas. A incorporação
de hábitos alimentares mais saudáveis nas viagens pode ser um importante
motivo turístico.
• Culturais - Os estilos de vida das pessoas remetem cada vez mais à procura
por novidades na gastronomia e pela possibilidade de experimentar ou conhecer
a cultura de um lugar através da comida. Também há a procura do autêntico
através da cozinha.
• Interpessoais - A comida é o nexo de união entre indivíduos que partilham
experiências culinárias. Observa-se que as pessoas valorizam mais a função
de socialização da comida do que a qualidade dos alimentos. Ao modificar-se o
contexto do consumo durante as viagens, as comidas permitem reforçar laços
entre familiares e/ou amigos.
• De status e prestígio - Aspecto diferenciador, restaurantes de prestígio ou
certificados (exemplo: Restaurantes Estrela Michelin). Além disso, comer a
comida local brinda conhecimentos específicos que levam a sobressair dentro
do grupo social.
O turismo e a gastronomia irão convergir como elementos complementares em
uma ampla classificação de experiências de consumo através do que se conhece
como a ‘economia da experiência’ (PINE; GILMORE, 1999).
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CLARIFICAÇÃO DO CONCEITO E ESTADO DA ARTE DO TURISMO
GASTRONÔMICO
Quando se inicia uma pesquisa assente na temática do turismo gastronômico
verifica-se a existência de três termos coexistentes e muitas vezes utilizados
indistintamente para associar a gastronomia à indústria turística. Comumente, o termo
‘culinary tourism’ ou turismo culinário surge em publicações norte-americanas, enquanto
que ‘food tourism’ ou turismo alimentar, em documentos científicos provenientes da
Austrália e Nova Zelândia e ‘gastronomy tourism’ ou turismo gastronômico na Europa
(RACHÃO et al., 2019).
Do ponto de vista acadêmico, Hall et al. (2003) foram dos primeiros investigadores
a conceptualizar o turismo gastronômico como uma viagem experiencial aos produtores
de alimentos primários e secundários, festivais e feiras de gastronomia, mercados,
shows de culinária, degustações ou qualquer atividade turística relacionada com
gastronomia. De forma a ampliar essa conceitualização, a organização internacional
líder do turismo – a Organização Mundial do Turismo (OMT) – expandiu a definição
adicionando que, o turismo gastronômico engloba todos os “turistas e visitantes que
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planejam as suas viagens parcial ou totalmente para saborear a gastronomia do lugar
ou para realizar atividades relacionadas com gastronomia” (UNWTO, 2012, p. 7).
Sendo o turismo gastronômico, doravante a terminologia adotada neste texto,
um fenômeno relativamente recente, iniciando-se nos finais da década de 90, e
reconhecendo o potencial dos produtos alimentares como um fator de desenvolvimento
regional, em 1992, a União Europeia instituiu dois instrumentos legais, nomeadamente
a Denominação de Origem Protegida (DOP) e a Indicação Geográfica Protegida (IGP)
(COMISSÃO EUROPEIA, 2013). Esses dois instrumentos legais foram implementados
almejando o respeito pelas tradições e a proteção delas, assim como para atestar a
qualidade dos produtos alimentares, uma vez que, com a progressiva industrialização
da produção alimentar resultante da globalização, alguns desses produtos foram “re–
territorializados” (MONTANARI; STANISCIA, 2009) ou assimilados por outras culturas
não estando incluídos no seu patrimônio alimentar. Assim, os produtos com “indicação
geográfica” estão intimamente ligados ao lugar, o “terroir”, englobando atributos únicos
que permitem a sua identificação (RINALDI, 2017), adicionando valores etnográficos e
paisagísticos para posterior conceção de produtos turísticos gastronômicos (UNWTO,
2012).
De acordo com Cavicchi & Stancova (2016), o desenvolvimento do relatório
“Alimentos e gastronomia como elementos de estratégias regionais de inovação” pela
Comissão Europeia pretendeu evidenciar o impacto dos produtos alimentares nas
dinâmicas territoriais ao estabelecer a interligação entre alimentos, gastronomia e
território, sublinhando o seu potencial de inovação e diversificação nas estratégias
regionais, nomeadamente através da indústria turística. Recorrendo a essa
premissa, a Organização Mundial do Turismo (OMT) reitera a relevância do turismo
no desenvolvimento de produtos relacionados com os patrimônios alimentares,
defendendo que as culturas locais podem ser experienciadas através da gastronomia
e dos vinhos, uma vez que são uma das dimensões mais dinâmicas e criativas do
turismo (UNWTO, 2017). Essas evidências do domínio criativo encontram-se em
documentos estratégicos da Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE) através da associação entre gastronomia e indústrias criativas,
com base na relação entre cultura e alimentação (KIVELA; CROTTS, 2006).
Algumas publicações acadêmicas fundamentadas no turismo têm destacado a
importância de relacionar os patrimônios alimentares na gestão dos destinos turísticos
fazendo um “match” entre a procura e a oferta turísticas. Algumas dessas publicações
discutem que as experiências gastronômicas podem agregar valor ao turismo
(HALL et al., 2003; HJALAGER e RICHARDS, 2002), uma vez que a alimentação
é um aspeto fundamental na experiência turística e um veículo para compreender
e usufruir da cultura do local visitado (GETZ et al., 2014). Esses debates levaram a
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novas discussões críticas sobre o complexo sistema do turismo gastronômico numa
economia cultural pós-moderna de experiências gastronômicas (PERKINS et al.,
2015; SCOTT, 2010; STANLEY, J. e STANLEY, L., 2015; YEOMAN et al., 2015). É
assim sugerido que a alimentação não apenas satisfaz necessidades físicas, mas
também oferece oportunidades para melhorar as relações sociais, a aprendizagem
e a pertença a determinados grupos sociais (HJALAGER e JOHANSEN, 2013;
HJALAGER e WAHLBERG, 2014). Por conseguinte, os espaços de consumo
gastronômicos (cafés, restaurantes, cervejarias, pastelarias, entre outros) tornam-se
áreas de cultura performativas, para além do consumo alimentar e nutricional (KIM
e ELLIS, 2015), e servem como meio de troca de experiências e convivência com a
cultura local (MITCHELL e HALL, 2003; UNWTO, 2012). Refletindo o desenvolvimento
de uma economia de experiências voltada para os domínios culturais e criativos,
novos espaços de consumo surgem através da recuperação de antigos locais de
produção, particularmente, fábricas de laticínios, padarias e unidades industriais de
azeite transformadas em atrações turísticas (RACHÃO et al., 2019).
Dessa forma, assiste-se a um forte crescimento na oferta de experiências
turísticas que envolvem o patrimônio gastronômico e vínico nos mais diversos destinos.
À medida que o turismo gastronômico se expande, a gama de atividades continua a
diversificar-se (STONE; WOLF, 2019). Exemplos disso são as experiências sazonais
como colheita de cogumelos (FUSTÉ-FORNÉ, 2019a), degustação de queijos (FUSTÉFORNÉ, 2015), degustação de azeite (LOPEZ-GUZMAN et al., 2016) e experiências em
cervejarias artesanais (KRAFTCHICK et al., 2014). Se outrora as atividades turísticas
eram orientadas para as instalações e os serviços de apoio tradicionais no destino,
comumente designadas como equipamentos turísticos e de lazer, atualmente verificase uma grande diversidade de espaços que oferecem oportunidades de participação
ativa em atividades gastronômicas, tais como experiências gastronômicas nas
habitações de moradores locais (FUSTÉ-FORNÉ, 2019a; JOHNSON e NEUHOFER,
2017;PAULAUSKAITE et al., 2017), nos barcos-casa, nos parques de campismo
(STHAPIT, 2017) e nas cervejarias boutique (MURRAU; KLINE, 2015).
Assim, a gestão dos destinos turísticos que promovem a gastronomia e os vinhos
como atração principal devem compreender o papel da população local nas experiências
dos turistas gastronômicos, principalmente em ambientes não organizados que
compõem o ambiente gastronômico do destino (BJÖRK; KAUPPINEN-RÄINSÄNEN,
2019). Isto significa que os ambientes não organizados podem compreender todos os
espaços e locais fora dos equipamentos turísticos tradicionais/oficiais, acontecendo
espontaneamente na praia e em parques de lazer, tal como referido anteriormente.
Dada a natureza complexa dos produtos turísticos de gastronomia e vinhos, o
desenvolvimento híbrido (ambientes organizados e não organizados) dessa tipologia
de experiências pode favorecer a singularidade e memorização do destino turístico

Turismo Gastronômico para Gestores de Turismo

39

(RICHARD, 2021). Por essa razão, a população local deve ser inserida no sistema de
turismo de alimentos e bebidas do destino.

PREVISÃO DE
GASTRONÔMICO

CRESCIMENTO

DO

SEGMENTO

DE

TURISMO

De acordo com o diretor executivo da World Food Travel Association (WFTA),
Erick Wolf (2021), o primeiro impacto positivo da COVID-19 refletiu-se na recuperação
das culturas culinárias em casa. Através das redes sociais, verificou-se uma clara
tendência para cozinhar em casa e experimentar novas ou antigas receitas. Como tal,
assiste-se a um relembrar de receitas de família (receituário), que simultaneamente
ajudam a preservar e proteger receitas tradicionais. Paralelamente, a aprendizagem
de novas receitas através de plataformas online evidenciaram um forte crescimento
durante o confinamento.
As tendências mais recentes de consumo apontam para o aparecimento de
novos produtos gastronômicos, nomeadamente vegan, vegetarianos e sem glúten,
dando oportunidade aos chefs de experimentarem e criarem novos pratos, e para os
gestores dos destinos criarem novas rotas gastronômicas (por exemplo, a proposta
da Rota Gastronômica Vegetariana/Vegan Ibérica pela Anabela Marques, aluna de
Doutoramento da Universidade de Coimbra, Portugal).
De acordo com a European Travel Commission (ETC, 2019a), a Europa lidera
como principal destino de férias para os turistas gastronômicos confirmando a
relevância do patrimônio gastronômico na escolha de um destino de férias. Os produtos
locais e eventos relacionados com gastronomia e vinhos associados à sazonalidade
dos produtos (Primavera e Outono) desempenham um papel significativo para atrair
visitantes da China e dos Estados Unidos. Assim, os dez destinos considerados mais
atrativos para gastronomia são: França, Itália, Japão, Austrália, Estados Unidos,
Espanha, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Brasil e Suíça (ETC, 2019b).
Enquanto a principal motivação para viajar dos turistas gastronômicos é a de
experienciar e aprender sobre novas culturas, as áreas de interesse específico dessa
tipologia de turistas incidem sobre a descoberta da gastronomia e dos vinhos (bebidas)
locais, assim como a participação em eventos enogastronômicos e degustação
de alimentos orgânicos e saudáveis (ETC, 2019b). Este último interesse remete
ao desenvolvimento sustentável do turismo em geral, e ao turismo gastronômico
em particular, relativamente ao desperdício alimentar, aos desafios da segurança
alimentar, aos produtos quilômetro zero (pegada de carbono) e aos desafios ambientais
(OKUMUS, 2021).
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Resumo
O texto está organizado em duas partes. A primeira contempla o quadro teórico que
suporta a discussão da relação entre território e cultura alimentar, desenvolvendo
os temas do empobrecimento das identidades das geografias rurais, das alterações
introduzidas pelo advento da industrialização da agricultura e, finalmente, discutindo
o significado de “terroir” e a sua importância para a valorização dos territórios rurais.
A segunda parte do capítulo apresenta seis casos práticos que evidenciam o diálogo
desejável entre o território e a cultura alimentar.
Palavras-chave:
Território; cultura alimentar; terroir; identidade.

A DISSOLUÇÃO E O EMPOBRECIMENTO DAS IDENTIDADES DAS
GEOGRAFIAS RURAIS
O debate sobre o papel da cultura alimentar na afirmação da identidade
dos territórios e, em particular, das geografias rurais, resulta de um fenômeno de
diluição e enfraquecimento da identidade regional e gastronômica desencadeado pela
industrialização da agricultura. Importa, por isso, antes de debater essa relação entre o
território e a cultura alimentar no contexto de um novo paradigma, isto é, de um mundo
pós-urbano (WESTLUND; NILSSON, 2019) e de uma economia do conhecimento, é
necessário recuar no tempo para contextualizar a situação atual.
A dissolução e o empobrecimento das identidades das geografias rurais é um
fenômeno multidimensional associado à industrialização, principalmente a partir do
final do século XVIII, com a Revolução Industrial, e a uma profunda transformação dos
sistemas econômicos e sociais até aí, majoritariamente, de base agrária e artesanal.

46

Turismo Gastronômico para Gestores de Turismo

Esse marco histórico teve um papel catalisador em domínios como os transportes,
que aceleraram a mobilidade das pessoas e o acesso a serviços e empregos urbanos,
sobretudo para aqueles que viviam em áreas rurais com baixos rendimentos e para
os quais a industrialização trouxe uma oportunidade e alternativa de subsistência
(BERTRAND; OSBORNE, 1959).
Esse desequilíbrio originou e aprofundou um outro fenômeno, o da urbanização,
marcado por um fluxo assimétrico rural-urbano. Nesse percurso histórico, as atividades
agrárias e as áreas rurais foram também, de forma gradual, contaminadas e sujeitas
a um processo de industrialização, que tornou mínima a influência essencial do terroir
na cultura gastronômica, de que falaremos a seguir, uma vez que os alimentos podem
ser literalmente transportados de qualquer lugar para qualquer destino no mundo e
em qualquer época do ano (BROADWAY, 2017). Esse fenômeno de desvalorização
do território rural irá manter-se até o presente. Além disso, em 1970, Henri Lefebvre
afirma que “a produção agrícola perdeu toda a sua autonomia nas principais nações
industrializadas e como parte de uma economia global. Já não é um setor fundamental
da economia nem um setor caraterizado por atributos distintivos” (LEFEBVRE, 1970,
2003).
Num primeiro momento, essas declarações e hipóteses de Lefebvre revelaram
estar em desacordo com um movimento inicial de contraurbanização na década de
1970, da revitalização populacional dos espaços rurais do mundo desenvolvido em
detrimento da perda de população nas áreas metropolitanas (BEALE, 1975; BERRY,
1976). No entanto, já na década de 1980, com o avanço das tecnologias da informação,
surge um novo marco civilizacional, isto é, a economia do conhecimento, e com ela,
uma nova onda de urbanização, não apenas num sentido demográfico estrito, mas
também econômico, social e cultural (WESTLUND; NILSSON, 2019). Esse fenômeno
acelerou a densificação das regiões metropolitanas e o alargamento da extensão
espacial do mercado de trabalho nessas geografias. Ao mesmo tempo que aumenta
a população nas grandes metrópoles, assiste-se à aceleração da desertificação e ao
envelhecimento da população rural, que tem como consequência o seu esvaziamento
social, cultural e perda de identidade. A par dos efeitos descritos, a irreversibilidade
da globalização dos mercados e do comércio mundial, como resultado dos avanços
tecnológicos e da sucessiva atenuação das políticas protecionistas, arrasta consigo o
aprofundamento das assimetrias entre geografias urbanas e rurais, favorecendo um
fenômeno de hegemonia do industrial sobre o agrário (MARTINS, 2001).
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AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO ADVENTO DA INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA
Importa salientar que também as alterações específicas resultantes do advento
da industrialização da agricultura contribuíram para a perda da identidade dos territórios
e da cultura alimentar. Sem dúvidas, a evolução tecnológica introduzida no setor (por
exemplo, o desenvolvimento dos fertilizantes e uma melhor seleção das culturas)
transformou o espaço de cultivo em espaços de produção em massa assentados
numa lógica de produção-consumo homogeneizada. Temos, portanto, aquilo que ficou
conhecido como um fenômeno de desruralização e de subordinação da agricultura
aos interesses gerais da sociedade industrial e ao consumo de massas em particular
(BAUERKÄMPER, 2004).
Essa foi a tendência dominante até o início da década de 1980, momento a partir
do qual começam, simultaneamente, a surgirem novos usos para os territórios rurais,
originando uma tendência de suburbanização e de urbanização rural, particularmente
significativa em espaços localizados a distâncias próximas das cidades e em áreas
atraentes onde se instalaram segundas residências e residências permanentes para
pessoas aposentadas e sem ocupação fixa (CLAVAL, 1988). As geografias rurais
deixaram de ser exclusivamente espaços de produção e de cultivo, assumindo uma
nova função pós-produtivista como espaços de consumo, em resposta a um mercado
urbano e exurbano crescente (MARSDEN; SONNINO, 2008), quer através da sua
função residencial, quer recreativa e turística.
É sobre esse pano de fundo de transição para a modernidade e industrialização
das sociedades e economias rurais, até a afirmação de uma sociedade de pendor
marcadamente urbano, assentada numa economia do conhecimento, que se
problematiza a identidade dos territórios. Chegamos a um contexto de interesses
antagônicos de resposta às massas (por exemplo, agricultura industrializada) e,
simultaneamente, num ambiente de consciência coletiva favorável à sustentabilidade
dos recursos e à valorização da distinção regional, em que a discussão da cultura
alimentar vinculada a uma influência do “terroir” é trazida a debate.
Estamos, portanto, num momento em que a humanidade questiona e procura
reafirmar a identidade cultural associada aos lugares, recentrando a importância da
cultura alimentar na sua relação com o território. Retoma-se, assim, aquela que era
a prática e a tradição anterior ao advento da agricultura industrializada, quando a
alimentação era uma característica integrante da identidade cultural do lugar. O que
era cultivado ou os tipos de raças de animais que eram criados numa comunidade
rural vinculava a natureza do seu “terroir” (BROADWAY, 2017).
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O QUE SIGNIFICA “TERROIR” E QUAL A SUA IMPORTÂNCIA PARA A
VALORIZAÇÃO DOS TERRITÓRIOS RURAIS?
Os franceses utilizam o termo “terroir” para designar o sistema produtivo e
cultural local (PRÉVOST et al., 2014). Constitui, por isso, na perspectiva da cultura
alimentar, a combinação de fatores físicos (altitude, clima, solo, vegetação) e humanos
(tradição e práticas de cultivo), que são exclusivos de um lugar e que influenciam os
alimentos que são produzidos e o modo como são confeccionados (PETRINI, 2001).
A definição de “terroir”, segundo a matriz francesa, está na origem do sistema
de denominação de origem, cujo princípio foi adotado por toda a Europa e que está no
cerne das leis europeias em relação à propriedade intelectual regional dos vinhos e
dos alimentos. Por isso mesmo, o termo “terroir” tem subjacente um conceito limitante,
quer do ponto de vista geográfico, circunscrevendo e delimitando um conjunto de
atributos físicos, quer do ponto de vista humano, que conduz necessariamente a
representações marcadas por conotações culturais (PRÉVOST et al., 2014).
Nesse sentido, o conceito de “terroir” aqui recuperado recentra a discussão
da identidade dos territórios no século XXI, quando a sua influência se tornou
residual, como resultado dos efeitos da globalização e consequente reengenharia
do processamento agrícola e dos sistemas logísticos, que levaram ao declínio da
agricultura familiar.
A diversificação dos espaços agrícolas e das geografias rurais, especialmente
através do desenvolvimento do turismo, pode ser considerada uma estratégia
importante de valorização da paisagem agrícola e das suas comunidades. Em particular,
o turismo gastronômico pode desempenhar um papel estratégico no desenvolvimento
e na sustentabilidade das identidades regionais, ao transformar esses territórios em
destinos que competem enfatizando a sua identidade e promovendo os seus produtos
locais e a sua cultura alimentar. Essa nova funcionalidade dos territórios rurais pode,
por isso, desempenhar um papel essencial na regeneração rural, na diversificação
agrícola e na criação de relações mais estreitas entre a produção e o consumo
(EVERETT; AITCHISON, 2008).
O debate sobre o papel da cultura alimentar e da sua relação com o “terroir”
na afirmação da identidade dos territórios vem, portanto, moderar uma tendência de
dissolução da cultura alimentar e regional desencadeada pela difusão da agricultura
industrializada e pelo fast food. Essa consciência coletiva de afirmação de uma cultura
alimentar vinculada ao “terroir” deu origem à implementação das chamadas estratégias
de “relocalização”, que envolvem ações principalmente de promoção da produção
local de alimentos e incentivo aos mercados de agricultores e outras formas de venda
direta (FONTE, 2008). Além disso, a promoção do consumo de alimentos produzidos
localmente utilizando receitas tradicionais teria tido origem no movimento Slow Food,
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na Itália, no final dos anos 1990, que tem nos seus objetivos a preservação dos
produtos típicos e das receitas regionais, considerados características fundamentais
de distinção cultural (BROADWAY, 2017).

DO “TERROIR” PARA O TERRENO PRÁTICO DO TURISMO GASTRONÔMICO
O termo “terroir” é mais frequentemente ligado à área da vitivinicultura, que nos
conduz ao vinho e ao enoturismo, cada vez mais popular. Nesse campo, entre muitos
outros atores, temos as chamadas Rotas de Vinho, hoje presentes em muitos países,
que usualmente promovem o envolvimento de restaurantes, hotéis e serviços oficiais,
juntam produtores individuais e cooperativas, mobilizam os meios necessários ao
desenvolvimento do enoturismo, atraem financiamentos e promovem a regeneração
de vinhas, adegas e da cultura regional. São, sem dúvida, um elemento importante na
dinamização do contato entre os turistas e os produtos e a gastronomia local.
Mas centremos as atenções na ligação do “terroir” com a cultura alimentar e
olhemos para alguns casos, sobretudo a partir das experiências portuguesa e europeia,
muito ricas nesse domínio. O que encontramos que nos possa inspirar? São muitos
os exemplos, como iniciativas de promoção da gastronomia regional e de produtos
de qualidade, como a “Rede de Tabernas do Alto Tâmega” ou a “Terra Maronesa”,
ambas no interior norte de Portugal, na região de Trás-os-Montes; “Fins de Semana
Gastronômicos”, associados a um “Passaporte Gastronômico”, envolvendo todos os
municípios do norte de Portugal; o “Comboio Histórico do Gosto”, na Sicília, Itália,
que transporta os passageiros para diferentes territórios desta ilha, criando narrativas
que aliam tradições gastronômicas com paisagens e monumentos históricos; o
projeto “Basilicata à Mesa. Um prato uma história, uma história um prato”, também na
Itália, que protege e promove os produtos artesanais de qualidade e os receituários
tradicionais; ou o projeto de Midden-Delfland, nos Países Baixos, que associa uma
paisagem cultural-histórica protegida, na região metropolitana de Roterdã e Haia, com
a produção sustentável de produtos frescos associados a uma dieta saudável.
Poderíamos continuar, visitar outros continentes e países, pois a ligação
entre “terroir” e cultura alimentar é muito rica e diversificada, tendo o Brasil um vasto
patrimônio a explorar em benefício de um turismo gastronômico de alto nível. Mas
vejamos um pouco mais sobre esses exemplos.
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REDE DE TABERNAS DO ALTO TÂMEGA, PORTUGAL
https://tabernasdoaltotamega.com
Este projeto nasce numa região rural de montanha, rica em paisagens e
tradições, com um termalismo ancestral, com origem no tempo da ocupação romana
há mais de dois mil anos. Promovido por uma Associação de Desenvolvimento
Regional (ADRAT), tem por objetivo valorizar o território, tendo como ponto de partida
a gastronomia tradicional e os produtos de qualidade e de montanha. Alia comer e
conviver, com paisagem e patrimônio. Conta com 13 “Tabernas”, que majoritariamente
são denominadas “Casas”. Dois exemplos:

Taberna da Ti’Ana da Eira, em
Montalegre, Portugal
Anfitrião: Lúcia, Bruno e Marisa Pereira
Capacidade: Até 50 pessoas
Reserva: Aconselhada
Especialidades: Cozido Barrosão no
inverno, Cabrito no forno, Vitela local
grelhada.
Tipo de Taberna: Restaurante, utilização de produtos locais, receituário
regional, sazonalidade.
Este pequeno tesouro fica no final
da estrada que liga Montalegre a
Parada do Outeiro. Os pratos, confeccionados a partir de produtos da
região e mesmo da própria aldeia, só
encontram paralelo no deslumbrante
panorama sobre a Albufeira de Paradela e o Parque Nacional da Peneda-Gerês. Aposte na culinária do
Bruno, da Marisa e da Lúcia e você
não irá se decepcionar!
Horário: Sábados todo o dia e domingos no almoço. Para feriados, consultar as redes sociais da Taberna.

Turismo Gastronômico para Gestores de Turismo

Casa Chico, Vila Pouca de Aguiar, Portugal
Anfitriões:
Francisco Carvalho e Maria de Lurdes
Macedo
Capacidade: Até 40 pessoas
Horário: Abre apenas sob reservas e com
exclusividade.
Reserva: Obrigatória, com 48 horas de
antecedência, para um mínimo de 10
pessoas.
Especialidades: Bola de Carnes Gordas,
Borrego Assado em Forno a Lenha.
Tipo de Taberna: Espaço próprio, com
forno a lenha e cozinha aberta para a
sala.
A Casa do Ti Chico fica em Tresminas,
Vila Pouca de Aguiar. Uma Aldeia deliciosa e bucólica, atravessada por uma ribeira e rodeada de floresta, onde as abelhas
fazem o conhecido mel da região. Quem
manda na cozinha é a Dona Lurdes, que
tem o segredo de fazer com que do seu
forno saiam verdadeiros manjares, sejam
as bolas de entre lenhas ou os assados
de cordeiro e cabrito. No tempo deles,
experimente os cogumelos silvestres,
devidamente aprovados por especialistas. Em qualquer caso, não se esqueça
que você deve reservar com 48 horas de
antecedência e para um número mínimo
de 10 pessoas.
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TERRA MARONESA, PORTUGAL
https://terramaronesa.pt
O ponto de partida é uma raça autóctone com denominação de origem
protegida (DOP), de acordo com o esquema europeu de indicações geográficas, a
raça Maronesa, que se pretende proteger. No entanto, para isso, o projeto integra
terra, cultura, produção agrícola, ofertas alimentares, gastronomia e estilo de vida,
num conceito alargado de “terroir”. A identidade alimentar do território é um elemento
central, estando ligada a espécies, variedades, receitas, modos de produzir, preparar
e comer. O projeto criou um Manual da Identidade Alimentar, baseado em cinco
pilares: Maronesa, Pastoreio, Terra Fértil, Da Espiga ao Pão, e Cozinha. E inclui um
roteiro, que integra todos esses ingredientes. O site nos permite conhecer produtores
e receitas.

FINS DE SEMANA GASTRONÔMICOS, PORTUGAL
http://www.portoenorte.pt/fotos/guias/fdsg18-19_versaopdf_14435422515bd73f1f5d93c.pdf
Degustar, descobrir sabores em locais acolhedores, conhecer cultura e tradição
são os objetivos destes fins de semana, que percorrem todo o norte de Portugal ao
longo de vários meses, passando por muitos municípios, cada um oferecendo o melhor
da gastronomia local através dos seus restaurantes. Por exemplo, “Arroz de favas
com frango alourado” e “Peras bêbedas”, em Baião; “Cabrito assado no forno” e “Pão
de ló”, em Celorico de Basto; ou “Grelos cozidos com batatas e enchidos” e “Pudim
de castanha”, em Macedo de Cavaleiros. Para os mais assíduos, há um “Passaporte
Gastronômico”, que oferece descontos na alimentação e hospedagem.

COMBOIO HISTÓRICO DO GOSTO, ITÁLIA
https://www.fondazionefs.it/content/fondazionefs/it/link/treni-storici-del-gusto--sicilia.html
Mudamos de país; viajamos para a Sicília, em pleno Mar Mediterrânico. Ilha
carregada de história, monumentos, cultura, gastronomia. Este comboio é especial:
junta o Turismo da Região Siciliana com o Slow Food Sicília e a Fundação FS
Italiana, ligada à gestão do patrimônio ferroviário deste país. Ao embarcar num dos 23
itinerários, o turista tem a garantia de uma viagem “slow” e panorâmica, num comboio
histórico, com um guia que lhe mostrará sítios monumentais e o levará a provar os
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sabores tradicionais da culinária da ilha. Cada itinerário tem um nome: O Comboio
do Chocolate Modicano; O Comboio da Cozinha de Estrada e dos Rituais do Mar; O
Comboio dos Doces e dos Queijos do Vale de Mazara.

BASILICATA À MESA, ITÁLIA
https://www.basilicataturistica.it/guide_brochure/basilicata-a-tavola-guida/
Estamos de novo na Itália, agora na Região Lucana, com fortes tradições
culinárias, que remontam a tempos antes de Cristo. O Guia “Basilicata à Mesa” resulta
de 30 anos de pesquisa de receitas, cuidadosamente apresentadas e ilustradas de
forma a dar água na boca aos habitantes da região, visitantes e turistas. Receitas que
estão organizadas por menus introduzidos por pequenas poesias. Entre esses está “O
Banquete Medieval”, com direito a sete pratos ou “servizios”.

MIDDEN-DELFLAND, HOLANDA
https://www.middendelflandvereniging.nl
O norte da Europa não poderia ficar de fora. E este território da Holanda,
Midden-Delfland, com características rurais e uma paisagem histórico-cultural
protegida, próximo de grandes centros urbanos, promove estilos de vida saudáveis,
ligados à preservação do ambiente, a uma vida social e cultural rica, à inovação e ao
empreendedorismo. Cada aldeia tem a sua identidade, e a agricultura local oferece
produtos artesanais que são incorporados aos cardápios dos restaurantes, das casas
de chá e dos cafés. O leite é, claro, uma estrela. E tem a vantagem de ser produzido
com métodos sustentáveis.
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O patrimônio agroalimentar brasileiro
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Resumo
O presente texto apresenta o patrimônio agroalimentar brasileiro a partir de conceitos
comparados e ampliados. Tece uma relação entre a biodiversidade e as dinâmicas que
permitem o uso e a valorização dos produtos agroalimentares pela gastronomia e seu
potencial emergente para o turismo gastronômico, a partir de exemplos e conceitos
comparados.
Palavras-chave:
Patrimônio agroalimentar; biodiversidade; gastronomia; turismo gastronômico.

INTRODUÇÃO
O Brasil é um país de vasta extensão territorial, o que proporciona uma rica
diversidade de fauna e flora, além de sua cultura plural. Com suas dimensões
continentais, congrega a lista de países megadiversos e figura como o mais biodiverso
do mundo! É por isso que podemos falar em “Brasis”, já que em cada canto encontramos
um Brasil diferente, agraciado por belas paisagens, diferentes espécies e demarcado
por distintos vínculos, identidades e hábitos.
São seis biomas terrestres (Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga,
Pantanal e Pampa) e um bioma marinho, onde é possível encontrar raízes, cascas,
resinas, óleos, folhas, frutos, sementes e outros diversos recursos naturais que integram
o repertório alimentício e medicinal dos povos e comunidades tradicionais desde
tempos remotos. Além de repositório de biodiversidade, os diversos ecossistemas e
biomas existentes no território brasileiro constituem importantes ativos econômicos,
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culturais e alimentícios para o Brasil (JACQUES, 2020).
A contínua dinâmica das relações interculturais proporcionou aos brasileiros
identidades gastronômicas híbridas e diversificadas ao longo do território (JACQUES,
2015; ROSA, 2017). Não se pode desconsiderar que a disponibilidade de recursos
naturais e os aspectos marcantes de cada lugar demarcam as vivências das
comunidades e influenciam sua culinária e, consequentemente, sua gastronomia.
Esta, segundo Jacques (2020), deve ser entendida como uma expressão da cultura
alimentar de uma sociedade em um dado contexto histórico-social. Como destaca a
autora, “a gastronomia caminha pari passu ao contexto histórico-social no qual está
inserida”. Nessa perspectiva, a gastronomia é dinâmica, o que nos leva ao momento
atual.
Atenta-se que, sobretudo nas últimas duas décadas, a gastronomia brasileira
passou a incorporar ao seu discurso e as suas práticas temas e pautas que
transcendem os limites da cozinha e dialogam com as dimensões do desenvolvimento
sustentável (JACQUES, 2020). É nesse sentido que se faz essencial o debate sobre
o patrimônio agroalimentar brasileiro. Trata-se dos cultivos, paisagens agrícolas,
conhecimentos tradicionais associados à agrobiodiversidade de grande relevância
histórico-cultural que corroboram a manutenção da biodiversidade brasileira. Está
fortemente relacionado ao patrimônio cultural imaterial, já que se refere também à
valorização das comunidades, dos produtos e dos ofícios tradicionais.

PRODUTOS AGROALIMENTARES TRADICIONAIS E TÍPICOS: CONCEITOS
DE SIGNIFICADOS MÚLTIPLOS
Mas, afinal, qual o significado do conceito “produto agroalimentar tradicional”?
Na União Europeia, os Regulamentos (CEE) 2081/92 e 2082/92 do Conselho, de 14
de julho de 1992, relativos à proteção das indicações geográficas e denominações
de origem e dos certificados de especificidade dos produtos agrícolas e dos gêneros
alimentícios, fazem referência aos conceitos de tradicionalidade e especificidade,
mas não os definem com precisão. Caldentey e Gomez (1996a, p. 58) levantam um
conjunto de questões sobre o tipo de referências que estarão em causa quando se
considera um produto agrícola e agroalimentar como sendo tradicional, como, por
exemplo, a sua origem geográfica, a sua antiguidade ou permanência temporal, os
métodos e as matérias-primas utilizadas na sua elaboração, os costumes associados
à sua produção, ao seu uso ou consumo, ou a tudo isso simultaneamente.
Quando nos referimos a produtos tradicionais, não faz sentido pensar em produtos
genéricos, massificados ou produzidos de forma intensiva, industrial ou desassociados
de um território, sem qualquer tipo de diferenciação. De fato, o conceito não é claro nem
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fácil de definir. Bernat (1996, p. 88) refere que os produtos são tradicionais na medida
em que persistem no tempo, “sempre” se fizeram num determinado lugar e de uma
determinada maneira e conservam, em maior ou menor grau, as características que
os definem, quanto ao aspecto, textura e ao sabor. Mas, como essa autora reconhece,
os produtos alimentares tradicionais são muito mais do que produtos que conservam
em maior ou menor grau as suas características específicas ao longo do tempo.
Ribeiro e Martins (1996, p. 313) assinalam que os produtos tradicionais são únicos
pelas matérias-primas, pelos conhecimentos aplicados, bem como pelos usos e pelas
práticas de produção, de consumo e de distribuição e que, na atualidade, recebem,
entre outras, as denominações de produtos locais, tradicionais, artesanais ou regionais.
As mesmas autoras (1995, p. 30; 1996, p. 313), citando Barberis (1992, p. 1), referemse a eles, ainda, como sendo produtos identificáveis pela sua origem geográfica,
pelo seu processo de produção e pelas suas qualidades intrínsecas. Por sua vez,
Caldentey e Gomez (1996b, p. 4, 1996a, p. 61 e 1997b, p. 69) afirmam que podemos
usar a designação de produtos típicos relativamente a produtos agroalimentares que
se encontram espacialmente ligados a um território e culturalmente a costumes ou
modos de fazer, com um mínimo de permanência no tempo ou antiguidade. Esse tipo
de produto deve possuir características qualitativas particulares (internas e externas)
que os diferenciam de outros produtos. O produto típico será, assim, de acordo com
Caldentey e Gomez (1996b, p. 4), um produto tradicional de qualidade diferenciada.
Para designar os recursos agrícolas e gêneros alimentícios apelidados de
tradicionais, Delfosse (1991, p. 25) e Berard e Marchenay (1996, p. 32) utilizam
expressões como “produtos de terroir” (“produtos da terra”, do território) e referemse a eles como produtos aos quais estão associados fatores sociais, conhecimentos
tradicionais, uma história e especificações próprias de um lugar determinado (BERARD
e MARCHENAY, 1996), portadores de ligações com o território, o ambiente natural,
as técnicas de produção e a própria relação da sociedade com esses produtos
(DELFOSSE, 1991, p. 25).
Bernat (1996, p. 83) utiliza também as designações “produtos típicos” e “productos
de la tierra” ou “del terruño” para se referir aos produtos tradicionais, salientando que
os conceitos “de terroir” ou “do terruño” se constroem a partir da ótica do consumidor
urbano, adquirindo sentido a partir de uma particular relação campo/cidade, definida a
partir de símbolos, de nostalgia e de imaginário. Produtos agroalimentares tradicionais
são, nessa perspectiva, produtos portadores de elevado conteúdo simbólico,
associado à ruralidade, à natureza, à nostalgia de um tempo passado, a um desejo
de pertencimento a uma dada região, de enraizamento, de um certo regionalismo, ao
prestígio e ao prazer (BERNAT, 1996, p. 94). Um produto agroalimentar tradicional
é, assim, muito mais do que um simples alimento. Os símbolos e valores (paisagem,
ruralidade, natureza, nostalgia, tradição), a marca e os mitos também alimentam.
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Do conjunto de conceitos apresentados, ressalta-se que um produto agroalimentar
típico, específico e tradicional é um produto diferente do produto industrial e cujas
características particulares se devem à natureza das matérias-primas utilizadas na
sua produção, à permanência no tempo de determinado processo/tecnologia particular
de produção e à sua origem geográfica, entendida na tripla dimensão de contexto
geográfico, histórico e cultural. São tradicionais porque estão associados a sistemas
de agricultura que resistiram, que conseguiram manter-se, devido ao abandono e ao
esquecimento a que foram relegados por técnicos, investigadores e decisores políticos.
Nesse sentido, os povos indígenas, quilombolas, caiçaras, pescadores, raizeiros
e tantos outros “constituem uma imensa riqueza sociocultural. Eles são os detentores
do conhecimento associado às paisagens agrícolas tradicionais” (ZOCCHI, 2017, p.
6). Antes alijados e apagados da constituição de nossa identidade nacional, ganham
centralidade nesse entendimento que requer a descolonização do pensamento e da
produção material da gastronomia brasileira e, com isso, do turismo gastronômico.
Essa demanda é intensificada num momento em que há uma maior preocupação
com a perda de biodiversidade, transformação de práticas alimentares tradicionais,
insegurança e falta de soberania alimentar. A crise no sistema alimentar global altera
de maneira sensível a forma como nos alimentamos, a produção e a distribuição
dos alimentos que consumimos, nos desconectando com o real ciclo de produção,
procedimentos e técnicas empregados e, principalmente, nos distanciam dos atores
envolvidos (PIERONI, 2018). É importante que nós, enquanto cidadãos, sejamos
conscientes de que o peso do patrimônio gastronômico de um país está posto sobre
as costas dessas pessoas, que são as mesmas a proteger o meio ambiente, mantendo
vivas as comunidades marginais, salvando as terras da erosão e promovendo a
proteção da diversidade biológica, cultural e alimentar (ZOCCHI, 2017, p. 5).
A globalização e sua pretensiosa homogeneização têm como consequência a
defasagem do patrimônio alimentar, em seus sentidos material e imaterial. Ocasiona
menor variedade de alimentos, receitas e preparos culinários, mas ao mesmo tempo
suscita resistência e gera um movimento de valorização de alimentos locais com
identidade cultural (PIERONI, 2018). Nesse sentido, o sentimento de perda de sabores,
produtos e receitas tradicionais, etnias, modos de fazer e ofícios favorece importantes
operações de salvaguarda.
Por isso, a afirmação da identidade é concretizada por meio da revalorização de
sabores, pratos e produtos em processo de desaparecimento ou que já se perderam,
“juntamente com o reconhecimento de que a cozinha constitui um patrimônio cultural
importante e deve ser preservada por razões ecológicas e culturais” (HERNÁNDEZ,
2005, p. 139). Observa-se ainda o surgimento e o fortalecimento de movimentos que
preconizam a valorização de produtos da sociobiodiversidade e preocupam-se com a
produção e com o consumo consciente, como é o caso do Slow Food.
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Surge, inicialmente, como uma reação ao modelo de vida fast life, provocado pela
industrialização excessiva que, em nome da produtividade, homogeneíza o sistema
alimentar e ameaça o meio ambiente1. Incorpora, porém, novas reflexões na medida
em que o movimento se fortalece internacionalmente e suas lideranças absorvem as
inquietudes da sociedade contemporânea (GENTILE, 2016). Com isso, o Slow Food
tornou-se, como sinalizava seu manifesto fundador, uma rede global de incidência
local, com cerca de 1.600 convívios e comunidades, os grupos locais de atuação do
movimento, distribuídos, atualmente, em mais de 150 países2.
Iniciativas do Slow Food relacionadas à biodiversidade são amparadas pela
Fundação Slow Food para a Biodiversidade, das quais merecem destaque: Arca do
Gosto e Fortalezas. A Arca do Gosto e as Fortalezas são iniciativas da Fundação
Slow Food para a Biodiversidade que merecem destaque, sendo que a primeira
consiste numa iniciativa global que identifica produtos em risco de extinção biológica
ou cultural em todo o mundo. Convém destacar que o critério de risco está relacionado
à existência de cadeias de suprimento frágeis para esses produtos e à sua inserção
em contextos ambientais, sociais, culturais e econômicos comprometidos por fatores
diversos, como desmatamento, pressão antrópica e perda de vínculos com o território.
A Arca do Gosto, atualmente, conta com mais de 5 mil produtos identificados3.
Desses, 210 produtos integram a Arca do Gosto no Brasil. A Arca do Gosto, convém
ressaltar, é um instrumento que visa criar informação, conhecimento e consciência a
respeito desse patrimônio ameaçado. As “Fortalezas”, por sua vez, indicam a existência
de um projeto concreto sobre produtos da Arca do Gosto e envolvem diretamente
articulação com produtores artesanais ou comunidades tradicionais, como estratégia
para reduzir os riscos existentes. Atualmente, existem 19 Fortalezas no Brasil.

POLÍTICAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO AGROALIMENTAR E TURISMO
No contexto das políticas públicas brasileiras, podemos citar o registro de bens
intangíveis como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN), o que revela a preocupação com a preservação de
sistemas agrícolas tradicionais e suas respectivas atividades.
A alimentação, as práticas e os saberes relacionados tiveram lugar de destaque
nas propostas de registro do Patrimônio Imaterial, bem como dos bens associados ao
1 Fundado originalmente em 1986, o Slow Food tornou-se um movimento internacional quando representantes de 15 países assinaram, no dia 9 de novembro de 1989, em Paris, o Manifesto proposto por
Folco Portinari, um dos membros fundadores.
2 Disponível em: http://www.slowfoodbrasil.com/slowfood/o-movimento. Acesso em: 10.09.2021.
3 No Brasil, a lista de produtos da Arca do Gosto contempla 183 itens. A lista com os produtos que
integram a Arca do Gosto Slow Food pode ser consultada em: https://www.fondazioneslowfood.com/en/
what-we-do/the-ark-of-taste/. Acesso em: 29.10.2019.
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patrimônio já registrado. No Livro de Registro de saberes, que reúne os conhecimentos
e o saber fazer compartilhado e focado no cotidiano das comunidades, temos como
Patrimônio Cultural do Brasil o Ofício das Baianas de Acarajé, o Modo Artesanal de
Fazer Queijo Minas nas regiões da Serra da Canastra, Serro e Serra do Salitre (Alto
Paranaíba), o Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro e a Produção Tradicional e
Práticas Socioculturais associadas à cajuína do Piauí. Mais recentemente, no ano de
2018, foram registradas as Tradições Doceiras da Região de Pelotas e Antiga Pelotas
e o Sistema Agrícola Tradicional das Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira.
Podemos falar também do Ofício das Paneleiras de Goiabeiras e dos Modos de
Fazer Cuias do Baixo Amazonas, que remetem a práticas e saberes agroalimentares,
a matérias-primas naturais, técnicas tradicionais e práticas artesanais desenvolvidas
há vários séculos por comunidades indígenas e praticadas por mulheres ribeirinhas
(IPHAN, 2021).
Não podemos deixar de mencionar que, além das seleções feitas e da
institucionalização do patrimônio, temos um universo de conhecimentos e práticas
compartilhados no âmbito de comunidades que são reconhecidos em escala local
ou apenas pelos seus membros (COSTA, 2016). Esses elementos reverberam os
mais profundos sentidos de pertencimento ao lugar e revelam a força do cotidiano na
manutenção desse patrimônio não reconhecido por mecanismos de proteção.
Para Pieroni (2018), a forte presença de elementos ligados à alimentação no
contexto do reconhecimento enquanto bem imaterial a se preservar revela a importância
de práticas e saberes enquanto referências culturais constituintes da identidade social
dos grupos às quais fazem parte. Também deixa evidente o momento em que a
gastronomia passa a ser atributo importante da movimentação turística, ajudando a
fortalecer espaços de resistência “sustentados por bandeiras socioambientais, como a
agroecologia, a segurança alimentar e nutricional e a defesa de povos e comunidades
tradicionais” (PIERONI, 2018, p. 79).
Nesse ponto, cabe ressaltar que os chefs são continuamente referenciados
como agentes que moldam a opinião pública e influenciam a população, o setor
privado e mesmo os governos. Por essa razão, têm sido mobilizados a participar e
colaborar com iniciativas que resultem em dietas culturalmente adaptadas ao mundo
contemporâneo, sustentáveis e sem desperdício (FAO, 2019).
Evidencia-se, assim, o notório engajamento dos chefs em torno do propósito
de revelar a biodiversidade brasileira para o Brasil e para o mundo nos últimos
anos. Como mostram Bueno (2016) e Jacques (2020), produtos dos “biomas” e
das espécies nativas passaram a figurar em cardápios de restaurantes, palestras e
festivais gastronômicos regionais. Isso posto, uma grande variedade de frutas nativas,
hortaliças não convencionais, castanhas, raízes, especiarias, mel de abelhas nativas
sem ferrão (ANSF), antes desconhecidos ou pouco valorizados, se tornaram produtos
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gastronômicos nas últimas décadas.
Embora grande parte desses produtos, patrimonializados ou não, ainda seja
subutilizada e apresente níveis diferenciados de produção e comercialização, na medida
em que se tornam produtos gastronômicos, ensejam novas dinâmicas e mobilizam os
diversos atores da cadeia produtiva da gastronomia em torno de objetivos comuns.
É preciso buscar as referências desses produtos, sistematizar o conhecimento sobre
as técnicas aplicadas, valorizar os ofícios e saberes das comunidades tradicionais e
propor políticas públicas que permitam que esses produtos circulem no território. Como
dito, a gastronomia tem um papel a desempenhar ao trabalhar com produtos locais e
tende a influenciar diretamente nas escolhas dos turistas que viajam motivados pela
gastronomia.
Importa salientar que os elementos que identificam os territórios e que os
diferenciam de outros correspondem, essencialmente, aos aspectos que motivam
viagens em todo o mundo. É a comida do lugar, no lugar. Isso é o que indicam pesquisas
da Organização Mundial do Turismo (United Nation World Tourism Organization
- UNWTO), em que a gastronomia, no contexto aqui destacado, se tornou uma
razão importante para visitar um destino com potencial para estimular a economia
local, alinhavar os elos entre os diversos atores da cadeia produtiva e promover a
sustentabilidade nesses destinos (UNWTO, 2017).
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Resumo
Este texto apresenta um panorama sobre a rica diversidade biológica e cultural
brasileira e articula os elementos de valorização dessa biodiversidade a partir de seus
usos alimentícios, com ênfase sobre a gastronomia. Destaca-se que a gastronomia
figura como um importante drive para valorização da sociobiodiversidade, na medida
em que assume uma condição que perpassa os limites do aproveitamento e uso
gastronômico em si, traçando um caminho até o prato. O texto avança sobre um olhar
comparado sobre esses mesmos processos a partir da Europa, com maior destaque
ao caso de Portugal. Finaliza com exemplos de projetos e experiências que podem
inspirar novos modelos de valorização da sociobiodiversidade.
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BRASIL: PAÍS MEGADIVERSO
Quinto país do mundo em extensão territorial, o Brasil dispõe de uma superfície
territorial de 8.510.820,623 km2 e ocupa quase metade do continente sul-americano. A
magnitude do território brasileiro abarca um patrimônio biológico e cultural amplamente
diverso e rico. Isso confere ao país posição de destaque no cenário internacional.
Figura no topo do ranking dos 17 países megadiversos4, isto é, aqueles identificados
como os mais ricos em biodiversidade do mundo. Biodiversidade, ou diversidade
biológica, importante ressaltar, é a variedade de espécies, genes, ecossistemas que
4 Segundo os critérios adotados, um país megadiverso deve ter pelo menos 5.000 espécies de plantas
endêmicas e dispor de um ecossistema marinho em sua fronteira. Os países megadiversos são: Estados Unidos, México, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Brasil, República Democrática do Congo,
África do Sul, Madagascar, Índia, Malásia, Indonésia, Filipinas, Papua Nova Guiné, China e Austrália.
Esses 17 países juntos concentram 70% da biodiversidade do mundo.
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compõem a vida na Terra.5
Projeções indicam que o Brasil concentre entre 15 e 20% do total de espécies,
grande parte delas endêmica6. Entre os países considerados megadiversos, o Brasil
dispõe da maior variedade de espécies de plantas. Em termos de fauna, é líder em
número de espécies de peixes e mamíferos, ocupando a segunda colocação em
número de anfíbios e a terceira em aves (BRASIL, 1998).

5 Segundo a definição adotada pela Convenção da Diversidade Biológica (CDB), diversidade biológica
significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens. Compreende, entre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas.
6 Em termos de biodiversidade, uma espécie endêmica é aquela que ocorre somente em uma determinada área ou região geográfica. Com o desmatamento, espécies endêmicas são ainda mais ameaçadas de extinção.
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Dada sua dimensão continental e condição megadiversa, o país reúne uma ampla
diversidade de ecossistemas, constituída por seis biomas terrestres e pelo bioma
marinho.7 Bioma (do grego “vida” e “grupo ou massa”) designa uma área geográfica
com unidade ecológica, estrutural e funcional. Os biomas terrestres brasileiros são:
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa. A Amazônia é o maior
bioma do Brasil e ocupa 49,29% do território brasileiro. O Cerrado, segundo maior
bioma, incide sobre 23,92% do território. Juntos, esses dois biomas correspondem a
73,21% do Brasil. A área do bioma Mata Atlântica atinge 13,04% do território brasileiro,
a Caatinga, 9,92%, o Pampa, 2,07% e o Pantanal, 1,76% (IBGE, 2004).
Cabe lembrar que dois dos seis biomas terrestres brasileiros figuram na lista
“negra” dos hotspots mundiais: Mata Atlântica e Cerrado.8 Esse conceito foi proposto
para identificar áreas prioritárias para conservação em razão do alto grau de endemismo
e ameaça à biodiversidade. Desafios, responsabilidades e oportunidades proporcionais
à megadiversidade brasileira se apresentam ao Brasil, pois a perda de biodiversidade
compromete o próprio bem-estar humano, dada a capacidade dos ecossistemas de
fornecerem bens e serviços ambientais e culturais, como: fornecimento de alimentos,
água doce, regulação do clima, lazer, gastronomia e turismo.

USO ALIMENTÍCIO E GASTRONÔMICO DA BIODIVERSIDADE
Como visto, além de repositório de biodiversidade, os diversos ecossistemas e
biomas existentes no território brasileiro constituem importantes ativos para o Brasil.
Vale salientar que a biodiversidade brasileira oferece um amplo repertório constituído
por inúmeros frutos, sementes, raízes, óleos e palmitos que constituem o patrimônio
agroalimentar brasileiro, promovendo segurança alimentar, nutricional e oportunidades
de geração de renda para as populações tradicionais.
Nesse sentido, mister é destacar que povos e comunidades tradicionais
desempenham papel essencial na manutenção da biodiversidade, pois são
depositários do conhecimento associado ao uso de diversas espécies como fonte de
medicamentos, fibras e alimentos. Além disso, na medida em que são valorizados
em suas práticas (cultura, costumes e tradições), contribuem para a conservação
da biodiversidade, reduzindo pressões que decorrem, entre outras coisas, das
necessidades de sobrevivência imediata das famílias.
Embora disponha de comprovada capacidade técnica e científica para a produção
de alimentos, visto que o Brasil já passou por ciclos econômicos importantes, como o
7 O bioma marinho é constituído pelos ecossistemas litorâneos (manguezais, recifes de corais, dunas,
costões rochosos, praias, falésias, ilhas, lagoas, restingas, brejos e estuários).
8 O conceito de hotspot foi criado em 1988 para apontar e designar áreas em todo o planeta que demandam ações prioritárias para conservação cuja biodiversidade esteja ameaçada pela ação humana.
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da cana-de-açúcar e café e, atualmente, transita pelo “ciclo da soja”, foram conferidos
pesos diferenciados para adaptação de espécies exóticas, ante os necessários para
domesticação e integração das espécies nativas ao mercado (CORADIN; CAMILLO;
OLIVEIRA, 2018). Com isso, a biodiversidade brasileira foi, muitas vezes, tratada mais
como um problema, e não como uma oportunidade para a produção de riquezas.
Soma-se a isso o acelerado processo de urbanização do país, que invisibiliza ainda
mais a rica diversidade biológica e cultural existente no Brasil.
Nesse sentido, a gastronomia emergiu, nos últimos anos, como um drive
importante para valorização da biodiversidade, na medida em que assume uma
condição que perpassa os limites do aproveitamento e uso gastronômico em si. Como
destaca Poulain (2012), a biodiversidade passou a ser percebida pelos chefs como
um elemento de afirmação e distinção para seus trabalhos, de modo que emergiram,
assim, as “novas gastronomias” em todo o mundo. Em consonância com esse
movimento global, desponta, a partir da década de 1990, a primeira geração de chefs
brasileiros para os quais a biodiversidade nativa se apresenta como um amplo portfólio
de “novos” ingredientes a serem “desbravados” (BUENO, 2016). Calcada em técnicas
contemporâneas e ingredientes das cozinhas regionais muitas vezes esquecidos, a
“nova gastronomia brasileira” se engaja no propósito de valorizar ingredientes locais,
técnicas tradicionais e conhecimentos ancestrais.
Com isso, como destaca Jacques (2020), produtos dos “biomas” e das espécies
nativas passaram a figurar em cardápios de restaurantes, palestras e festivais
gastronômicos regionais. Importante ressaltar que, nos últimos anos, uma grande
variedade de frutas nativas, hortaliças tradicionais, castanhas, sementes, raízes, ervas
aromáticas e os méis de abelhas nativas sem ferrão (ANSF) se tornaram produtos
gastronômicos. Esse processo, discorre a autora, que passa pela “nova gastronomia
brasileira”, levou a sociobiodiversidade brasileira para o prato.
Inclusive, é a partir das referências aos biomas brasileiros, inicialmente da
Amazônia, que a “nova gastronomia brasileira” se destaca e circula para fora do
Brasil. Mandioca, pupunha, tucupi, jambu, priprioca, entre outros, se destacaram
gastronomicamente. Porém, em movimentos análogos, produtos do Cerrado, Mata
Atlântica, Pantanal, Caatinga e Pampa e os aspectos socioculturais associados a eles
também passaram a ser incorporados à identidade gastronômica local.
Como visto, o Brasil é um país com uma rica diversidade biológica e cultural. Entre
os seus biomas terrestres, o Cerrado, segundo maior bioma brasileiro, figura na lista
“negra” dos hotspots mundiais de biodiversidade em razão das ameaças ocasionadas
pelo desmatamento. Vale dizer que o Cerrado concentra 5% da biodiversidade do
planeta, dispondo de mais de uma centena de espécies nativas de uso alimentício,
sendo grande parte desconhecida e menos ainda aproveitada. Embora existam
inúmeros desafios para reverter esse quadro, a gastronomia tem se tornado uma
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aliada no processo de valorização da sociobiodiversidade do Cerrado.
Assim, para ilustrar algumas das referências trazidas nesse texto, destaca-se o
“manifesto” apresentado pelo Cerrado no Prato, um coletivo de chefs e pesquisadores
que se uniu em torno do propósito de valorizar os produtos da sociobiodiversidade do
segundo maior bioma brasileiro pela gastronomia.

MANIFESTO
Num momento em que os chefs de cozinha ganham visibilidade
na mídia nacional e internacional, acreditamos que a gastronomia pode
desempenhar um papel importante na conservação da biodiversidade e na
transição para um modelo de desenvolvimento mais sustentável e inclusivo.
Cada um de nós ocupa uma posição diferente no cenário da
gastronomia (somos consultores, chefs, produtores, empresários,
professores, pesquisadores), mas, sobretudo, todos somos cozinheiros.
Nosso propósito é contribuir, por meio dos nossos trabalhos, para que a
diversidade biológica e cultural do Cerrado brasileiro seja valorizada antes
que desapareça, para que, com isso, não tenhamos de lamentar sem saber
o que perdemos.
Por meio dessas receitas, fazemos um chamado a todos os cozinheiros
que atuam nos mais de mil municípios em que há incidência do bioma
Cerrado. Façam do Cerrado seu pomar e sua despensa, busquem no
conhecimento das populações tradicionais inspiração para suas criações.
Por fim, compartilhem com essas comunidades que estão vulneráveis,
em virtude do modelo produtivo vigente, os benefícios que advirem desse
processo.
Reconhecemos que existem lacunas nos processos produtivos das
espécies nativas e desejamos somar esforços para reduzi-las, respeitando
as particularidades culturais e a sazonalidade dessa metade de Cerrado
que, ainda, nos resta.
Queremos ver o Cerrado no prato do brasileiro e do mundo!
Cerrado no Prato.
11 de setembro de 2018.
Dia Nacional do Cerrado.
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A GASTRONOMIA COMO PROCESSO DE AGREGAÇÃO DE VALOR: O
OLHAR DE PORTUGAL E DA EUROPA
Assim como no Brasil, a Europa possui uma enorme diversidade geográfica
e agroalimentar. Desde as montanhas da Lapônia finlandesa ao território desértico
de Múrcia, das montanhas alpinas ao mar da Irlanda, à costa oeste de Portugal e
às ilhas do mediterrâneo, as distintas regiões europeias proporcionam uma enorme
diversidade agroecológica e agroalimentar que dão origem a uma riquíssima e
diversificada cultura gastronômica europeia. Pessoas de todo o mundo visitam o
continente europeu para admirar os seus recursos naturais e culturais, mas também
para saborear a sua gastronomia. A história e o patrimônio gastronômicos da Europa
são, portanto, muito ricos e diferenciados. A razão para tal deve-se à diversidade
geográfica, social e cultural, mas também ao fato de as tradições socioculturais terem
sido transmitidas de geração em geração. Na Proposta de Resolução do Parlamento
Europeu sobre o patrimônio gastronômico europeu: aspectos culturais e educativos,
de 18 de fevereiro de 2014, constata-se o interesse na preservação da gastronomia
europeia e a importância do turismo gastronômico na construção da identidade e da
cultura europeia (PARLAMENTO EUROPEU, 2014).
• “a gastronomia está estreitamente ligada à agricultura das diferentes regiões
europeias e aos seus produtos locais”;
• ”a gastronomia faz parte da nossa identidade e é um elemento essencial do
patrimônio cultural europeu, bem como do patrimônio cultural dos Estados-Membros”;
• “importa preservar os ritos e os costumes relacionados com a gastronomia local
e regional e estimular o desenvolvimento da gastronomia europeia”;
• “a gastronomia é uma das manifestações culturais mais importantes do ser
humano, e o termo não engloba apenas a chamada «alta cozinha», mas também
todas as expressões culinárias das diversas regiões e estratos sociais, incluindo as
relacionadas com a cozinha autóctone;
• “a sobrevivência da gastronomia típica é um patrimônio gastronômico e
cultural frequentemente prejudicado pela invasão de alimentos e de uma alimentação
normalizada à escala mundial”;
• “a importância do reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial da dieta
mediterrânica por parte da UNESCO para reunir um conjunto de conhecimentos,
competências, práticas, rituais, tradições e símbolos relacionados com o cultivo e
as colheitas agrícolas, a pesca e a criação de animais e também com a forma de
conservar, transformar, cozinhar, distribuir e consumir os alimentos”;
• “os hábitos alimentares das populações europeias são uma rica herança
sociocultural que nos cabe transmitir de geração em geração”;
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• “é importante transmitir às gerações futuras a riqueza gastronômica da sua
região e, de forma mais geral, da gastronomia europeia;
• “a gastronomia contribui para a promoção do patrimônio das diferentes regiões
e está convertendo-se num dos principais chamarizes em matéria de turismo”;
• “é essencial promover as produções locais e regionais a fim de preservar o
patrimônio gastronômico”;
• “o patrimônio europeu é constituído por um conjunto de elementos materiais e
imateriais e que, no caso da gastronomia e da alimentação, também é constituído pela
zona e pela paisagem de onde provêm os produtos para consumo”;
• “a sustentabilidade, a diversidade e a riqueza cultural da gastronomia europeia
assentam na existência de produtos locais de elevada qualidade”.
Portugal detém também um vasto e diversificado leque de produtos agrícolas
e alimentares tradicionais, associados a cada uma das regiões do país e à dieta
mediterrânea e que constituem uma herança viva de um patrimônio gastronômico
singular (PRODUTOS TRADICIONAIS PORTUGUESES, 2022). Efetivamente, a
identidade do território nacional confunde-se com as produções locais e regionais,
estreitamente interligadas à diversidade de sistemas de produção agrícolas e às
tradições e aos saberes associados e que estão na base de processos de obtenção
de alimentos menos processados e com menos aditivos ou conservantes. Além
da segurança alimentar, esse tipo de produto contribui igualmente para a proteção
da natureza, do ambiente e da biodiversidade, indo ao encontro da preferência
dos consumidores por produtos genuínos e com sabores autênticos (PRODUTOS
TRADICIONAIS PORTUGUESES, 2022). A esse propósito, a Direção Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), em colaboração com a Federação
Portuguesa das Confrarias Gastronômicas (FPCG) e a MINHA TERRA - Federação
Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local, tem desenvolvido um trabalho
sistemático de levantamento documentado do receituário tradicional português e dos
produtos agrícolas e gêneros alimentícios tradicionais.
O que acabamos de reproduzir reforça a ligação estreita entre a diversidade
agrícola, ecológica e ambiental europeia, os produtos agroalimentares tradicionais
que dela resultam e que estão na base de sua riqueza gastronômica, conferindo
significado à expressão sociobiodiversidade no prato.

COZINHAR COM PRODUTOS EUROPEUS DE EXCELÊNCIA: A POLÍTICA
DE QUALIDADE ALIMENTAR DA UNIÃO EUROPEIA
Em 1992, a União Europeia publicou dois regulamentos que haveriam de constituir
marcos históricos importantes na preservação, valorização e promoção da qualidade
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específica dos produtos agroalimentares típicos da União. Trata-se do Regulamento
(CEE) nº 2081/92 do Conselho, de 14 de julho de 1992, relativo à proteção das
indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos
gêneros alimentícios e do Regulamento (CEE) nº 2082/92 do Conselho, de 14 de julho
de 1992, relativo aos certificados de especificidade. Esses regulamentos haveriam
de ser atualizados em 2006, com a publicação do Regulamento (CE) nº 509/2006 do
Conselho, de 20 de março de 2006, relativo às especialidades tradicionais garantidas
dos produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios e do Regulamento (CE) nº 510/2006
do Conselho, de 20 de março de 2006, relativo à proteção das indicações geográficas
e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios, e em
2012 com a publicação do Regulamento (UE) nº 1151/2012 do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 21 de novembro de 2012, relativo aos regimes de qualidade dos
produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios.
Para efeitos do Regulamento (UE) nº 1151/2012 (Artigo 5º), entende-se por
“denominação de origem” uma denominação que identifique um produto: a) originário
de um local ou região determinados, ou, em casos excepcionais, de um país; b)
cuja qualidade ou características se devam essencial ou exclusivamente a um meio
geográfico específico, incluindo os seus fatores naturais e humanos; e c) cujas fases
de produção tenham todas lugar na área geográfica delimitada. Entende-se por
“indicação geográfica” uma denominação que identifique um produto: a) originário de
um local ou região determinados, ou de um país; b) que possua determinada qualidade,
reputação ou outras características que possam ser essencialmente atribuídas à sua
origem geográfica; e c) em relação ao qual pelo menos uma das fases de produção
tenha lugar na área geográfica delimitada. De acordo com o Artigo 18º do mesmo
regulamento, podem ser registradas como especialidades tradicionais garantidas as
denominações que descrevam um determinado produto ou gênero alimentício que: a)
resulte de um modo de produção, transformação ou composição que correspondam a
uma prática tradicional para esse produto ou gênero alimentício; ou b) seja produzido
a partir de matérias-primas ou ingredientes utilizados tradicionalmente. Para ser
registrada como especialidade tradicional garantida, a denominação deve: a) ter sido
tradicionalmente utilizada para fazer referência ao produto específico; ou b) designar
o caráter tradicional ou a especificidade do produto (UNIÃO EUROPEIA, 2012).
No contexto da regulamentação acima assinalada, o estabelecimento de um
regime de denominações de origem e indicações geográficas protegidas teve como
objetivo promover a “qualidade e a diversidade da produção agrícola da União,
conferindo uma vantagem concorrencial aos produtores e dando uma contribuição
de relevo para o patrimônio cultural e gastronômico vivo da União, o qual se deve
às competências e à determinação dos agricultores e produtores, que souberam
preservar as tradições e simultaneamente ter em conta a evolução dos novos métodos
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de produção” (UNIÃO EUROPEIA, 2012). Cidadãos e consumidores exigem cada vez
mais produtos tradicionais de qualidade e preocupam-se igualmente em preservar a
diversidade da produção agrícola. Isso gera uma procura de produtos agrícolas ou
de gêneros alimentícios com características específicas identificáveis, em especial as
que estão associadas à sua origem geográfica (UNIÃO EUROPEIA, 2012).
Os produtores só podem continuar produzindo uma gama diversificada de
produtos de qualidade se o seu esforço for recompensado de uma forma justa. Isso
implica que os produtores possam identificar corretamente os seus produtos no
mercado e comunicar aos compradores e consumidores as suas características em
condições de concorrência leal. Ao recompensar os produtores pelos seus esforços
de produção de uma gama diversificada de produtos de qualidade, os regimes de
qualidade podem ainda ser vantajosos para a economia rural, em particular para as
zonas desfavorecidas, as zonas de montanha e as regiões ultraperiféricas, onde o
setor agrícola representa uma parte significativa da economia e os custos de produção
são elevados (UNIÃO EUROPEIA, 2012).
A política de qualidade da UE visa proteger os nomes de produtos específicos, de
modo a promover as suas características únicas associadas à sua origem geográfica
e a modos de produção tradicionais (COMISSÃO EUROPEIA, 2022).
O sistema de indicações geográficas estabelece direitos de propriedade intelectual
e protege os nomes dos produtos oriundos de regiões específicas com qualidades
específicas ou com uma reputação relacionada com o território de produção. As
indicações geográficas consistem em “Denominação de Origem Protegida” ou DOP
(alimentos e vinho); “Indicação Geográfica Protegida” ou IGP (alimentos e vinho)
e “Indicação Geográfica” ou IG (bebidas espirituosas e vinhos aromatizados). As
diferenças entre DOP e IGP estão ligadas principalmente à quantidade de matériasprimas do produto que devem provir da região em causa e à parte do processo de
produção que deve realizar-se na mesma. As IG dizem respeito especificamente às
bebidas espirituosas e aos vinhos aromatizados (COMISSÃO EUROPEIA, 2022).
Os produtos registrados como DOP são os que têm ligações mais fortes com o
local em que são fabricados.
A IGP realça a relação entre a região geográfica delimitada e o nome do produto
sempre que uma qualidade específica, a reputação ou outra característica se deve
essencialmente à sua origem geográfica. Para a maioria dos produtos, pelo menos
uma das fases de produção, transformação ou preparação deve ocorrer na região.
A especialidade tradicional garantida (ETG) salienta aspectos ligados às
tradições, tais como a forma como o produto é fabricado ou a sua composição, sem
estar associada a uma área geográfica delimitada. Um produto registrado como ETG
fica protegido contra a falsificação e uma utilização indevida, como detalhado nas
imagens a seguir.
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Fonte: Comissão Europeia, 2022

Outros regimes de qualidade da UE colocam a tônica nos processos de
produção tradicionais ou em produtos fabricados em regiões com condições naturais
difíceis, como as montanhas ou ilhas. A Comissão Europeia adotou um regulamento
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(REGULAMENTO DELEGADO (UE) Nº 665/2014 da Comissão, de 11 de março de
2014) que completa o Regulamento (UE) nº 1151/2012 no que respeita às condições de
utilização da menção de qualidade facultativa “produto de montanha”. Esse regime foi
criado para facilitar a comunicação com o mercado europeu sobre o valor acrescentado
dos produtos agrícolas e alimentares produzidos em condições difíceis, como as zonas
de montanha. Ao permitir a rotulagem e uma melhor comercialização do produto, esse
reconhecimento constitui uma vantagem para os agricultores, mas garante também
determinadas características ao consumidor (COMISSÃO EUROPEIA, 2022a).
O Parlamento Europeu e o Conselho adotaram também um regulamento
(Regulamento (UE) Nº 228/2013, de 13 de março de 2013) que estabelece medidas
específicas no domínio da agricultura a favor das regiões ultraperiféricas da União
Europeia. As medidas visam ajudar essas regiões a fazer frente a condições naturais
particularmente difíceis, principalmente seu grande isolamento. Foi criado um logotipo
específico como indicação facultativa de qualidade para permitir o conhecimento
e a divulgação dos produtos agrícolas e sensibilizar os consumidores para os
produtos agrícolas provenientes das regiões ultraperiféricas dos Açores, Madeira,
departamentos ultramarinos franceses (Guadalupe, Guiana Francesa, Reunião e
Martinica) e ilhas Canárias. O regulamento estabelece as normas de utilização desse
logotipo (COMISSÃO EUROPEIA, 2022a).
No contexto dos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos gêneros
alimentícios, existem atualmente na União Europeia mais de 1.700 nomes de
produtos protegidos que ostentam as menções DOP (745) e IGP (1.017), distribuídos
por diferentes categorias de produtos, desde carnes (e miudezas) frescas, produtos
à base de carne (aquecidos, salgados, fumados, etc.), queijos, outros produtos de
origem animal (ovos, mel, produtos lácteos diversos, exceto manteiga, etc.), matérias
gordas (manteiga, margarina, óleos, etc.), frutas, produtos hortícolas e cereais nãotransformados ou transformados, produtos de padaria, de pastelaria, de confeitaria ou
da indústria de bolachas e biscoitos, entre outros produtos. Informações sobre esse tipo
de produto podem ser obtidas na nova base de dados de consulta pública eAmbrosia,
que funciona desde abril de 2019. Essa base de dados congrega os registros das
Indicações Geográficas da União Europeia, num total de mais de 3.400 nomes,
distribuídos por três categorias de produtos (gênero alimentício, vinho e bebidas
espirituosas). O acesso permite a pesquisa de todas as informações disponíveis
sobre cada uma das Indicações Geográficas, em particular sobre o ponto de situação
(apresentado, publicado ou registrado), as especificações de cada produto e a base
legal aplicável.
Portugal tem registrados 138 nomes de produtos na categoria “gênero alimentício”
(64 DOP e 74 IGP), 40 nomes na categoria “Vinhos” e 11 nomes na categoria “Bebidas
espirituosas”.
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O sistema europeu de denominação de origem protege as denominações de
produtos específicos devido às suas características únicas diferenciadoras, aliadas
às suas origens geográficas e respectivo know-how tradicional. É o reflexo da diversidade, bem como do rico e variado patrimônio gastronômico do continente europeu.
Uma gastronomia de excelência exige matérias-primas também de excelência. Em
março de 2019, o Serviço de Publicações da União Europeia editou o livro de cozinha
“Sensacional! Cozinhar com produtos europeus de excelência”, uma publicação em
que os chefs europeus de renome de diferentes países europeus, potencializando as
características muito próprias associadas aos produtos DOP e IGP, oferecem sugestões de como confeccionar receitas únicas à base de indicações geográficas dos seus
países de origem. Nesse livro, aqueles profissionais partilham a paixão que têm pelos
produtos com os quais cresceram e que os tornaram bem-sucedidos”, recriando “produtos originários das suas regiões locais, num verdadeiro exemplo de mestria artesanal e de excelência”, permitindo-nos viajar sem sair da sua cozinha e descobrir produtos europeus de qualidade através de receitas de dar água na boca, preparando pratos
à base de iguarias deliciosas e muito procuradas (COMISSÃO EUROPEIA, 2022b).
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Paisagens agroalimentares: além dos recortes macrorregionais
Autores
Daniela Carvalho Bezerra Leite
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Manuel Luis Tiberio
Resumo
Este texto tem como objetivo apresentar a atualidade das paisagens agroalimentares
brasileiras, frente ao contexto de globalização e pressões que dela decorrem. Ademais,
fortalece a importância do saber e tradições localizadas como forma de resistência
aos imperativos globais. Será feito um passeio à diversidade portuguesa para fins de
exemplificação e aproximação da realidade brasileira.
Palavras-chave:
Paisagens agroalimentares; globalização; local.

A IMPORTÂNCIA DO LOCAL ANTE OS IMPERATIVOS GLOBAIS
Podemos iniciar essa reflexão definindo agroalimentar como um adjetivo que diz
respeito à alimentação baseada em produtos agrícolas. No caso do Brasil, a sua rica
biodiversidade, atestada em seus diversos ecossistemas e entre as suas espécies,
enseja variadas possibilidades alimentares com marcante diversidade sociocultural,
fator que impulsiona a inovação a partir da gama de ingredientes disponíveis no
território.
Além de suas características naturais, insere-se o fator histórico de formação
territorial, social e cultural do país, uma vez que o encontro dos povos originários com
outros povos e as hibridizações dele decorrentes corroboraram para que as cozinhas
do Brasil variassem bastante de uma região para outra.
O que é inquestionável é que o Brasil possui um potente patrimônio agroalimentar
composto por produtos com forte “enraizamento em seu lugar de origem, capazes de
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mobilizar sentimentos de pertencimento, tradição, localidade e uma ancestralidade
comum” (SGARBI; MENASCHE, 2015, p. 18).
Imaginar a paisagem alimentar das macrorregiões brasileiras a partir de
ícones é reduzir as expressões culturais macrorregionais a símbolos de regiões
específicas. Tenta-se, com isso, extrapolar sua significância local para o alcance
regional, macrorregional ou nacional, o que nem sempre representa a identidade, de
fato, da região ou macrorregião. Ainda, imaginar as paisagens alimentares do Brasil
desenhadas com limites claros e definidos baseando-se em regiões é não compreender
a completude do fenômeno cultural agroalimentar.
É preciso pensar, primeiramente, o microcosmo para posteriormente, pretender
entender o macrocosmo. Para a gastronomia, como identificação de uma cultura, a
elaboração de pratos que reproduzam a marca regional ou nacional de identificação
deve estar em conformidade com aspectos culturais e técnicos/tecnológicos da
sociedade (LEITE, 2019). Assim, é preciso imaginar o mapa nacional em camadas
onde, conforme as camadas se aprofundam, o significado representativo aumenta.
Além disso, as identidades nacionais estão se decompondo como resultado da
globalização, dando espaço às identidades locais, não fazendo mais sentido para este
momento pretender redescobrir o Brasil através das raízes nacionais do passado ou
a descoberta da essência do brasileiro para legitimar a nação moderna na busca de
autopreservação, como pretendeu o modernismo. Tão pouco faz sentido perpetuar
o discurso nacionalista da década de 1930, época em que Mario de Andrade tem
no passado a fonte de conhecimento que produz inspiração para o desvendamento
de tradições e possibilidades para o futuro. A contemporaneidade dos anos 80 e 90
trouxeram com a globalização a cultura do consumo. Consumismo e mercantilização
surgem do pós-modernismo e acontecem graças às mudanças sociais ocorridas, onde
as sociedades evoluíram e se transformaram.
Entende-se a globalização como um processo que pretende a integração
econômica planetária, mas que enfraquece as tradições locais ligadas ao território,
levando à homogeneização da sociedade e à padronização do pensamento, das
formas de se expressar, de agir e de se alimentar. Ainda que sejam evidentes as
resistências locais, os ditames globais alcançaram a produção agrícola, e as inovações
fizeram com que agricultores se adaptassem às novas necessidades, culminando num
cenário moldado pelo consumo alimentar.
Conforme esse processo avança, a interconexão econômica entre o campo e
a cidade se aprofunda e a pressão pela transformação da paisagem agroalimentar
aumenta. O sistema agroalimentar brasileiro passou por muitas transformações
nas décadas passadas no que diz respeito às estruturas produtivas, as relações
comerciais e aos padrões de consumo seguindo as tendências dominantes no
contexto internacional (COELHO; PAULA, 2015). Isso quer dizer que o setor agrícola
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vivenciou mudanças estruturais, nos processos produtivos e também organizacionais,
baseados em tecnologias de ponta, relegando conhecimentos tradicionais e gerando
impactos sociais e ambientais.
A pandemia da covid-19 traz à tona a necessidade de repensar novas formas
de consumo. Está posta a urgência da preservação ambiental hoje, não no futuro ou
nas gerações futuras, mas hoje. Os impactos de nossas ações no meio ambiente,
a produção de lixo e contaminação de recursos hídricos, internacionalização dos
alimentos e outros são fatores que contribuem para o surgimento de doenças e sua
disseminação em âmbito global.
Sabe-se ainda que as consequências advindas dessas problemáticas são
sentidas de diferentes maneiras e com maior intensidade pelas camadas mais pobres
da população, em concordância com o que diz o geógrafo Milton Santos sobre a
perversidade da globalização, esse fenômeno que pretende homogeneizar, agudiza
diferenças socioterritoriais. É imprescindível pensar alternativas.
Nesse contexto, a agricultura local, familiar, de autoconsumo adquire novo
significado, pois, além de serem atividades de subsistência, desempenham papel
significativo na preservação da cultura alimentar do país e do planeta ao controlar
o processo produtivo e sua reprodução social e ao respeitar os ciclos próprios da
natureza, a partir dos quais se constroem as técnicas mais adequadas e os processos
de trabalho (SANTOS; GARAVELLO, 2016).
É nesse sentido que ganha maior visibilidade o espaço local, onde os recursos
são aproveitados mediante uma estratégia mais preocupada com o desenvolvimento
local, com a valorização de produtos típicos ou tradicionais, de maneira a agregar
diferenciais qualitativos aos alimentos, como tradições, cultura local e paisagem rural
(PEREIRA et al., 2019). Dessa forma, os fatores territoriais e culturais são essenciais
para o arranjo da economia de algumas regiões, como afirma Pereira (et al, 2019).
Surgida na década de 1990, a abordagem dos Sistemas Agroalimentares
Localizados (SIAL) pode ser considerada um conjunto de atividades, organizações
e serviços vinculados pelas características específicas de um determinado território,
resultando em organizações agroalimentares bem definidas e reconhecidas. Uma
construção social repleta de aspectos culturais e que tem nas características do território
fator determinante (PEREIRA et al., 2019). A finalidade da SIAL é apoiar processos de
identificação, resgate e valorização de recursos locais e cujas contribuições podem ser
capitalizadas no desenho de políticas públicas. Cada SIAL se constitui na resultante de
uma relação dialética entre o SIAL e seu território. Os caminhos possíveis de evolução
são delineados por pesquisadores e/ou construídos com os atores locais em função
da “realidade” reconhecida no diagnóstico. (REDE SIAL BRASIL, 2021).
No Brasil, são alguns exemplos os queijos artesanais produzidos em Minas
Gerais e no Nordeste ou o queijo serrano produzido em microrregiões do Rio Grande
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do Sul e Santa Catarina; a produção de morangos do Vale do Caí no Rio Grande do
Sul; a exploração do pequi na região norte de Minas Gerais (PEREIRA et al., 2019),
dentre outros.
Em comum, observa-se a valorização cultural que permeia a produção,
as tradições, o saber fazer e a paisagem rural. São marcadores que implicam os
sentimentos de pertencimento e de identidade territorial ligada à produção local. Nesse
sentido, há uma exaltação da produção que fica ainda mais evidente nas festividades
tradicionais locais.
Specht e Ruckert (2011), ao abordarem a produção de morangos do Vale do Caí,
afirmam que as festividades alusivas ao morango reverberam os esforços individuais,
coletivos, públicos e privados que reforçam a identidade territorial local e geram
territorialidade. Além disso, nota-se o entendimento da fruta enquanto um patrimônio
local, uma vez que os habitantes da região, ao assumirem “este contexto histórico
e produtivo como uma identidade comum enraizada no saber fazer, passaram a se
apropriar e a utilizar de forma diferenciada os recursos” (SPECHT; RUCKERT, 2011,
p. 13).
Estando a comida entre a cultura e a natureza, tem-se o território como espinha
dorsal da gastronomia, importante eixo de sustentação que assegura uma conduta
adequada, permite que os impactos sejam sustentados e protege a humanidade da
exploração infundada dos recursos esgotáveis.
É importante salientar que a utilização de produtos da sociobiodiversidade, a
valorização de produtos alimentares tradicionais, a cultura e a agricultura familiar,
além de figurarem papel central em diferentes áreas do conhecimento, possibilitam
uma produção menos interessada apenas no produto final, mas evidenciam processos
capazes de nutrir “no presente, os laços que ligam o passado ao futuro” (SGARBI;
MENASCHE, 2015, p. 17), o que favorece a preservação da natureza e a manutenção
de tradições e costumes arraigados.
Mesmo inserido no processo de globalização e modernização agrícola, o
sistema agroalimentar não deve sucumbir às imposições dos padrões universais. O
risco de ceder a tais pressões está, a princípio, na alteração da paisagem alimentar
nacional. Inicialmente, os pequenos produtores locais serão marginalizados. A longo
prazo, serão eliminados. Para além dos efeitos ambientais, a alteração da paisagem
alimentar impacta diretamente na subsistência da comunidade. Representa, ainda, o
declínio da cadeia produtiva alimentar local, o desenraizamento do povo em sua terra,
a perda da identidade, o enfraquecimento do significado do alimento e da comida, indo
na contramão do que se é necessário para viver no mundo complexo da atualidade.

Turismo Gastronômico para Gestores de Turismo

81

INSPIRAÇÃO PORTUGUESA: DO MOSAICO AGRÍCOLA À DIVERSIDADE
ALIMENTAR E GASTRONÔMICA DE PORTUGAL
A agricultura constituía, ainda há não muitos anos, a atividade e o modo de vida
de mais de metade da população portuguesa. Todavia, ao longo do último meio século,
esta atividade sofreu profundas alterações em resultado das mudanças sociais e
culturais que o país vivenciou (BARROS, 2001, p. 5). Do ponto de vista agrogeológico e
da sua especialização agroflorestal, o continente português continua a ser um território
de enorme diversidade produtiva e policultural, apesar de ao longo dos últimos 20
anos a agricultura portuguesa ter evoluído no sentido de um ajustamento estrutural e
crescente especialização produtiva das suas explorações agrícolas (Mapa 1).
Mapa 1 - Mosaico agrícola do continente português

Fonte: GPPAA (S.d.)
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As características de um “Portugal mediterrânico” estão presentes nos
traços fundamentais do clima e dos sistemas de agricultura praticados. Os cereais, o
olival, a vinha, a enorme variedade de culturas hortícolas e de frutas (frescas, secas
ou secadas) e os bovinos, caprinos e ovinos de leite e carne, onde se destacam um
número considerável de raças autóctones, espalham-se por todo o território nacional.

OS SABORES TRADICIONAIS PORTUGUESES
A diversidade agrícola do país, associada ao fato de os agricultores terem sabido
preservar e transmitir os “saberes” ao longo de gerações, está na base de um vasto
leque de sabores tradicionais genuínos e autênticos de elevada qualidade e reputação
(BARREIRO, 2001, p. 8) que constituem parte importante do nosso patrimônio cultural.
A identidade do território nacional confunde-se com as produções locais e regionais,
estreitamente interligadas aos diversos sistemas de produção agrícolas. Em 2001,
a Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural procedeu ao inventário
de produtos tradicionais, tendo identificado mais de duas centenas de produtos de
diferentes categorias, desde azeites e azeitonas; carnes de bovino, de capino, de
ovino, de aves e de suíno; frutas frescas, secas e secadas; produtos hortícolas e
vegetais diversos; méis; doces de fruta e de ovos, compotas, marmeladas e produtos
de confeitaria; enchidos e ensacados; presuntos; queijos, manteigas e requeijões;
bolos secos (grandes, pequenos), biscoitos e pastéis; fritos; salgados; pão, bolas,
broas e folares; peixes e outros produtos do mar; licores e outras bebidas”(SOEIRO,
2001, p.10).

Doces, picantes, sumarentos, frescos, amanteigados, olorosos, estaladiços,
finos, suculentos, fumados, amargos, carnudos, picantes, acres, frescos,
tenros, sucosos, macios, pungentes, aromáticos (...) é todo um conjunto de
adjetivos para qualificar sabores e saberes tradicionais, modos de produção
ancestrais, genuínos (...) (SOEIRO, 2001, p.10).

Em 2017, a Associação QUALIFICA / oriGIn Portugal procede à atualização
do inventário de produtos tradicionais portugueses publicando o Guia de Produtos
Tradicionais 2017, que nos conduz numa viagem de saberes e sabores específicos
de cada uma das regiões portuguesas, desde o Entre Douro e Minho a Trás-osMontes e Alto Douro; das Beiras ao Alentejo, passando por Lisboa e Vale do Tejo;
do Algarve às ilhas dos Açores e da Madeira. Esses produtos “constituem a base
da nossa Gastronomia” e têm em comum “o direito a usar um nome próprio que os
qualifica e comprova a sua origem, reputação, genuinidade, tradicionalidade ou modo
de produção particular…” (SOEIRO, 2001, p.10). Muitos dos produtos tradicionais
portugueses ostentam, na atualidade, as menções DOP, IGP e ETG e podem ser
apreciados em https://tradicional.dgadr.gov.pt/pt/multimedia/videos.
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O livro “Receitas e Sabores dos Territórios Rurais”, editado pela Minha Terra –
Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local, compila e ilustra
245 receitas da gastronomia local de 40 territórios rurais de norte a sul de Portugal.
Das sopas aos doces, passando pelos pratos de peixe, carne, caça e marisco, a
publicação possibilita conhecer a rica gastronomia portuguesa como parte importante
do patrimônio cultural do país. Além das receitas organizadas em sete categorias
– entradas (14), sopas (30), peixe (40), marisco (7), carne (75), caça (14) e doces
(65) – a publicação descreve sumariamente os territórios aos quais os pratos estão
associados (CHAVES, 2013).
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CAPÍTULO 03
Turismo gastronômico:
lifestyle e motivações de viagens
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Perfil do turista gastronômico: comer e viajar é só começar!
Autores
Daniela Carvalho Bezerra Leite
Gustavo da Cunha Guterman
Resumo
O texto a seguir pretende demonstrar, a partir da realidade do território nacional,
as características e os desafios do turismo gastronômico, sob a perspectiva de
quem faz este mercado possível: o(a) turista. Apresentaremos a importância da
conservação física e cultural dos territórios visitados, em parcerias que proporcionem
conhecimentos advindos da sociedade local, suas práticas, seus costumes e suas
técnicas. Percebendo o turista como agente transformador, a partir de impactos
positivos que essa atividade poderá gerar em quem mais precisa de apoio e proteção,
a população e a biodiversidade local.
Palavras-chave:
Turista gastronômico; experiência; biodiversidade.

COMIDA E COMENSALIDADE
Que a alimentação está associada ao turismo nós já sabemos. Mas de que tipo de
alimentação estamos falando ao tratarmos de turismo gastronômico? Da alimentação
que supre a necessidade fisiológica do ser humano ou da alimentação que experiencia
a maneira de viver da localidade?
Se a resposta da questão acima foi a da experiência, então podemos considerar
a comida como uma possibilidade de diversificar o fenômeno turístico e estimular a
economia local.
El turismo gastronómico resulta en la actualidad como una de las mejores
expresiones de la sociedad posmoderna en donde el hecho de ver, oler y
degustar se convierte en una actividad completamente experimental, que es
generada por esas “industrias” (productores, distribuidores, restauradores)
cuya finalidad o producto, es poder otorgarle al turista una experiencia que
pueda ser vivida a través de los alimentos (LEAL, 2013, p. 7).
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DaMatta (1986), em “O que faz o brasil Brasil?”, diferencia alimento de comida,
define alimento como tudo aquilo que pode ser ingerido para manter uma pessoa
viva e comida como reveladora de um código socialmente elaborado da sociedade
humana. “Comida é tudo o que se come com prazer, de acordo com as regras mais
sagradas da comunhão e da comensalidade.” (DAMATTA, 1986, p. 55).
Leite (2019) esclarece que a comensalidade é comer e beber junto, construindo
e afirmando uma identidade coletiva, promovendo laços sociais e partilhando uma
maneira de viver. O sujeito que se propõe a ser um turista gastronômico deve estar
receptivo ao estranhamento, acolher a diversidade cultural, zelar pelas gerações
futuras e conceber a comida como um recurso (esgotável). O estranhamento está
relacionado com a vivência de uma experiência que propicia ao indivíduo criar a
imagem do mundo ao seu modo, formando a maneira de interação e relacionamentos
com os outros e com si mesmo. Vivenciar semelhanças e diferenças são umas das
razões que leva o sujeito a praticar o turismo.

O PODER DA EXPERIÊNCIA
Segundo Trigo (2010), a experiência é essencial à socialização e à satisfação
pessoal e possui diferentes graus de intensidade, duração e hierarquização da
filosofia de valores principalmente morais. Por isso, os eventos adquirem formatos
de experiências diversas nos diferentes sujeitos. As experiências são subjetivas e
relacionam-se com as memórias. Podem ser medíocres e banais ou mais intensas e
profundas no sentido existencial: “Nem todo serviço ou viagem é uma experiência que
mereça ser repetida ou que marque significativamente a vida de alguém. A experiência
tem a ver com a emoção, com o prazer, e não com o sentimentalismo e a acomodação
estéril.” (TRIGO, 2010, p. 31). O turismo como experiência sugere que o vivenciado
quebre a rotina, possibilitando descobrir a si mesmo na escolha dos caminhos que
complementam a existência como seres humanos. A experiência busca romper com
o superficialismo.
Para vivenciar e compartilhar a vida, a hospitalidade deve se fazer presente.
O conceito de hospitalidade é uma construção onde se tenta igualar o hóspede,
que chega, ao hospedeiro, dono do espaço urbano ou doméstico (GRASSI, 2011).
Grassi (2011) acrescenta que adentrar a soleira e conquistar a mesa é vivenciar a
hospitalidade através da igualdade das categorias de poder onde “dono” e “visita” estão
sob o mesmo teto e podem sentar-se à mesa para compartilham o alimento e a bebida.
Para praticar a hospitalidade, é preciso abrir-se e abandonar os preconceitos e medos
do desconhecido, acolhendo a diversidade nas esferas materiais e espirituais (abrigo,
comida, bebida, cooperação, solidariedade, afetividade). Adentrar a cidade ou a casa,
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ser aceito e integrar-se a vivências particulares, só é superado pela comensalidade,
enquanto ato de hospitalidade.
Dessa forma, a comida sai da cena televisiva e retorna ao lugar de símbolo,
onde, esclarecemos, o poder simbólico é gerado apenas na pluralidade das verdades
individuais. Neste contexto, os turistas que buscam acolher, encontrar e conviver com
o outro, diferente de si, através de experiências gastronômicas estarão praticando o
turismo baseado em inter-relação entre experiência subjetiva e o serviço consumido.
O modelo industrial turístico será então transcendido ao compreender essa atividade
como fenômeno social, como possibilidade de encontro com o novo, com o estranho,
sem pretender esquecer o forte apelo econômico.
Assim, as possibilidades da atividade turística, de cunho gastronômico, são
objetivamente atividades de apoio à proteção e incentivo à preservação das culturas
alimentares locais. A partir de políticas públicas para o turismo em parcerias públicoprivadas (dialogando com as diferentes modalidades das empresas do trade), o turismo
gastronômico é uma forma para a população local levar a experiência real local aos
seus visitantes, desde que sua história e seus costumes estejam em consonância
com as experiências propostas. A ideia central é permitir que a população, em diálogo
com as secretarias municipais, desenvolvam atividades e produtos que simbolizam
a história da população local, suas produções alimentares, técnicas, seus saberes e
sabores; permitindo não somente que haja uma multiplicidade de experiências, como
também evitando-se que a história do território seja contada apenas a partir de poucos
grupos hegemônicos, com agendas voltadas exclusivamente para a mercatilização da
paisagem.

OS TURISTAS GASTRONÔMICOS
A representação de um turista gastronômico passa então a ser a de um sujeito
que:
• Ao interagir com a localidade pela comida, produz experiências significativas;
• Ao se expor ao estranhamento, distancia-se do conforto de sua rotina e acolhe
respeitosamente a diversidade cultural;
• Ao reorientar seu olhar tratando a comida e a influência sociocultural do seu
modo de preparo, como recursos esgotáveis, percebe a necessidade de tornar-se
cuidador da cultura alimentar local e sua biodiversidade.
O turista gastronômico desenvolve assim um relacionamento responsável e,
consequentemente, sustentável com o local que visita.
Nesse sentido, o turista gastronômico almeja interagir com um local que propicie
o encontro com o outro, que possibilite a convivência e que proponha a possibilidade
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de experiência para além da possibilidade de consumo, permitindo uma forma
de experienciar o espaço pela gastronomia, através do partilhamento da vida e
coexistência junto com o outro à mesa.
Para alcançar o perfil de turista essencial a um turismo gastronômico sustentável,
faz-se importante transformar (a partir de ações construtivas) o sujeito turista. É
necessário construir uma relação diferente entre os atores do mercado turístico e
a sociedade local. Para isso, é imprescindível o posicionamento claro da localidade
quanto ao que pretende, almeja e é capaz de atender em relação aos impactos,
positivos e negativos, gerados pela atividade turística.
Retomando os diferentes graus de intensidade de experiência tratados por Trigo,
a fim de alcançar uma vivência intensa que invoque o desejo de retornar ao local
visitado para reviver ou aprofundar a experiência vivida, fica posto o desafio de se
construir um Turismo Gastronômico com base emanada, e não forjada, nas pessoas
que formam a cultura alimentar da localidade em questão. O primeiro pensamento para
desenvolvimento de um Turismo Gastronômico responsável e duradouro deve ser o
de oferecer subsídios para se pensar as limitações em relação à infraestrutura básica
da comunidade, o estado de seus recursos naturais e culturais e demais aspectos
que são anteriores à implantação e ao desenvolvimento desse turismo. Assim, para o
levantamento de potencialidades e de possibilidades para a implantação do Turismo
Gastronômico na comunidade, a análise da realidade local, a busca de soluções
para os problemas e a ação coletiva na sua superação devem ser realizadas com
verdadeira escuta de todos os atores envolvidos. Esse processo se revelaria como
um fluxo democrático de tomada de decisões que promoveria o reforço do poder da
comunidade sobre seu território, aspectos que devem ser reafirmados ao longo do
processo de planejamento de qualquer modalidade de turismo.
Dessa forma, seria possível pensar coletivamente sobre o tipo de turismo e de
turista que seriam desejáveis à comunidade e, consequentemente, quais mudanças
territoriais, sociais e culturais a comunidade estaria disposta a aceitar em decorrência
do turismo. Através da problematização da realidade do turismo em outras localidades
e da identificação do nível de conhecimento dos atores em relação à atividade e seus
impactos, poderiam se conceber formas alternativas de organização espacial do
turismo no local, de forma a proporcionar maiores benefícios sociais, econômicos e
culturais à mesma.
Assim como temos variadas intensidades de experiências que dependem da
memória do sujeito turista, temos os diferentes interesses de consumo do turista
gastronômico. A forma de consumir é dissemelhante e diversa. A estrutura do consumo
está relacionada diretamente ao perfil do turista consumidor, a quem é esse turista,
quais são seus desejos e quais são suas características.
Para o Ministério do Turismo, o turismo gastronômico gera demanda de viagem
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com motivação própria, mas está configurado dentro da dimensão e caracterização
do Turismo Cultural. De toda forma, “não existem pesquisas específicas com séries
históricas sobre o turista cultural que possibilite identificar com precisão as principais
tendências sobre os hábitos de viagem e preferências deste turista.” (BRASIL, 2010,
p. 42).
Diante da importância em compreender o perfil do turista gastronômico para
a formatação de produtos compatíveis com as expectativas do turista, trouxemos a
pesquisa realizada pela World Food Travel Association sobre o consumo gastronômico
a fim de iluminar o planejamento da oferta de atividades do Turismo Gastronômico. A
pesquisa apresenta treze perfis denominados perfis psico-culinários, que podem ser
observados na imagem abaixo:

SOCIAL
INOVAÇÃO
DE TENDÊNCIA

ECONÔMICO
ve gano

GOURMET
no va to

l ocal

ECLÉTICO
or gânico

autêntico

AVENTUREIRO

AMBIENTE

Fonte: WFTA, 2021.

Não pretendemos aprofundar a caracterização de cada um dos perfis psicoculinário, mas reforçar que cada perfil busca experiências diferentes. Assim, o destino
deve conhecer e revelar o potencial real de sua localidade. Há demanda para muitos
segmentos, de restaurantes requintados a comida de feira, de participação em festivais
gastronômicos a aulas de culinária, de visita a museus com a história da cultura local

Turismo Gastronômico para Gestores de Turismo

91

a visitas a produtores rurais. O essencial é transmitir a mensagem clara quanto ao(s)
tipo(s) de turista(s) que deseja atrair para que nem turistas nem comunidade local
fiquem frustrados ou sejam agredidos pelo não atendimento de suas expectativas.
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Gastronomização da cultura: os guias gastronômicos são os novos guias
turísticos
Autoras
Ana Paula Caetano Jacques
Daniela Carvalho Bezerra Leite
Resumo
Aprofundar-se na compreensão do termo gastronomia é o mote do texto a seguir.
Trataremos da definição de dicionários à visão holística que envolve o termo
passando pela gastronomização. Avançaremos na percepção das possibilidades que
a gastronomia gera ao turismo. Concluiremos tratando dos Guias Gastronômicos
como indutores de novos olhares sobre o destino.
Palavras-chave:
Gastronomia; guia turístico; guia gastronômico; gastronomização.

Embora a gastronomia seja objeto de interesse desde o Século IV a. C., seu
conceito é difuso até os dias atuais. Se buscarmos no dicionário Michaelis (2002),
teremos três definições:
Gastronomia sf
1 Conhecimentos e práticas relacionados à culinária.
2 Arte de cozinhar e preparar os alimentos de modo a realçar suas qualidades.
3 Arte de escolher e apreciar os melhores pratos.
Etimologicamente, a palavra deriva do grego gáster (ventre, estômago) e nómos
(conhecimento, leis), porém seu conceito transborda para além do uso combinado
desses dois vocábulos (JACQUES, 2020). O “Dictionnaire des Cultures Alimentaires”
organizado, em 2012, pelo renomado pesquisador francês Jean-Pierre Poulain, reúne
230 verbetes assinados por 162 pesquisadores de todo o mundo e trata dos diversos
temas transversais à alimentação, entre eles a gastronomia. O “dicionário” define
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a gastronomia como um importante instrumento de análise para compreender os
sistemas valorativos de cada sociedade em um dado período histórico. Indica ainda
que a gastronomia tece as relações do indivíduo com a sociedade e se transforma na
medida em que as sociedades se transformam.
Com base nessa perspectiva, é possível avançar para o momento atual em que
a gastronomia assume relevância acadêmica, social, cultural, econômica, política,
ambiental e está inserida em um contexto social que confere novas dinâmicas à
alimentação. Nessa nova dinâmica, a gastronomia passou a integrar o cotidiano das
pessoas, ritualizando, estetizando e valorizando o comer e o cozinhar. Emergem ainda
as novas gastronomias em todo o mundo, fenômeno desencadeado, entre outros, pelo
uso de produtos locais associado às técnicas contemporâneas de cozinha. Efeito da
gastronomização, termo proposto por Poulain para explicar o fenômeno de crescente
interesse na gastronomia regional, local. O processo de gastronomização, como
ressalta o autor francês, não deve ser reduzido ao de patrimonialização, pois pode,
inclusive, lançar luz sobre os “patrimônios” esquecidos (OLIVEIRA, 2019).
Como se vê, a definição do dicionário Michaelis não consegue abordar a
gastronomia como um fato social total, perspectiva trazida no âmbito dos estudos do
“Dictionnaire des Cultures Alimentaires”. Assim, numa perspectiva mais abrangente,
definimos a gastronomia com um fenômeno complexo e dinâmico que parte de uma
interpretação material e simbólica da cultura alimentar de uma sociedade em um dado
contexto histórico-social.
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MAS POR QUE, AFINAL, A GASTRONOMIA ATRAI TANTO INTERESSE?
Cada vez somos mais conscientes que a gastronomia representa uma cadeia
de valor que começa no campo e não termina na mesa. A gastronomia não deve,
portanto, ser confundida apenas com o prato que chega à mesa do restaurante ou com
a técnica associada a uma receita, mas deverá ser entendida num sentido holístico e
multidisciplinar.
Em síntese, a gastronomia está relacionada a diversos campos do conhecimento
como química, sociologia, antropologia, nutrição, economia, geografia, história, turismo.
Envolve, ainda, diferentes elementos associados à produção e ao processamento de
alimentos, bem como à sua distribuição, transformação e, finalmente, ao seu consumo.
Nos últimos anos, o turismo gastronômico ganhou notoriedade como uma dimensão
essencial da cadeia de valor da gastronomia e que, por sua natureza, se articula com
a cultura, o patrimônio material e imaterial, os imaginários e a identidade do destino.

Sendo as práticas do cotidiano os principais eixos de estudos contemporâneos,
a gastronomia mais do que nunca é concebida como signo e, também, significado. A
evolução dos estudos sobre a gastronomia vem contribuindo para a consolidação do
debate teórico em torno das temáticas que perpassam esse campo de conhecimento
que está em construção, sem se desviar do prazer de comer e do complexo problema
da falta ou excesso de ingestão de nutrientes ou de enfrentar os desafios atuais
e futuros da sociedade com vistas ao desenvolvimento sustentável, redução da
desigualdade, equidade de gênero, entre outras questões que perpassam o debate
contemporâneo e a Agenda 2030. Esse debate nos traz a ideia da relevância que a
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gastronomia alcançou nos últimos tempos e da mudança de percepção sobre o que
se entendia por gastronomia.

GASTRONOMIZAÇÃO
Um dos pilares da gastronomização é enfatizar os produtos regionais, o que leva
à “descolonização” das cozinhas. As cozinhas de cada localidade passam a ser então
disseminadoras de identidade ou de expressão de resistência. A exemplo do que
ocorreu na França nas décadas de 60/70, a gastronomização leva a uma reorientação
sociocultural dos alimentos, colocando-os na posição central nas sociedades
tradicionais. Esse momento marca o início das interpretações das cozinhas regionais.
Enquanto signo alimentar, a gastronomização abastece os meios de comunicação,
os programas de televisão e as redes sociais com conteúdo dos mais diversos campos
de conhecimento que já foram citados anteriormente. Isso retroalimenta e valoriza
ainda mais o imaginário sobre a gastronomia, atrai mais olhares e desperta novos
interesses.
Antes de todo esse volume de informações nos atingirem por televisão, canais de
streaming ou redes sociais, a crítica francesa inicia seus trabalhos com o Almanaque
Gourmands de Grimond de la Reynière. O Almanaque publicou oito volumes, entre os
anos 1803 e 1812. Desde a primeira edição, fornecedores e restaurantes enviavam
amostras de seus produtos ao autor, tamanho o sucesso do Almanaque. Seu conselho
editorial era constituído por amigos que se reuniam semanalmente para experimentar
e julgar os pratos enviados pelos melhores restaurantes de Paris. Esses jantares
informais deram origem ao “júri de degustação”, que deliberava fornecendo uma cópia
do veredito ao restaurante para que fosse exposto em seu estabelecimento e teriam a
honra de serem mencionados na edição seguinte do Almanaque.

GUIAS GASTRONÔMICOS FRANCESES: MICHELIN E GAULT & MILLAU
O Guia Michelin é um importante guia gastronômico que foi lançado oficialmente
em 1920. Na ocasião, os irmãos Andre e Edouard Michelin, proprietários da empresa
de pneus Michelin, conceberam um guia rodoviário com a ideia de incentivar e facilitar
as viagens rodoviárias na França. Surge, em 1926, de modo pioneiro, a metodologia
de classificação de restaurantes baseada em um critério hierárquico estabelecido pelo
próprio Guia.
No caso do Guia Michelin, a classificação original de uma, duas ou três estrelas
está alinhada ao conceito do guia rodoviário como se observa: restaurantes com uma
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estrela no Guia são aqueles que valem a parada: com duas, os que merecem o desvio
da rota: já os “três estrelas” são os que motivam a própria viagem. Com o tempo,
o guia rodoviário se consagrou como um guia gastronômico. Atualmente, além das
“estrelas”, o Guia dispõe da categoria “Bib Gourmand”, onde indica restaurantes com
excelente relação entre custo e benefício e um selo para restaurantes sustentáveis.
Em resposta às demandas da sociedade, como já falamos, a gastronomia é
um reflexo da sociedade em seu tempo, o Guia lançou um novo selo que reconhece
restaurantes com práticas sustentáveis. Esses estabelecimentos devem se encaixar
em uma série de parâmetros, sendo mensurada a emissão de carbono, os produtos
utilizados, a logística, os fornecedores e até o desperdício.
Em 2015, o Guia Michelin passou a dispor de uma edição especial para o Brasil,
sendo, até os dias atuais, o único país da América Latina a ter restaurantes estrelados
segundo os critérios do guia.
O Guia Gault & Millau, publicado por Henri Gault e Christian Millau, outro
importante guia gastronômico de origem francesa, surge, em 1965, como uma
resposta a um novo movimento na gastronomia francesa, que se orientava por alguns
princípios comuns. Esses princípios foram reunidos e publicados, em 1973, pelos
dois críticos gastronômicos como “10 commandements de la nouvelle cuisine” para
orientar os chefs que desejassem transitar da velha para a nova cozinha e fazer parte
desse movimento que ficou consagrado como a “nouvelle cuisine française”, ou seja,
a nova cozinha francesa.
Movimento gastronômico que emergiu na França no início da década de 1960.
Liderado por jovens chefs franceses da época, esse movimento foi consagrado como
um novo paradigma na gastronomia francesa, pois rompia com as tradições culinárias
legadas pela “Haute Cuisine” do Século XIX. Sua influência é percebida em diversos
países do mundo, pois chefs pioneiros desse movimento como Paul Bocuse, Pierre
Troisgros, Joël Robuchon e Gaston Lenôtre foram consultores de redes hoteleiras
internacionais, grupos agroalimentares e das principais escolas de gastronomia e
hotelaria dos Estados Unidos, Europa e Ásia
Celebrando 50 anos em 2021 o Guia Gault & Millau classifica os restaurantes com
os critérios de seleção: sabor, qualidade, criatividade dos chefs e sua simplicidade.
Com base nessa classificação, restaurantes de alto nível podem receber de um a
quatro toques (chapéu do uniforme de chefs de cozinha). Além da França, Gault &
Millau marca presença em outros países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiça,
Alemanha e Polônia.
Influenciados por esses modelos, surgem ainda guias gastronômicos
especializados e premiações para reconhecer os melhores restaurantes e chefs em
diversas categorias de relevância em níveis regional e nacional.
No Brasil, editado pela Editora Abril entre os anos de 1965 a 2014 o Guia

Turismo Gastronômico para Gestores de Turismo

97

Quatro Rodas indicava hotéis, restaurantes, passeios, parques, hospitais, além de
rodovias e outros pontos de referências a viajantes automotivos. Assim como o Guia
Michellin na França, o Guia Quatro Rodas se consagrou como uma referência em
viagens rodoviárias no Brasil. O Guia Quatro Rodas avaliava hotéis, restaurantes e
atrações turísticas. Os hotéis eram classificados com “casinhas” e os restaurantes
com “talheres”, conforme a qualidade da cozinha.
As publicações incluíam os guias das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife e Campinas, assim como do Brasil e,
eventualmente, de praias e outras atrações turísticas do país. Alguns modelos do
Guia também mostravam os países do Mercosul.
O Guia Quatro Rodas avaliava os restaurantes conferindo-lhes até três estrelas
conforme a qualidade da cozinha. Essa avaliação não levava em consideração os
preços praticados ou o conforto, podendo um restaurante modesto receber a cotação
máxima. A questão do conforto era representada por até cinco talheres e os preços
aproximados eram expressos em faixas com até cinco cifrões ($). As atrações turísticas
também eram classificadas com até cinco estrelas.
Para Marcelo Fernandes, sócio dos restaurantes paulistanos duas-estrelas
Kinoshita e Attimo, usar a publicação para escolher onde comer é algo que vem de
família. “Desde a infância meu pai planejava nossas viagens com um GUIA QUATRO
RODAS, que até hoje me dá a oportunidade de conhecer novos lugares.” (MAZZOLA,
2014).
Em 2015, a Editora Abril anunciou que todos os guias da Quatro Rodas deixariam
de ser publicados. Parte do conteúdo foi incorporada às plataformas digitais da editora,
ao portal Viagem e Turismo e à Veja São Paulo.

GUIAS GASTRONÔMICOS COMO INDUTORES DE NOVOS OLHARES
SOBRE OS DESTINOS
Como já foi dito anteriormente, a gastronomia incorpora as pautas da sociedade,
entre elas a responsabilidade pela preservação da biodiversidade, o enfrentamento
às mudanças climáticas e a equidade de gênero. Por essa razão, é importante que os
guias gastronômicos, se quiserem se manter relevantes, também incorporem essas
dimensões aos seus discursos e práticas.
Exemplos disso tem surgido em todo o mundo, como o Parabere Forum uma
iniciativa independente, sediada na França, que apresenta as visões e vozes de
mulheres que atuam profissionalmente na gastronomia. Com sua rede de seis mil
mulheres associadas em 60 países, Maria Canabal, a fundadora, afirma que “é preciso
que as vozes femininas sejam ouvidas e os talentos das mulheres sejam utilizados, para
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que possamos aumentar a confiança no setor da alimentação e construir uma visão
de futuro baseada nos valores da sustentabilidade e da igualdade de oportunidades”
(PARABERE FORUM, 2021).
Entre as iniciativas do grupo, surgiu o “Parabere Gourmet City Guide”, um guia
para destacar as mulheres a frente de alguns dos negócios de alimentos e bebidas
mais exclusivos do mundo.
Muitas dessas mulheres estão na vanguarda das maiores tendências
gastronômicas: food trucks, restaurantes veganos, pequenos bares, padarias
artesanais e locais rápidos/casuais de última geração.
Por último, mas não menos importante, ressaltamos o Prato Firmeza, o primeiro
guia gastronômico a mapear restaurantes, bares, lanchonetes e carrinhos de comida
fora do radar gastronômico da cidade a partir do olhar (e paladar) dos jovens locais,
moradores da periferia de São Paulo.
Reflita: Quais são as dimensões para valorizar a cultura, a diversidade, o
patrimônio e o território que você colocaria num guia gastronômico em seu destino?
Há muita confusão entre Guia Turístico e Guia de Turismo. Vamos começar
esclarecendo que o termo guia turístico se relaciona a um material como um
mapa, um livro, uma publicação ou uma cartilha com informações e roteiros de um
determinado destino turístico. Ou seja, são indicação das rotas, locais a visitar e dicas
diversas que os turistas podem utilizar em uma viagem. Já o Guia de Turismo é o
profissional qualificado por curso específico e cadastrado no Ministério do Turismo
para acompanhar, orientar e transmitir informações a pessoas ou grupos em
visitas a destinos ou pontos de interesse turístico. A profissão de guia de turismo é
regulamentada por Lei Federal nº 8623 de 28/01/93. Atualmente, os Guias Turísticos
são encontrados em vários tamanhos e formatos, digitais, impressos e de bolso, com
dicas e roteiros para viajar de automóvel, de trem, de avião, de navio para todos os
cantos do mundo. O que diferencia um guia de outro é a forma com que as “dicas” são
avaliadas e classificadas. Por isso, buscar um Guia Turístico de confiança é primordial
para alcançar as expectativas lançadas sobre aquela viagem ou aquele destino.
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Comportamento do consumidor: millenials, geração z e foodies
Autoras
María Nieves Losada Sánchez
Susana Rachão
Resumo
Neste texto, apresentam-se as principais características dos Millenials, Geração Z
e foodies no âmbito do turismo gastronômico e do enoturismo. O marco teórico de
referência para a análise do comportamento do consumidor das gerações mencionadas
anteriormente baseia-se na teoria das gerações. No texto, mostra-se o potencial
dessas gerações no contexto do turismo e da gastronomia para os próximos anos.
Palavras-chave:
Enoturismo; teoria geracional; millenials; geração Z, foodies.

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR BASEADO NA TEORIA GERACIONAL
A indústria do turismo, na atualidade, deve ser entendida do ponto de vista das
distintas gerações de viajantes que compõem o mercado turístico, dos Baby Boomers
aos Millenials e à Geração Z. A teoria das gerações pode fornecer importantes
implicações práticas para os destinos turísticos (PENDERGAST, 2010).
A teoria das gerações tem vindo a ser utilizada para explicar o comportamento do
consumidor em função da sua pertença a um grupo geracional por diversos autores,
Mannheim (1952), Strauss e Howe (2000), entre outros. O objeto dessa teoria consiste
em compreender e caracterizar grupos de pessoas de acordo com a sua pertença
a uma geração. Essa segmentação carateriza-se pela apresentação de padrões de
comportamento em grupo, e não individuais.
Mannheim (1952) desenvolveu, há várias décadas, os princípios fundamentais
da teoria das gerações, que permanecem relevantes até hoje. Esses princípios
incluem os conceitos de localização geracional, geração como atualidade e unidades
geracionais. A localização geracional é uma categoria passiva com base no intervalo
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de tempo cronológico para o ano de nascimento de um grupo de indivíduos. Essa
localização afetará o potencial da geração para partilhar um certo modo característico
de pensamento e experiência. O princípio básico é que um grupo que partilha uma
localização geracional também partilha um conjunto de experiências ao longo dos seus
anos de formação, incluindo um conjunto particular de condições sociais e econômicas.
Essas experiências e condições partilhadas influenciam o grupo geracional, em
particular, a forma em que moldam o seu pensamento, valores e crenças, formando
a pessoa de uma geração. Por sua vez, as unidades geracionais são os subgrupos
dentro de um espaço de tempo geracional, com uma variação dentro do intervalo
de localização de geração normalmente de 20–22 anos. Por exemplo, a Geração Y
é composta por três unidades geracionais: Geração Why (nascido em 1982–1985);
Millennials (MilGens; nascido em 1985–1999); e iGeneration (nascido em 1999–2002).
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Mais recentemente, Strauss e Howe (2000) indicaram que as gerações seguem
um ciclo que se repete, com quatro tipos geracionais, do idealista ao reativo, passando
pelo herói até ao artista. Ao rastrear as diferentes tipologias geracionais ao longo do
ciclo de vida, existem características que aparecem de forma consistente ao longo das
gerações sucessivas com base nesse fator. As gerações movem-se como um coletivo
através da sociedade, passando pelas quatro fases do ciclo de vida – infância, idade
adulta jovem, idade adulta média, velhice – ocupando diferentes fases em diferentes
momentos do tempo e sempre mantendo as suas características geracionais únicas.
Cada geração adquire valores e sistemas de crenças, principalmente durante os anos
de formação ou da infância.
A teoria geracional se tornou um marco conceitual para investigar certos aspectos
da indústria do turismo: motivações para viajar, comportamento do consumidor quando
viaja, satisfação, constrangimentos, etc. Eventos externos semelhantes vivenciados
por grupos de indivíduos nascidos durante o mesmo período no final da adolescência/
início da idade adulta influenciam os valores, preferências, atitudes e comportamento
de compra (SCHEWE; MERDITH, 2004). A ótica da teoria das gerações, para
analisar o comportamento de viagem dos indivíduos em função da sua pertença a um
determinado grupo geracional, tem vindo a ser frequentemente utilizada para analisar
o comportamento turístico dos Baby Boomers, Millenials e Geração Z.
Assim, compreender as preferências comportamentais dos turistas gastronômicos
e enoturistas é crucial para a gestão das atividades turísticas e, por sua vez, dos
destinos turísticos (CHARTERS; ALI-KNIGHT, 2002). De fato, existe uma substancial
literatura acadêmica que discute as principais motivações dos turistas gastronômicos e
enoturistas em relação ao seu comportamento de consumo para fins de segmentação.
Por exemplo, segundo os investigadores Sanchez-Cañizares e Castillo-Canalejo
(2015), fatores sociodemográficos, tais como escolaridade e idade, podem influenciar
na disposição a pagar (concretamente, pagar mais) por experiências gastronômicas
locais, contrariando os resultados do estudo de Bitsch et al. (2020), em que as
variáveis gênero e idade não tiveram influência na disposição a pagar dos turistas nas
experiências enológicas (enoturismo; vinhos).
Todavia, a segmentação (divisão de um grupo de grandes dimensões em grupos
de menor dimensão que partilhem as mesmas caraterísticas) comumente aplicada
na investigação do turismo gastronômico recai sobre os níveis de envolvimento e de
interesse dos turistas na gastronomia local dos destinos turísticos (MITCHELL; HALL,
2003). A origem e o distanciamento cultural do turista face ao destino (internacional ou
nacional) são fatores que criam diferentes posicionamentos em relação à gastronomia
local, logo, diferentes níveis de envolvimento (PRADA-TRIGO, 2017).
Dessa maneira, e considerando o potencial de segmentação com recurso aos
grupos geracionais, e não apenas a variáveis sociodemográficas, alguns estudos
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científicos apontam a viabilidade dos resultados obtidos através dos mesmos. Num
estudo recente, Wen e Leung (2021) afirmam que os consumidores mais jovens,
particularmente os Millennials e os consumidores da Geração Z, são considerados
o mercado mais promissor no consumo de vinho. Os mesmos autores afirmam que
a digitalização dos produtos turísticos, nomeadamente, a implementação de tours
vínicos virtuais pode aumentar a intenção de compra de vinho da Geração Z, assim
como a sua disposição de pagar (WEN; LEUNG, 2021).
Salienta-se que, enquanto a geração mais jovem como a Geração Z está mais
interessada em experimentar novos e desconhecidos pratos gastronômicos (WOLFF
e LARSEN, 2019), os Millenials (Geração Y) exibem uma maior abertura a novos
conceitos de serviço, como restaurantes e cafés da moda (KIM; JANG, 2014). Assim,
parece evidente que os turistas mais jovens têm uma maior probabilidade de se
envolverem (ativamente e socialmente) nas experiências gastronômicas do que os
turistas mais velhos, particularmente a Geração X e os Baby Boomers, que geralmente
demonstram mais receios e restrições alimentares (GU; HUANG, 2019 e STONE et al.,
2019). Os Baby Boomers são indivíduos nascidos entre 1943 – 1960 e são descritos
como uma geração “idealista”, seguida pela Geração X (nascidos entre 1961-1981),
caracterizada como uma geração “nômade” (LEASK et al., 2013).

Outro estudo recente, demonstrou que o nível de interesse na participação
ativa (envolvimento e cocriação) em atividades enogastronômicas – gastronomia
e vinhos – variava consoante o grupo geracional (RACHÃO et al., 2021). Os Baby
Boomers mostraram-se menos interessados em participar ativamente em aulas de
culinária com a população local, em contraste com as Gerações Y e Z (RACHÃO et
al., 2021). Observa-se, assim, um crescimento de experiências turísticas co-criativas
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(participação ativa através do envolvimento físico e intelectual do turista) nos produtos
de gastronomia e vinhos, sendo particularmente atrativo para a Geração Y (LUOH
et al., 2020; RACHÃO et al., 2020a; 2020b). Motivada pela dimensão educacional
em apreender sobre a gastronomia local e participar ativamente em experiências
gastronômicas e enológicas com os residentes locais, a cocriação surge como uma
construção social capaz de melhorar o significado da experiência de viagem (RACHÃO
et al., 2021).
Dessa maneira, é importante que os destinos turísticos possam oferecer
aos turistas a oportunidade de desenvolverem o seu potencial criativo através da
participação ativa na gastronomia local, uma vez que é uma tendência internacional e
um fator de atratividade para os consumidores da Geração Y e Z.
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Festivais gastronômicos, cursos e experiências
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Resumo
Para desenvolver o Turismo Gastronômico em um destino, uma das opções é a
organização e realização de eventos, tais como festivais e cursos que valorizem
aspectos da gastronomia local. Os eventos devem ser compreendidos em sua
totalidade e não apenas como uma sequência de atividades para que possam gerar
os benefícios esperados com a sua realização, a exemplo da geração de renda e
promoção do destino. Dentre os diversos eventos, destacou-se alguns Festivais que
foram e são casos de sucesso no Brasil.
Palavras-chave:
Turismo gastronômico; eventos; festivais; experiências.

EVENTOS GASTRONÔMICOS COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO PARA O
DESTINO TURÍSTICO
O desenvolvimento turístico de uma cidade ou região depende de várias estratégias
ou recursos, uma dessas estratégias é a organização de eventos que vai muito além
de planejar a programação, a execução e o monitoramento de uma sequência de
atividades direcionadas a um público específico e realizadas em local adequado à
proposta. Um evento deve ser compreendido como uma atividade econômica e social
que pode trazer benefícios para: empreendedores, cidade promotora, comércio local,
restaurantes, hotéis e comunidade. E não se deve esquecer que, para se obter tais
benefícios, um outro ponto a ser considerado quando se pensa na criação de eventos,
é que se trata de uma tarefa que exige criatividade e talento para transformá-los em
acontecimentos memoráveis. Um evento deve ficar na memória dos participantes,
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não apenas pelos benefícios decorrentes da troca e assimilação de conhecimento
durante sua programação, mas também pelas oportunidades informais de networking,
realização de negócios e interação social. O(s) organizador(es) de um pode depararse com duas situações: dar seguimento a eventos já existentes ou criar novos eventos,
ambas têm vantagens e desvantagens (ROGERS; MARTINS, 2011).
Para um evento que já é realizado regularmente, ajustes e atualizações podem
ser suficientes para que continue ocorrendo. No entanto, podem ocorrer falhas para
atingir seu potencial, justamente pela sua previsibilidade, assim uma nova abordagem
é bem-vinda nesses casos. Já no caso do evento não possuir um histórico conhecido
pelo organizador ou estiver na sua primeira edição, o organizador pode começar
seu trabalho do zero, o que é uma vantagem, pois terá a liberdade de criar algo
diferente, inovador, que pode também oportunizar a expansão da rede de informações
e fornecedores (ROGERS; MARTINS, 2011).
Pensando especificamente no Turismo Gastronômico, há diversos eventos
que podem ser realizados com a finalidade de atrair turistas desse segmento. Long
(2018) traz vários exemplos de eventos e experiências gastronômicas que podem ser
desenvolvidas como atrativos: os passeios e as rotas gastronômicas que, atualmente,
são uma prática popular do turismo gastronômico, as quais podem focar em um
alimento específico (vinho, chocolate ou tacos), bairro ou etnia, misturar locais públicos
e privados e incluir visitas a casas, restaurantes e mercearias. Alguns passeios incluem
alimentos tradicionais que são representativos de um grupo étnico, ou pratos que têm
significados especiais para um grupo específico, mas são tidos como diferentes aos
paladares convencionais.
A segunda opção são os eventos públicos, os festivais e as degustações que,
podem ser realizadas de diferentes maneiras. Esses eventos são normalmente
realizados para a arrecadação de fundos, assim os alimentos são selecionados, em
parte, pelo seu potencial para atrair e agradar os clientes. Os festivais, especificamente,
muitas vezes, são organizados como uma abordagem educacional para turistas, dessa
maneira o alimento é visto como um caminho para uma cultura. Já as exposições têm
características mais comerciais e geralmente cobram um valor para a participação do
expositor, limitando a inclusão de determinados produtos (LONG, 2018).
A terceira opção são aulas e demonstrações culinárias. As aulas de culinária
étnica são bastante comuns e tendem a atrair turistas que já têm familiaridade com
esse tipo de cozinha, pois já provaram e gostaram da mesma e querem aprender mais
sobre ela, preparando ou recriando os pratos. Por vezes, essas aulas são associadas
a passeios a mercados e fazendas de produtores. Existem também as demonstrações
educacionais, que tem por objetivo transmitir uma compreensão mais profunda da
culinária e cultura. Esses eventos são mais comuns em museus a céu aberto e
instituições culturais e educacionais. Para tanto, escolhe-se uma pessoa estudiosa da
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culinária étnica (um chef de cozinha, cozinheiro local, entre outros) e os pratos a serem
apresentados dentro da comunidade. A demonstração gastronômica é realizada em
um espaço público, conta com um palestrante, que faz a apresentação do cozinheiro
e dos alimentos que serão expostos, media as questões do público endereçadas ao
cozinheiro e pode dar informações adicionais de acordo com a necessidade (LONG,
2018).
Para a implementação do turismo gastronômico, também pode-se realizar:
visitas a unidades agrícolas de interesse; workshops/aulas sobre gastronomia e vinho;
festivais gastronômicos; visitas a unidades de restauração em ambiente especial;
refeições ao ar livre; degustação e visitas a cervejarias artesanais, mercados étnicos e
mercados de produtores locais; e frequentar restaurantes que disponham de receitas
locais e utilizem produtos típicos locais (APTECE, 2014). Luderer (2019) remarca que
os eventos gastronômicos têm destaque na contemporaneidade e podem contribuir
em vários cenários relacionados aos aspectos sociais, econômicos ou culturais.
Para organizar esses ou outros eventos, os primeiros passos são: reconhecer as
necessidades desse evento; identificar seus objetivos específicos; coletar informações
sobre participantes, patrocinadores e outras instituições que poderão estar envolvidas;
elencar os resultados esperados; verificar a viabilidade econômica e técnica; traçar as
diretrizes e elaborar os contornos do projeto (PAIVA; NEVES, 2008). Identificandose que é viável a realização do evento, deve-se iniciar seu planejamento. Neves
(2016) remarca que é importante ponderar o fato de que, ao propor a realização
de um evento em um destino turístico, deve-se pensar na forma como esse será
apresentado, divulgado, pois a população local não será mais o único público. Ou
seja, há os turistas e outras entidades envolvidas, cada qual com um olhar sobre o
que o evento deve lhe proporcionar.

PANORAMA SOBRE EVENTOS GASTRONÔMICOS NO BRASIL
As décadas de 1960 e 1970 observam o momento em que a população urbana
brasileira ultrapassa a população rural1 e o desenvolvimento das metrópoles. Isso
desencadeou uma série de transformações sociais e econômicas decorrentes do
processo de urbanização e da intensificação dos fluxos de viagens em todo o mundo
e, também, no Brasil.
Um fato notável, nesse período, são as iniciativas do setor público para incentivo
ao turismo e à expansão do parque hoteleiro nacional. Importante destacar que, em
1971, foi instituído o Fundo Geral de Turismo – FUNGETUR, criado pelo Decreto No
1 IBGE, Censo demográfico 1940-2010. Até 1970 dados extraídos de: Estatísticas do século XX. Rio
de Janeiro: IBGE, 2007 no Anuário Estatístico do Brasil, 1981, vol. 42, 1979.
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1.191 de 27 de outubro de 1971. Esse previa incentivos fiscais equiparáveis aos da
indústria básica para a construção ou ampliação de hotéis, obras e serviços específicos
de finalidade turística no Brasil2.
Atraídas por incentivos fiscais dedicados a esse fim, importantes redes hoteleiras
internacionais se instalaram no Brasil que, por sua vez, provocaram o surgimento
de um novo estilo de gastronomia no país com a chegada de expoentes chefs da
“nouvelle cuisine française”, entre eles Paul Bocuse, Gastón Lenôtre e Roger Vergé,
que atuavam como consultores das cadeias hoteleiras que desembarcaram no Brasil
nesse período (JACQUES, 2020).
Na década de 90, a redução das tarifas de importação e, em sequência, a
estabilização da economia, ampliou o acesso da população às novas tecnologias
e, também, às viagens. Instala-se, assim, um movimento de “descoberta” da cultura
alimentar brasileira com o surgimento dos primeiros festivais gastronômicos em
diversas regiões do país (FREIXA; CHAVES, 2008).
Um desses festivais gastronômicos toma forma em Tiradentes (MG) em 1998.
Ao longo de mais de duas décadas, o Festival Cultura e Gastronomia Tiradentes se
consagrou como um vetor para o desenvolvimento gastronômico e turístico local.
Importante destacar que, na primeira edição do evento, a cidade mineira que acolhe o
evento tinha apenas três restaurantes e, atualmente, concentra mais de 1503. Nesses
24 anos de evento, chefs de renome nacional e internacional passaram pelo evento,
promovendo o intercâmbio com os cozinheiros e produtores locais.
Protagonizado pelo chef Paulo Martins (in memoriam)4, movimento análogo
acontece em Belém (PA) com o Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense. Em 2000, a
primeira edição do evento promoveu o intercâmbio entre chefs do eixo Rio de JaneiroSão Paulo com a biodiversidade nativa da Amazônia. Embora o evento tenha sido
descontinuado em 2019, ao longo de quase duas décadas, chefs que atuavam no
centro-sul do país e convidados internacionais entraram em contato com uma ampla
diversidade de frutas nativas, peixes, farinhas, castanhas, raízes in loco, ampliando
significativamente o repertório de ingredientes disponíveis na gastronomia brasileira.
Nesse processo de estimular o fluxo de profissionais, jornalistas, pesquisadores
e turistas em busca dos “saberes e sabores” da região, Belém se posicionou como
promissor destino de turismo gastronômico internacional e a gastronomia passou
2 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1191.htm
3 https://www.otempo.com.br/diversao/23-festival-de-cultura-e-gastronomia-de-tiradentes-comeca-dia-1-de-outu bro-1.2384080
4 Por seu trabalho, o chef Paulo Martins foi intitulado informalmente “embaixador da cozinha paraense”
e agraciado post mortem com a Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura na Classe Cavaleiro
em 05 de novembro de 2014.
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a figurar como elemento para potencializar o turismo no estado. Fruto disso pode
ser percebido na designação de Belém como “Cidade Criativa da Gastronomia” pela
Unesco5.
O sucesso desses festivais inspirou o surgimento do Festival Gastronômico e
Cultural de Pirenópolis em 2004. Idealizado pela chef Márcia Pinchemel, o festival
tinha entre seus objetivos “lançar a semente do turismo gastronômico em Pirenópolis
promovendo a cultura local e a biodiversidade a partir da gastronomia” (JACQUES,
2020). Importante dizer que esse foi o primeiro festival gastronômico da região CentroOeste que deslocou, ao longo de mais de uma década, chefs de cozinha brasileiros e
estrangeiros renomados, além de jornalistas e turistas, para o bioma Cerrado.
Na primeira edição do evento, os chefs convidados receberam o desafio
de incorporar o baru (Dipteryx alata) em suas preparações. Essa castanha ainda
desconhecida dos chefs se tornou estrela do evento, vide o destaque para a matéria
publicada no caderno Cidades do jornal Correio Braziliense em 16 de maio de 2004:
“Turistas lotam Pirenópolis para experimentar pratos feitos por chefs de Brasília e
Goiás. Castanha do cerrado goiano é a estrela do primeiro festival gastronômico da
cidade”6. A publicação relata ainda que mais de cinco mil turistas desembarcaram em
Pirenópolis (GO) atraídos pelo Festival: “gente de todo o país encheu os restaurantes
do município para provar os pratos preparados por chefs brasiliense e goianos com
iguarias da terra”.
O panorama apresentado até aqui demonstra a relevância dos festivais
gastronômicos para conectar turistas, pesquisadores, jornalistas, chefs nacionais e
internacionais com a cultura alimentar e biodiversidade local a partir da gastronomia.
Os exemplos apresentados têm como objetivo inspirar a realização de novos eventos
a partir das experiências bem-sucedidas em todo o território nacional.
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CAPÍTULO 04
Branding e gestão inovadora
de destinos turísticos
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Posicionamento de marca e conceitos de valor: estratégias de posicionamento do destino com destaque à gastronomia
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Resumo
Gastronomia agrega história, arte e diversidade local à alimentação e atende quem
busca novos conhecimentos, sensações e experiências de vida. Turismo gastronômico
é parte de estratégias de valorização de culturas, talentos e saberes de comunidades
e seus territórios, a que chamamos de destino turístico. Marcas de destinos, ainda
que imateriais, quando positivas e influentes, são mais valiosas que a combinação
do patrimônio material, pois sobrepõem-se a clichês. A gastronomia é um dos mais
eficientes elementos de conexão entre culturas e pode ser poderoso fator de cocriarão
de valor e de desconstrução de clichês.
Palavras-chave:
Gastronomia; marca; diversidade; futuro sustentável; destinos turísticos.

INTRODUÇÃO
A alimentação humana sempre esteve relacionada aos estilos de vida, à cultura
e ao ambiente natural em que vivem os povos, por isso há grande variedade entre
cidades, países ou continentes. Atualmente, ao analisarmos o uso turístico das formas
de produção e de consumo da alimentos, ao que vamos chamar de agora em diante
apenas de gastronomia, devemos considerá-la no âmbito amplo da cadeia de valor e
de serviços, importantes componentes de um destino turístico.
Falar em gastronomia pressupõe abordar a alimentação não apenas como
fonte de saciedade para necessidades fisiológicas, mas, principalmente, como
necessidades sociais, culturais e psicológicas dos indivíduos. À gastronomia estão
agregados talentos, saberes, arte, criatividade, diversidade local e visões de passado,
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presente e futuro. Ao discorrer sobre turismo gastronômico, soma-se às necessidades
da alimentação a demanda crescente dos indivíduos por novos conhecimentos e novas
sensações, por meio de conjunto de atividades e serviços em destinos turísticos a que
chamamos de experiências.
O turismo gastronômico é parte de estratégias de destinos de incorporarem
os talentos locais, as potencialidades de produção agrícola e artesanal, e suas
identidades culturais na oferta de experiências que um visitante pode ter na localidade.
Ao incorporar essa identidade como atrativo turístico, o destino otimiza oportunidades
para desenvolver experiências capazes de atender a uma demanda em crescimento:
viajantes que buscam conhecer e se conectar com pessoas locais, aprenderem sobre
seus ofícios, participar de suas vidas. Além disso, as experiências que se relacionam
à gastronomia podem ser geograficamente dispersas em uma localidade, incluindo
áreas urbanas e rurais. De visitas a produção de alimentos orgânicos a oficinas de
confecção artesanal de comidas típicas do local: tudo pode compor o conjunto de
experiências gastronômicas, desde que bem planejadas.
Turismo nunca acontece apenas com um tipo de serviço. Carece de uma
combinação de serviços, negócios, organizações, associações e indivíduos, tanto
aqueles que viajam quanto quem os recebem: locomover-se, comer, hospedarse, passear, comprar, descansar e aprender são alguns dos verbos que implicam
atividades que compõem a oferta do turismo. Qualquer produto ou serviço é também
conectado a um território, ao que chamamos de destino, mesmo que esse local seja
móvel, como um cruzeiro. Por essa razão, as marcas de destinos de turismo não
podem representar apenas um componente: precisam ser diversas e abordarem
estratégias de presente orientadas a um futuro sustentável.
Vamos dividir este texto em temáticas, organizadas pelos conceitos que
abordamos e que compõem reflexões sobre a gastronomia como destaque em
destinos.

IDENTIDADE CULTURAL
É a representação do meio em que a formação social de cada indivíduo,
somadas entre si e recebendo influências do ambiente, proporcionam memórias
coletivas, tradições, hábitos, costumes, músicas, cores, fazeres rotineiros e demais
manifestações imateriais, que identificam e diferenciam um grupo de outro. Assim, o
modo de agir, vestir, falar e alimentar-se corresponde ao modo de ser de um grupo
social e representa sua identidade, aqui entendida como uma particularidade da
cultura de uma comunidade e suas representações, individualizando-a. As identidades
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são produzidas em momentos particulares no tempo e no espaço, compreendendo
visões diferentes entre os níveis individual, local e global, que se complementam pela
semelhança, pela diferença ou mesmo por meio da exclusão social, dependendo do
observador. Justamente por revelar questões políticas, étnicas, éticas, religiosas,
de estrutura econômica, cultural ou mesmo do nível de desenvolvimento agrário da
comunidade que produz e consome determinados pratos, a gastronomia constitui
um importante elemento identitário, um ponto de conexão e conhecimento sobre um
determinado grupo social (GANDARA, 2008).
Diante de tantas interfaces que poderiam ser exploradas, este capítulo centrase na reflexão sobre o destaque à gastronomia como estratégia de construção de
marcas e posicionamento de destinos turísticos. Face a um mercado crescentemente
competitivo, em que os destinos buscam diferenciação e valor agregado à sua marca,
essa identidade gastronômica vem sendo cada vez mais prestigiada como atrativo
turístico eficaz.
Associação à identidade cultural italiana

Associação à identidade cultural japonesa

Fonte: Envato Elements, 2021.

Fonte: Envato Elements, 2021.

MARCA, IMAGEM, REPUTAÇÃO E VALORES
Em rotinas cada vez mais aceleradas, é possível que não exista tempo para
as pessoas se aprofundarem em conhecimentos sobre outras nações e culturas, e,
por isso, os clichês ainda são reais. Entre eles, destacam-se, no âmbito do turismo:
Paris é charmosa e romântica, o Japão é tecnológico, a Suiça é rica, o Rio de Janeiro
só tem praia e carnaval, a Toscana tem estilo de vida despojado, Alemanha não é
hospitaleira, a África é um continente de muitas desigualdades econômicas e não há
bons serviços em turismo.
Esses clichês, se verdadeiros ou falsos, positivos ou negativos, afetam a forma
como pessoas engajam com pessoas, produtos e serviços de outras sociedades. Para
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criar marcas fortes em turismo, é importante reposicionar essas percepções, ainda
que a reversão de clichês não seja uma tarefa simples. Carece de esforço de todos:
governos, instituições, empresas e indivíduos. A grande questão para a desconstrução
desses estereótipos é ter uma estratégia que seja maior que eles, e absolutamente
verdadeira. Então, qual a estratégia e como construir uma marca – real - que se
torne mais forte do que quaisquer percepções equivocadas? Em um mundo altamente
globalizado em que a concorrência entre destinos turísticos é acirrada, sejam eles
pequenas comunidades, médias cidades ou grandes países, a gastronomia é um forte
componente da imagem que um indivíduo pode ter daquela localidade.
Construir uma marca não é criar um desenho gráfico, um slogan, fazer promoção,
relações públicas e publicidade, ainda que sejam parte. Construir uma marca requer
inclusão e diversidade, requer incorporar variedade de talentos, serviços e produtos,
e todos eles envolvem pessoas, culturas, línguas, artes, arquitetura, meio ambiente,
biodiversidade, sustentabilidade, hospitalidade, história, esportes, inovação. E, muitas
vezes, todos eles juntos. Construir e gerir marcas de destinos turísticos é um processo
multisetorial, de diversos significados e interações.
Na comunicação de marcas e na consolidação de reputações, não existe mais um
canal direto entre comunicador e receptor. Atualmente, o que existe são multicanais,
de rápida e ágil comunicação, sobretudo online, que acrescentam percepções e
significados enquanto se conforma, continuamente, a marca e a reputação. As
conversas em tempo real, sobretudo em ambientes online e nas redes sociais, podem
co-criar ou co-destruir valores, marcas e reputações. Por essa razão, é fundamental
construir e gerenciar marcas com muita atenção: ela representa a diversidade, os
valores culturais, a inclusão e a realidade? O que ela comunica é real? O que o
destino entrega é coerente?
Já sabemos que gastronomia é parte fundamental das culturas. Como dar
destaque a ela na marca, quando o destino se planeja para ser competitivo a partir
da consolidação do turismo gastronômico? Simon Anholt (2007), autor best-seller
global sobre marcas e fundador do Ranking de Marcas Países (Good Country Index),
desenvolveu um hexágono para indicar o que deve ser inserido nas marcas de países,
a que podemos também projetar para destinos turísticos:

118

Turismo Gastronômico para Gestores de Turismo

De maneira similar a um país, um destino é local onde pessoas moram, estudam,
trabalham, comem, criam suas famílias, produzem tecnologias, bens e serviços,
plantam alimentos, cuidam da natureza e envelhecem. Isso tudo acontece em paralelo
às atividades de turismo e precisam estar incorporados, pois os visitantes em busca
de experiências verdadeiras interagem com a vida real do local. Nesse sentido,
um destino que consegue desenvolver marca com projeção e reputação positivas,
fundamentada na diversidade real, passa a ter em suas mãos um valor competitivo
imenso, possivelmente até mais valioso que o patrimônio material da localidade. A
gastronomia pode ter o destaque em meio a esse conjunto, se a comunidade viver ou
estiver disposta a implementar essa realidade.
Para resumir: um destino com marca e imagem positivas e fortes precisa cuidar
delas com muito carinho e atenção: aí está seu valor e suas facilidades para conquistar
simpatia do público que busca receber. No entanto, com os benefícios da marca forte,
também chegam as responsabilidades: reputação e marca são elementos vivos, e as
redes sociais potencializam a possibilidade de cocriação de valor ou de codestruição
dele. Todo visitante que chegar à localidade é um potencial cocriador ou codestruidor
da reputação: ele precisa ser surpreendido positivamente no decorrer de toda sua
experiência de viagem e permanência no local.
A gastronomia pode ser um forte componente das marcas e de reputação de
destinos, mas, para isso, sua cadeia precisa estar em patamares de excelência. Uma
estratégia forte para turismo gastronômico precisa conversar tanto com os indivíduos
que viajam em busca da mais sofisticada gastronomia local, quanto aqueles que
viajam em busca de experiências gastronômicas acessíveis e inclusivas. Ao oferecer
oportunidades para um variado grupo de pessoas com interesse em gastronomia,
ainda que em níveis diferentes, é importante que assim seja, também, a entrega. E
tudo isso vai muito além dos bares e restaurantes, também fundamentais.
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Como estão as feiras de produtores de alimentos da localidade? Há espaços
para visitantes interagirem e se sentirem acolhidos? Nelas, há expressões culturais
complementares, como música e artesanato, para ampliar o engajamento sensorial
e o conhecimento dos visitantes? Há produtos de qualidade, a preços justos e
acessíveis? Como estão as propriedades de orgânicos, as fazendas de frutos do mar?
É possível conhecê-las? O acesso é bom? E os ateliês de preparo de alimentos
artesanais, são acessíveis e dentro das normas sanitárias? O turismo gastronômico
na localidade permite que produtores de orgânicos, artesãos e cozinheiras, por
exemplo, façam parte dos benefícios econômicos e sociais que os turistas deixam em
sua comunidade? Como está a preocupação com o meio ambiente? O plástico de uso
único foi abolido? Já há estabelecimentos lixo zero? Como estão as políticas públicas e
as regulamentações do uso dos recursos naturais? As comunidades mais vulneráveis
estão incluídas? Há correlação das políticas públicas no local com a Agenda 2030 e
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas?
Existem cooperativas de artesãos, cooperativas de produtores, se isso lhes facilitar
a inserção na cadeia de valor do turismo? Nas acomodações, servem-se produtos
locais, são valorizadas as frutas frescas, os bolos e doces artesanais? Ou nos cafésda-manhã e nos frigobares são oferecidos sucos pasteurizados de caixinhas, oriundos
de centenas de quilômetros à distância, em embalagens não recicláveis?

POSICIONAMENTO DO DESTINO TURÍSTICO
Uma estratégia de posicionamento carece de planejamento, gestão e
monitoramento constantemente. Ela precisa incorporar os valores da marca e ir além
das expectativas (levantadas pela marca, reputação e estratégias de comunicação): é
necessário entregar com excelência a todos os públicos que recebe. O posicionamento
pode gerar impacto positivo para a localidade, no curto e no longo prazos: como se
organizam e o que entregam hoje vão levar aonde querem estar amanhã?
Em visão de longo prazo, é necessário definir um posicionamento que contribua
com um futuro sustentável ao destino turístico. Um posicionamento bem construído é
o que conversa, naturalmente, com os visitantes que se sentirão bem ao conectar-se
com os valores locais, a fim de consolidá-los. Exemplo: se na localidade há produção
de café orgânico, pode-se construir estratégias em torno do desenvolvimento da cadeia
de valor e da gastronomia em torno do café, do estilo de vida de seus produtores
e conhecedores, baristas e chefes especializados em seus atributos. Pessoas que
desgostam do sabor, do cheiro, dos derivados do café, por exemplo, possivelmente
não se sentirão satisfeitas no local.

120

Turismo Gastronômico para Gestores de Turismo

BRANDING GASTRONÔMICO
De acordo com a última edição do Relatório de Competitividade em Viagens e
Turismo (TTCR) do Fórum Econômico Mundial, publicado em 2019, o Brasil ocupava
a 32ª posição no ranking que mensura os fatores e as políticas que permitem o
desenvolvimento sustentável das viagens e do turismo em 140 países. O índice de
competitividade avalia 90 indicadores distribuídos em 14 pilares, como ambiente
favorável a negócios, segurança, infraestrutura aérea e portuária, sustentabilidade,
recursos naturais e culturais. Analisar esse relatório, importante dizer, permite que
governos e empresas possam estabelecer benchmarkings entre países. Entre os
14 pilares avaliados, o Brasil se destaca em dois: recursos naturais, na segunda
colocação, precedido pelo México, e recursos culturais e viagens de negócios, na 9ª
posição.
Como se vê, nossa diversidade biológica e cultural nos tornam altamente
competitivos no cenário global do turismo. Ao longo do nosso vasto território,
concentramos mais de 20% das espécies do planeta. Somos um país megadiverso
e devemos ostentar esse título com orgulho! Somos o Brasil dos ribeirinhos,
caiçaras, quilombolas, geraizeiros, quebradoras de coco babaçu e de mais de 305
etnias indígenas que, junto aos diversos ciclos migratórios (japoneses, libaneses,
portugueses, italianos, alemães) que ocorrem desde o período colonial até os dias
atuais, fazem do Brasil, muitos Brasis.
Pesquisa conduzida pela Organização Mundial do Turismo (United Nation World
Tourism Organization - UNWTO), indica que cultura e natureza são as duas principais
razões que motivam um turista a visitar um destino.1 A gastronomia ocupa a terceira
posição nesse ranking. A pesquisa aponta ainda que 87% dos entrevistados acreditam
que a gastronomia é um elemento distintivo e estratégico no posicionamento da
imagem e marca do seu destino. É importante lembrar que a gastronomia é uma
expressão da cultura alimentar e está intrinsecamente conectada a um território, aos
ingredientes locais, aos saberes e fazeres e às tradições. Portanto, sua relação com a
identidade e a cultura local, como também com a natureza ou a história, transformam
a gastronomia em importante diferencial para os destinos turísticos.
Vale dizer que a gastronomização da alimentação e da cultura impulsionou ainda
mais o interesse pela gastronomia no contexto turístico, bem como a midiatização que
elevou os chefs ao papel de celebridades que, por sua vez, passaram a influenciar
1 O Survey foi realizado no período de junho a setembro de 2016 pela Organização Mundial do Turismo
em colaboração com a Madison MK e aplicada a membros afiliados de 29 países, incluindo empresas
e instituições do setor público e privado. A pesquisa teve como objetivo compreender o grau de importância dado ao turismo gastronômico nos respectivos destinos como ferramenta de desenvolvimento
econômico, social e cultural, entre outros objetivos específicos e foi consolidada no 2º Relatório Global
de Turismo Gastronômico publicado em 2017.
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comportamentos e gerar tendências. Não obstante, esses chefs se destacam pela
oferta de uma gastronomia autoral e criativa, comumente associada a um país, região
ou microlocalidade. Seus cardápios são temáticos, sazonais e oferecem uma narrativa
associada à biodiversidade e aos produtos locais (BEUNO, 2016; JACQUES, 2020),
o que contribui para enfatizar o conhecimento sobre os produtos e a proveniência dos
mesmos (YEOMAN et al., 2015). Nesse ponto, o Brasil já se destaca muito bem. Nos
últimos anos, a “nova gastronomia brasileira” incorporou aos seus discursos e suas
práticas, entre outras pautas, a valorização de produtos próprios à biodiversidade
brasileira e colocou o país no “mapa gastronômico mundial”. Com isso, espécies nativas,
antes negligenciadas, passaram a figurar em cardápios de restaurantes, palestras
e festivais gastronômicos regionais. Frutas nativas, hortaliças não convencionais,
castanhas, sementes, raízes, especiarias, formigas e até o mel de abelhas nativas
sem ferrão (ANSF) se tornaram produtos gastronômicos desejados (JACQUES, 2020).
Além disso, chefs brasileiros e brasileiras são protagonistas nos principais rankings
gastronômicos mundiais e seus restaurantes ocupam posições privilegiadas nas
listas que definem os melhores do mundo. Ao mesmo tempo, levantamentos sobre a
demanda turística internacional, realizados pelo Ministério do Turismo, apontam que a
gastronomia figura entre os itens mais bem avaliados pelos turistas estrangeiros que
visitam o país, o que a torna um atrativo ainda mais indispensável na composição da
oferta turística dos destinos brasileiros.2
Por outro lado, o compromisso da “nova gastronomia brasileira” com pautas
correlatas ao desenvolvimento sustentável, como mudanças climáticas, equidade
de gênero e combate ao desperdício devem reverberar nas experiências de turismo
gastronômico, proporcionando aos turistas o engajamento com as dimensões da
sustentabilidade durante suas viagens. O turismo gastronômico, como se observa,
pode ser uma plataforma para fortalecer a identidade, preservar o patrimônio material
e imaterial, dar protagonismo às comunidades tradicionais e valorizar a diversidade
biológica e cultural do nosso país.
Sem dúvidas, comida e bebida são essenciais a qualquer turista, mas, como
podemos observar, muita coisa mudou nos últimos anos. Até pouco tempo, a escolha
de onde comer e beber era tangencial ao itinerário do turista. Mesmo os estudos e as
teorias do turismo abordavam a questão de forma pouco aprofundada. De um serviço
inerente à oferta turística, a gastronomia tornou-se uma das principais motivadoras de
viagem em todo o mundo. Agora, os turistas se deslocam para conhecer a gastronomia
2 Entre 2015 e 2019, o estudo da demanda turística internacional traz a gastronomia como o segundo
item mais bem avaliado na categoria “serviços turísticos”, atrás apenas de “hospitalidade”. Na categoria
“infraestrutura turística”, os restaurantes são o segundo item mais bem avaliado pelos turistas, precedido por “alojamento”. Referência: Anuário Estatístico de Turismo 2020 (ano base 2019) do Ministério do
Turismo, acessado em 18/08/2021.
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de uma região específica e para vivenciar experiências nesses destinos.
A gastronomia também é uma dimensão da economia criativa e alguns destinos
nacionais já identificaram, na gastronomia local, uma vantagem competitiva. Belém
(2015), Paraty (2017), Florianópolis (2014) e Belo Horizonte (2019) figuram, inclusive,
como Cidades Criativas da Gastronomia da Unesco. As cidades criativas, importante
ressaltar, assumem o compromisso de desenvolver e compartilhar experiências para
promover o desenvolvimento urbano sustentável, estabelecendo parcerias entre
os setores público e privado e a sociedade civil, e fomentando ainda as outras seis
áreas criativas (artesanato, design, cinema, literatura, mídia e música). Esses quatro
exemplos brasileiros podem inspirar outros destinos brasileiros a se posicionarem
como destinos gastronômicos mais criativos, sustentáveis, inclusivos e, sem esquecer
o momento pandêmico, mais resilientes.3
Como salienta o relatório publicado pela OMT, ao serem integradas à oferta
turística dos destinos, as experiências gastronômicas podem contribuir para a geração
de renda em áreas rurais e periféricas e contribuir para um turismo mais sustentável e
inclusivo, atento às agendas atuais e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Ao mesmo tempo, a gastronomia oferece um enorme potencial para estimular as
economias locais, regionais e nacionais e promover a inovação, agregando as novas
tecnologias aos roteiros e às experiências gastronômicas. Daí a necessidade de
elaborar políticas públicas para o turismo gastronômico e fortalecer a governança
nos territórios, de modo que as iniciativas voltadas para fortalecer a cadeia produtiva
da gastronomia a partir de sua interação com o turismo possa perdurar, tal como se
observa em países vizinhos.

UM FUTURO SUSTENTÁVEL
Um futuro sustentável se obtém por meio de equilíbrio entre lucro, volume de
turistas e gestão dos recursos, principalmente os naturais, sempre com visão de longo
prazo. Para isso, carece haver harmonia entre os stakeholders: a governança, os
atores do setor público, do setor privado, os locais e os visitantes.
Um destino turístico equilibrado e direcionado ao desenvolvimento sustentável,
com marca e reputação assentadas nos valores reais de sua cultura, posicionamento
3 Além das quatro cidades brasileiras, a Rede Mundial de Cidades Criativas na categoria Gastronomia
é composta pelas cidades de: Overstrand Hermanus (África do Sul), Bendigo (Austrália), Cochabamba
(Bolívia), ChengDu, Yangzhou, Macao e Shunde (China), Buenaventura e Popayán (Colômbia), Jeonju
(Coréia do Sul), Burgos e Dénia (Espanha), San Antonio e Tucson (EUA), Portoviejo (Equador), Rasht
(Irã), Alba, Bergamo e Parma (Itália), Hyderabad (Índia), Tsuruoka (Japão), Zahlé (Líbano), Enseada
e Mérida (México), Bergen (Noruega), Arequipa (Paraguai), Cidade do Panamá (Panamá), Östersund
(Suécia), Phuket (Tailândia) e Hatay, Afyonkarahisar e Gaziantep (Turquia). Link: https://en.unesco.org/
creative-cities/home

Turismo Gastronômico para Gestores de Turismo

123

que traga benefícios a quem recebe, a quem visita e ao meio ambiente, carece,
principalmente, de uma identidade autêntica. Não é possível, em turismo, despertar
interesses por viagens que tenham como gastronomia algo pasteurizado, que seguem
padrões e reproduzem sabores encontrados em estabelecimentos de cadeias
globalmente conhecidas. Ao contrário, a busca é por novidades, desde que sejam
autênticas e respeitem os recursos locais. Incorporar a diversidade e os talentos da
comunidade local na oferta gastronômica pode ser um exercício aparentemente óbvio,
mas não é simples. Os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, os descendentes de
europeus, asiáticos os africanos, os imigrantes recentes que são parte da comunidade:
eles têm seu espaço?
A gastronomia perpassa todos os serviços em turismo e se sobrepõe a
temporadas, de verão ou inverno. Festivais gastronômicos, por exemplo, podem ser
criados a qualquer época do ano, mas, sobretudo, nos momentos de menor visitação
a um local, como novo fator de atração de visitantes, a fim de manter a produção local
e os serviços aquecidos.
Como sair do óbvio e gerar realmente uma estratégia de excelência que caminhe
rumo a um futuro sustentável? Segundo Yeoman (2016):
• Governança: é preciso garantir que há envolvimento dos líderes políticos,
governança. Eles detêm capacidade de formulação de políticas públicas e de
direcionamento de investimentos públicos para a geração de ofertas gastronômicas
de excelência;
• A cadeia da gastronomia é ampla e inclui produtores de alimentos, artesãos,
profissionais dos serviços de gastronomia, especialistas em sustentabilidade. Ninguém
pode ficar de fora;
• O turismo gastronômico carece de personalidade e autenticidade. É um
processo que envolve toda a comunidade; sem a participação de todos, jamais se
alcançará seu papel de otimizar a diversidade;
• Em relação aos produtos e experiências: o valor pode ser gerado de forma
diferente. Para restaurantes, é importante manter as finanças saudáveis; para
membros da comunidade de produtores rurais, por exemplo, experiências de visitação
a suas propriedades podem ser geração de renda adicional.
• Lembrar que o público que viaja para turismo gastronômico pode incluir
o especialista, que está em busca de sofisticação gastronômica e tem média de
gastos elevados no destino; ou pode ser o curioso, aquele viajante que se interessa
por gastronomia de qualidade, mas não é especialista e está em busca de algum
conhecimento adicional ao seu. O destino deve ter opções a ambos, com qualidade.
A velocidade da comunicação online, por meio de serviços de streaming, canais de
TV online ou redes sociais, aproximaram os indivíduos: quem produz, quem apresenta
e quem consome. Nesse sentido, há crescente atenção dada à gastronomia:
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Os “realities shows” em restaurantes, que invadiram a TV na metade dos
anos 2000, mudaram o status do chef e emprestaram a ele o mesmo glamour dos
personagens dos filmes de Wall Street nos anos 1990. O mundo, agora, queria trabalhar
na cozinha. As redes sociais provocaram uma mudança profunda em todos os sentidos.
A crítica passou de especializada a pulverizada; a eficiência das equipes deu lugar à
performance, e garçons viraram contadores de histórias com todo seu atendimento
fotografado, filmado e verificado; os pratos viraram esculturas e os ambientes de
bares e restaurantes viraram palcos, com iluminação e ânbulos dramáticos garantindo
a boa foto. Lá para 2006, a pegada de carbono, que já era assunto no mundo todo,
virou questão também para a gastronomia. Foi assim que pimba!, redescobrimos o
Brasil. Agora era importante que a comida viesse de perto e ali, naquele momento, a
descrição nos cardápios se estendeu. Não bastava ser pato, era pato de Friburgo. O
ingrediente passava de genérico a algo mais importante e tinha nome e sobrenome.
Então, o olhar do cliente saiu da cozinha e começou a passear pela cadeia. Não
bastava a história da casa e do chef, era preciso saber de onde vinha o alimento, de
qual fazenda, qual era sua composição, se tinha agrotóxicos, alergênicos, quem era o
produtor, sua história e manejo, fosse de legumes ou animais. Era a ponto do iceberg.
(BELTRÃO, 2021).
Olhando para o futuro, importa o sucesso dos negócios de gastronomia, sim.
Mas, sobretudo, importa o cuidado com o meio ambiente, com os animais e com as
pessoas. Importa a busca pela inclusão e pelo fortalecimento da diversidade, pela
geração de oportunidades de trabalho e renda. As marcas que captarem isso, desde
que conectadas à realidade, serão mais fortes.
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A viagem como experiência
Autora
María Nieves Losada Sánchez
Resumo
Neste texto, apresenta-se o conceito de turismo de experiências no contexto do
turismo gastronômico. Relata-se a importância do desenho de roteiros turísticos para a
obtenção de vantagens competitivas para os destinos turísticos e descrevem-se, muito
brevemente, as fases do planeamento de itinerários de turismo enogastronômicos.
Este texto tem importantes implicações práticas para os profissionais do setor como
futuros planificadores de roteiros enogastronômicos.
Palavras-chave:
Turismo de experiências; turismo enogastronômico; itinerários turísticos.

A EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR
No turismo, não se vendem produtos, mas sim experiências. O produto e/ou o
destino turístico é entendido pelo turista como a soma de uma série de elementos
relativos à hospedagem, ao transporte, à gastronomia, às atrações, às atividades
de lazer, ao entretenimento, etc. (AGAPITO et al., 2014; MENG, 2004). Portanto,
a percepção do destino será determinada pela combinação dessa série de fatores,
dando origem à “experiência turística” (AGAPITO et al., 2014).
O turista que busca experiências é aquele que quer descobrir e conectar-se com
as pessoas do local, os seus costumes, os seus modos de vida, etc. Mais do que
comprar pacotes turísticos, o turista experiencial pretende adquirir histórias para viver,
contar e partilhar, etc. (PUIGGRÓS, 2017). Bordas (2003, p. 2) define as experiências
como “vivencias, sentimentos e sensações que nos fascinam e impactam e que,
precisamente por isso, se convertem em memoráveis”.
A qualidade da experiência turística pode ser considerada como o fator que mais
contribui para a percepção do turista sobre a competitividade do destino turístico e
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que, portanto, irá influenciar as suas decisões e o seu comportamento futuro (MENG,
2004). Assim, no contexto turístico, a experiência turística será a chave para o sucesso,
inovação e competitividade do destino turístico (CORREIA, 2014).
Dessa forma, num setor tão competitivo como é o do turismo, deve-se prestar
especial atenção às experiências turísticas que oferecem os destinos, bem como
às opiniões e atitudes dos turistas frente a essas experiências, a fim de melhorar a
satisfação com o destino (LIN, 2006; MENG, 2004; PULIDO e NAVARRO, 2014).
A definição de experiência do consumidor mais utilizada no campo da economia
da experiência é a de Pine e Gilmore (1999), que afirmam que uma experiência ocorre
“quando uma empresa usa os serviços intencionalmente, e os seus produtos como
acessórios, para atrair clientes individuais criando uma experiência memorável”.

GASTRONOMIA E TURISMO DE EXPERIÊNCIAS
A alimentação é um componente fundamental da experiência turística. Em alguns
casos, as importâncias dos recursos agroalimentares deixaram de ser um elemento
complementar da viagem para ser o elemento central da mesma (THOMÉ-ORTIZ,
2017).
As experiências gastronômicas dirigidas aos turistas são geralmente
desenvolvidas a partir da perspectiva de aspectos “únicos” da gastronomia que
só podem ser encontrados numa localização concreta e estão baseados em cinco
dimensões, segundo Thomé-Ortiz et al. (2017): profundidade histórica (por exemplo,
elaboração de vinhos desde a época colonial), ancoragem territorial (por exemplo,
condições biofísicas do território e a importância econômica da viticultura), know-how
(por exemplo, saber fazer diferenciando em função do tipo de vinho que produz cada
adega), valor patrimonial (por exemplo, processo de patrimonialização dos vinhos a
partir do turismo) e exclusividade (por exemplo, vinho exclusivo de uma região).
Dentro do turismo gastronômico, o vinho e a sua cultura constituem um dos
produtos com maior atrativo e com maior potencial para a indústria turística. O vinho
e a cultura do vinho e a vinha têm uma grande capacidade para o desenvolvimento
de pacotes turísticos temáticos pela sua transcendência na sociedade e na cultura do
território produtor.
O enoturismo consiste no desenvolvimento de atividades turísticas adicadas ao
desfrute cultural e enológico do vinho, a vinha e o território, onde a cultura do vinho é
o eixo temático desse produto turístico. O valor enológico-cultural determina o peso
do elemento “vinho” como eixo vertebral da experiência turística. A cultura do vinho
constitui o elemento diferenciador dos territórios enoturísticos, e o caracter distintivo
desses destinos manifesta-se através do vinho e todas as suas manifestações
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culturais: características arquitetônicas da zona e das adegas, festivais, folclore,
formas de trabalhar a terra e cultivar a vide, etc. (GARRIDO, 2013).
Nos últimos anos, estamos a assistir a um importante processo de desenvolvimento
de experiências enogastronômicas em destinos turísticos de todo o mundo. Essas
experiências consistem, fundamentalmente, na oferta de pacotes completos de
serviços de restaurante, diversão e entretenimento (RICHARDS, 2002).
O desenvolvimento do pacote turístico nas décadas de 1960 e 1970 foi, na
realidade, o verdadeiro impulsor do turismo gastronômico. Até esse momento,
o consumidor estava exposto a um leque de alimentos muito reduzido. Com a
possibilidade de viajar ao exterior, o consumidor começou a experimentar alimentos e
técnicas culinárias novas e exóticas.
A parte essencial de um pacote turístico, a pedra angular em torno da qual
gira a organização de uma experiência de visita enogastronômica, é o itinerário.
A complexidade de um território e a necessidade de o tornar perceptível de forma
agradável e interessante obrigam ao operador turístico elaborar uma metodologia
séria para a construção do roteiro, especialmente em zonas caracterizadas pela sua
riqueza enogastronômica.
Saber construir roteiros é um dos fatores mais importantes do serviço de turismo
cultural enogastronômico. Um sistema de roteiros corretamente estruturado oferece
uma série de vantagens (CROCE; PERRI, 2010, p. 214):
• Oferece aos clientes a oportunidade de conhecer e valorizar o contexto
ambiental através de rotas privilegiadas já testadas por quem conhece a área;
• Estimula a curiosidade do visitante ao oferecer roteiros temáticos não triviais,
alegra e torna a estadia agradável;
• Favorece uma maior permanência do visitante no local, tornando a experiência
turística na área mais ativa e participativa;
• Reforça na mente do turista o sentimento de pertencer ao território-destino
escolhido (embora limitado ao tempo das férias);
• Favorece o intercâmbio cultural mútuo entre clientes e residentes;
• Torna-se um recurso precioso também para os residentes, uma oportunidade
de descobrir, aprofundar e se apropriar (figurativamente) do próprio lugar, elemento
que tende a fortalecer o respeito ao próprio território;
• Oferece aos residentes uma maior participação cívica e permite que eles atuem
no sentido de valorizar a sua identidade territorial, responsabilidade, desenvolvimento
e sustentabilidade ambiental;
Croce e Perri (2010) estabeleceram as medidas técnicas para um correto
planejamento de itinerários enogastrômicos, as quais contemplam as seguintes fases:
• Conhecimento do território de referência. Nesta fase, é necessário analisar os
diversos elementos do território escolhido: geografia, natureza, cultura, sociedade,
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economia e sistemas de produção, legislação etc.;
• Estabelecimento dos objetivos e das metas do projeto por parte dos agentes
envolvidos, organização turística pública ou outro tipo de operador privado;
• Análise e decisões relativas ao mercado: segmentação e/ou escolha do público
alvo; conhecimento e acompanhamento do panorama da oferta turística com particular
atenção aos concorrentes reais ou potenciais (projetos e operadores do mesmo setor);
• Análise do potencial do projeto e gestão do trabalho. Consiste em refletir
em termos de recursos humanos (aptidões e competências), recursos financeiros
e recursos tecnológicos disponíveis, de forma a poder estabelecer, com uma certa
segurança, áreas e limites de atuação em relação aos objetivos a serem conseguidos.
Portanto, a oferta de experiências turísticas enogastronômicas pode vir a
diversificar o produto turístico genérico (destino geográfico) e também os dos próprios
empreendimentos turísticos, ligando-as ao território e tornando-as mais reconhecíveis,
originais e atraentes para o turista moderno.
O turista moderno caracteriza-se pela sua predisposição à procura de experiências
gastronômicas novas em diferentes locais e culturas. Foi com o início deste século que
o turista gastronômico começou o seu auge. As principais razões para essa rápida
evolução, segundo Stanley e Stanley (2015), foram:
• A curiosidade por descobrir novos alimentos devido à sua exposição a alimentos
e técnicas de culinária novas e exóticas durante as férias;
• Maior preocupação com a saúde. Muitos consumidores têm opiniões desfavoráveis sobre os alimentos geneticamente modificados e o seu efeito a longo prazo
sobre a saúde;
• Necessidade de se conectar mais estreitamente com a comunidade rural devido
à necessidade crescente de escapar de um ambiente urbano cada vez mais lotado e
mais poluído;
• O surgimento de mercados de agricultores, lojas e atrações turísticas culinárias
como uma nova oferta para os turistas, principalmente em áreas rurais;
• O surgimento de chefs famosos em programas de culinária na televisão.
Em suma, pode se dizer que o turismo enogastronômico passou de ser um nicho
de mercado a converter-se em um modelo de desenvolvimento territorial, pela sua
capacidade para revitalizar a economia local e o tecido produtivo. Assim, as experiências
enogastronômicas podem ser consideradas como um elemento fundamental do slow
tourism (turismo lento) e supõem uma alternativa ao turismo de massas. O slow tourist
é, portanto, um gastrônomo-turista, no qual a gastronomia incorpora um espírito de
reflexividade que impulsiona a busca pela melhor alimentação, tornando-se a própria
cultura e, sem dúvida, um meio de turismo cultural (CORVO; MATACENA, 2018).
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Novas tecnologias nas viagens
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Filipa Margarida da Eira Jorge
María Nieves Losada Sánchez
Resumo
A tecnologia tem um papel cada vez mais importante no setor do turismo. Os turistas
recorrem às mais variadas tecnologias em várias fases da viagem: i) na fase de
preparação da viagem, para recolher informação que o ajudará no processo de tomada
de decisão sobre o destino a visitar e os serviços turísticos a adquirir; ii) no processo de
compra e iii) durante a viagem, pois permite obter informação sobre pontos turísticos e
como lá chegar e pode ser um complemento à experiência turística.
Palavras-chave:
Tecnologia; comportamento do turista; marketing digital; ferramentas de marketing
digital.

A IMPORTÂNCIA DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO SETOR TURÍSTICO
À medida que o tempo passa, o mundo tem cada vez mais tecnologias disponíveis,
que causaram mudanças na forma como as pessoas vivem, trabalham e usufruem
do seu tempo livre. Essa mudança tecnológica também alcançou o setor do turismo
(BUHALIS; LAW, 2008).
A tecnologia veio dar novas capacidades ao turista, permitindo-os:
• usar a internet para colher informação e para efetivar a compra de serviços
turísticos, não só através de computadores, mas também através de dispositivos
móveis (como Smartphones e Tablets). Esses dispositivos permitem que o turista
possa realizar essas ações em qualquer lugar;
• utilizar as redes sociais para partilhar opiniões sobre serviços turísticos
experimentados;
• interagir ativamente com organizações turísticas.
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Além disso, a tecnologia também veio dar novas capacidades às organizações
turísticas no desempenho das suas tarefas diárias. Em particular essas organizações
podem:
• usar a internet como um poderoso canal de promoção e distribuição dos serviços
turísticos, no qual podem disponibilizar informações e realizar vendas;
• recolher mais informações sobre mercados, clientes e concorrentes;
• alcançar clientes de forma mais rápida e eficiente através de redes sociais e
dos dispositivos móveis;
• melhorar alguns processos, em particular o processo de aquisição dos
turistas, o processo de recrutamento e de formação dos colaboradores, melhorar as
comunicações internas e externas, e ainda a sua eficiência de custos.
Nos últimos anos, temos assistido a um aumento do número de turistas que
reservam viagens, alojamento e outros produtos ou serviços turísticos através da
Internet, e quando os turistas não compram online, pelo menos pesquisam informação
sobre o destino online (CASTAÑEDA; FRIAS; RODIGUEZ, 2009). A Internet tem
influência no processo de tomada de decisão e pode ser considerada um ponto de
encontro entre turistas e operadores turísticos. Por isso, podemos afirmar que a
tecnologia tem um papel muito relevante na experiência do turista, quer antes da
viagem, quer no decorrer da viagem.
Além disso, tecnologias inovadoras, como a Realidade Virtual (RV) e Realidade
Aumentada (AR), são capazes de influenciar o processo de tomada de decisão
dos turistas (PANTANO; CORVELLO, 2014). Nos últimos anos, é também sugerida
a introdução de novas estratégias de marketing digital para destinos turísticos, em
particular o uso de jogos, que são apresentados como meios de promoção de destinos
turísticos (XU; BUHALIS; WEBER, 2017). De forma semelhante, as aplicações para
dispositivos móveis são identificadas como importantes para as viagens turísticas (LU;
MAO; WANG; HU, 2015).

MARKETING DIGITAL
A comunicação entre as organizações turísticas e os turistas está mudando a
introdução da internet e de várias tecnologias, pelo que o processo de escolha do
destino é cada vez mais independente. Nos dias que correm, a Internet tornou-se o
local onde os consumidores procuram informações, fazem as suas compras e partilham
opiniões sobre produtos e serviços turísticos (UKPABI; KARJALUOTO, 2017). Como
resultado, a internet apresenta-se como um canal promocional em crescimento para
as organizações turísticas porque é mais barato e potencialmente mais eficiente que
as ferramentas de marketing tradicionais. Por tudo isso, o marketing digital é cada
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vez mais essencial no setor do turismo porque irá ajudar a atrair turistas de mercados
externos, poderá melhorar a lealdade do turista e poderá ser relevante na melhoria da
performance das organizações desse setor (PATO; KASTENHOLZ, 2017). Segundo
Chaffey e Ellis-Chadwick (2019), marketing digital pode ser entendido como o alcance
dos objetivos de marketing através de tecnologias e plataformas digitais.
As ferramentas de base na Internet, que também são conhecidas como
ferramentas de marketing digital, podem efetivamente encorajar os turistas a partilhar
as experiências que poderão ser mensagens de promoção e ajudarão na formação de
imagem positiva no target definido.
Para estar presente na Internet de forma consciente e efetiva, as organizações
turísticas devem procurar usar ferramentas de marketing digital, e para o fazer de
forma mais efetiva, essas organizações devem estar motivadas e capazes de usar as
tecnologias mais recentes e inovadoras. As estratégias de marketing digital têm um
potencial de impacto muito elevado no setor turístico (BUHALIS; LAW, 2008), pelo
qual devem procurar despertar o interesse do turista para pesquisar mais informação
sobre o destino, bem como as experiências que o destino pode proporcionar, tendo
como objetivo último inspirar os turistas a visitá-lo (KAH; LEE; CHUNG; WILEY, 2010).

FERRAMENTAS DE MARKETING DIGITAL
As ferramentas de Marketing Digital, nas quais se incluem as plataformas de
comércio digital ou portais de viagens, permitem uma descrição da oferta turística com
a partilha de uma boa quantidade de informação (SEMERÁDOVÁ; VÁVROVÁ, 2016).
No que diz respeito ao setor do turismo, podemos destacar a importância
de algumas: websites (nos quais se incluem também as plataformas de comércio
eletrónico), eletronic Word-Of-Mouth (e-WOM), as redes socias e as aplicações para
dispositivos móveis.
Os websites têm influência no processo de escolha de um destino turístico, bem
como na formação da imagem que o turista tem sobre o destino, pelo que o seu uso
no setor do turismo tem muita importância, uma vez que os turistas valorizam os
conteúdos e a informação aí apresentados (MANDAL; ROY; RAJU, 2017). Com isto
em mente, as organizações do setor turístico devem usar websites como ferramentas
de promoção dos seus produtos ou serviços, de forma que os turistas possam acessar
a informação em qualquer lugar e a qualquer tempo (SUN; FONG; LAW; HE, 2017).
O website é também a primeira e mais importante ferramenta de Marketing Digital
que deve ser desenvolvida pelas organizações turísticas, uma vez que lá estarão
as informações mais importantes e mais atuais. O website deverá também servir de
âncora para os conteúdos das redes socias, isto é, os conteúdos devem ser publicados
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no website e compartilhados através das redes sociais de forma a levar o turista a
visitar o website.
A Internet é um local propício a comentários e revisões, a conteúdos gerados
pelos turistas, onde consumidores postam fotos, vídeos e deixam as suas opiniões
sobre produtos e serviços turísticos sob a forma definida como e-WOM. Os turistas
são muito influenciados no processo de tomada de decisão pela informação que lhes é
disponibilizada pela internet, em particular pela informação expressa em comentários
ou revisões feitas por outros consumidores (FILIERI; ALGUEZAUI; MCLEAY; 2015).
Esses comentários promovem a criação de confiança durante o processo de escolha
de um destino ou serviço turístico, uma vez que os turistas tendem a confiar nas
revisões postadas pelos seus pares (ABUBAKAR; IIKAN, 2016). Além disso, as
revisões dos turistas influenciam na disponibilidade a pagar um preço adicional pelo
alojamento (NIETO-GARCIA; MU; GONZÁLEZ-BENITO, 2017).
As redes sociais podem ser extremamente úteis na indústria do turismo, uma
vez que representam uma fonte de informação para os turistas, mas também permite
perceber as preferências deles e como conseguir corresponder-lhes (DELLAROCAS,
2003). Por esses motivos, as redes sociais desempenham um papel vital no processo
de tomada de decisão dos turistas (LEUUNG; LAW; VAN HOOF; BUHALIS, 2013). O
uso das redes sociais por turistas está causando muitas mudanças nesse setor, uma
vez que alterou drasticamente a forma como pesquisam e encontram informação,
dado que essas plataformas permitem a produção colaborativa de informação sobre
destinos turísticos e sobre as organizações que operam nessa indústria (ZENG;
GERRITSEN, 2014). Hays et al. (2013) identificam a importância do uso das redes
sociais na promoção de destinos turísticos por organizações gestoras de destinos
turísticos, também conhecidas por DMOs. Esses autores também evidenciam a
extrema relevância dos recursos humanos qualificados para a gestão das redes
sociais. Essas plataformas permitem o uso de textos, imagens, mas também filmes de
curta duração para fins de promoção de destinos turísticos.
As aplicações para dispositivos móveis fornecem informação atualizada em
tempo real, entretenimento e serviços baseados em localização (CHAFFEY; ELLISCHADWICK, 2019). Essa tipologia de ferramentas de marketing digital tem importância
na fase pré visita, mas também na fase durante a visita, uma vez que, durante a visita,
permitindo-se ao turista obter informações de pontos turísticos que possam ser do seu
interesse e de como chegar até lá. Relativamente aos dispositivos móveis, também
é muito importante que os websites das organizações turísticas estejam adequados
para esses dispositivos a fim de que os turistas que utilizam esses dispositivos possam
ter uma boa experiência quando visitam os websites dessas organizações.
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O ambiente do turismo e do setor de alimentação fora do lar no pósCovid-19
Autoras
Daniela Carvalho Bezerra Leite
Juliana de Andrade Rocha Gonçalves
Mariana Veras Oliveira de Carvalho Martins Neves
Resumo
Diante da exigência de distanciamento social exigida para prevenção e controle parcial
do aumento da contaminação por covid-19, o setor de Turismo e alimentação fora do
lar se viu diante da sua pior crise econômica, com graves repercussões sociais. Esse
é um momento de potencial transformação que exige inovação e responsabilidade. É
fundamental manter a adesão do cliente e restaurar a sua confiança, redobrando os
cuidados de higiene e seguir atento às demandas do consumidor.
Palavras-chave:
Turismo; alimentação fora do lar; covid-19.

OS EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NO TURISMO E NA ALIMENTAÇÃO
FORA DO LAR
Uma das medidas para enfrentamento da emergência internacional de saúde
pública decorrente do novo coronavírus foi o fechamento do comércio não essencial, a
suspensão de aulas, a suspensão de eventos e, em alguns momentos, o fechamento
das fronteiras com restrições de viagens. Isso porque as medidas científicas ditas
eficazes na prevenção da doença, até meados de 2021, são o distanciamento social e
a imunização por vacina. A vacinação da população mundial avança com lentidão por
diversos fatores. Em junho de 2021, cerca de 11% da população mundial recebeu ao
menos uma dose da vacina contra a covid-19 (MAGENTA, 2021). Considerando que,
para a maioria das vacinas, são necessárias duas doses para alcançar a proteção
necessária, ainda há muitos milhões de vacinas a serem aplicadas até a pandemia
ser controlada e a humanidade voltar a desenvolver todas as atividades anteriormente
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praticadas no pré-pandemia.
O setor do turismo foi atingido com mais intensidade pela pandemia, se
comparado a qualquer outro setor da economia. Com fronteiras fechadas, viagens
restritas e imposições de diversas restrições, o turismo ficou dificultado. Segundo
a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico OCDE (2020), o
turismo internacional apresentou um declínio de 60 a 80% em 2020. O tráfego de
passageiros da aviação diminuiu 60%, e o turismo internacional, 74% em 2020 (CCSA,
2021).
Segundo a Organização Mundial do Turismo (ONU, 2020), o ano de 2020 foi
considerado o pior ano para o setor do Turismo. Em função da pandemia, cerca de
900 milhões de turistas deixaram de viajar em 2020, resultando em um prejuízo dez
vezes maior que aquele registrado em 2009, quando o mundo passava por uma grave
crise econômica.
Sem o controle da pandemia em 2020, os números avançaram em 2021. Entre
janeiro e março de 2021, o número de turistas internacionais sofreu significativa
redução, diminuindo as perspectivas de uma retomada no setor ainda em 2021. A
queda no turismo internacional, segundo a Organização Mundial do Turismo (ONU,
2021), foi de 83% em relação ao início da pandemia em 2020. Apesar da mobilização
de diversas organizações do setor para colaborar com medidas para diminuir os
impactos no turismo, não se espera um retorno nos níveis pré-pandemia antes de
2024.
O turismo retomará as atividades de forma substancial a partir da suspensão
das restrições e do aumento de imunizados contra a covid-19. A OCDE traçou uma
projeção de que o turismo doméstico deve se recuperar mais rapidamente que o
turismo internacional. A retomada e/ou reconstrução das atividades turísticas devem
ser organizadas de forma conjunta, envolvendo todos os atores do processo.
Marques, Guedes e Bento (2021) apontam dois caminhos trilhados por acadêmicos
da área referente à retomada do turismo. O primeiro trata de uma recuperação desigual
a curto prazo. O segundo caminho trata da transformação do turismo.
A recuperação desigual, esclarece Hall et al. (2020), deve-se à proximidade das
características de determinadas atividades turísticas com as fases iniciais de retomada
do turismo, de modo que ainda será necessário observar protocolos de segurança
higiênico sanitário, entre outros, além de adotar medidas para melhor distribuição de
turistas pelo país, priorizando o turismo em áreas naturais (BRASIL, 2022).
Ainda segundo Hall et al. (2020), a retomada inicial do turismo se dará pelas viagens
para reencontrar os familiares, viagens de negócios essenciais e parques e turismo de
natureza onde há a possibilidade de praticar o distanciamento físico e os ambientes são
abertos. O turismo da terceira idade deve ser restrito, assim como o de esportes e eventos.
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Segundo o Ministério do Turismo (BRASIL, 2021), a plataforma Booking.com
realizou uma pesquisa onde constatou que, para 63% dos entrevistados no Brasil,
viajar tornou-se ainda mais importante agora do que antes da pandemia de Covid-19.
Ainda segundo a pesquisa, o Brasil está em terceiro lugar no ranking dos países que
mais desejam viajar em 2021, ficando empatado com a Índia e atrás apenas de Israel
e Vietnã.

O segundo caminho abordado por Marques, Guedes e Bento (2021) é clarificado
por Brouder (2020) ao discorrer sobre a possibilidade de “resetar” o turismo. Não se
trata apenas de religar o turismo e projetar quando o turismo retornará a números
pré-pandemia após a reabertura de fronteiras e suspensões de restrições, se trata
de religar o turismo em um contexto diferenciado. Esse é um momento de potencial
transformação que, para concretizar as mudanças almejadas, exige “inovação
institucional suficiente tanto no lado da demanda quanto da oferta do turismo que
possam fomentar o surgimento de novos caminhos”. Todos os atores serão exigidos
a alterar comportamentos. Apesar de ser uma ação complexa, “esta crise é uma
oportunidade para repensar o setor do turismo e sua contribuição para as pessoas e o
planeta; uma oportunidade para reconstruir melhor em direção a um setor de turismo
mais sustentável, inclusivo e resiliente que garanta que os benefícios do turismo
sejam desfrutados de forma ampla e justa”, diz Zurab Pololikashvili, Secretário-Geral
da OMT (OMT, 2021).
Como parte da primeira etapa do Plano de Retomada do Turismo Brasileiro,
coordenado pelo Ministério do Turismo, que tem por objetivo diminuir os impactos da
pandemia e preparar o setor para um retorno gradual às atividades, o Selo Turismo
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Responsável “é um incentivo para que os consumidores se sintam seguros ao viajar e
frequentar locais que cumpram protocolos específicos para a prevenção da Covid-19,
posicionando o Brasil como um destino protegido e responsável.” (BRASIL, 2022). O
Selo Turismo Responsável prevê protocolos para cada segmentos do turismo, entre
eles, os meios de hospedagem, restaurantes, cafeterias, bares e similares, centros ou
locais de convenções, feiras, entre outros.

Considerando o mercado de eventos, o forte impacto sofrido na pandemia afetou
diretamente as dinâmicas de fluxos turísticos em todo o mundo, a geração de empregos
diretos e indiretos, e, consequentemente, o PIB mundial. Segundo o Portal Brasileiro de
Turismo (2020a), o mercado brasileiro de eventos correspondia, até março de 2020, a
13% do PIB nacional, caracterizando o turismo de eventos como um dos principais meios
de arrecadação turísticos no país. Com a explosão da pandemia, o mercado de eventos
passou a buscar formas alternativas de se manter. Os eventos online deflagraram,
assim como o delivery de alimentos e o home office, um hábito da rotina pandêmica que
aponta para perdurar no pós-pandemia. O mesmo ocorreu com o turismo de negócios.
Embora os eventos digitais sejam uma saída parcial e/ou temporária no período
que exige distanciamento social, há uma limitação pela baixa produção de receita que
gera para a localidade turística. Dessa forma, essa alternativa não é sustentável a
longo prazo para o mercado turístico (RÊGO et al., 2021).
Assim, é fundamental que as atividades de eventos presenciais sejam
retomadas de forma segura, com a adesão de boas práticas de higiene. Um bom referencial é o conjunto de informações presentes no Selo Turismo Responsável do Ministério do Turismo (BRASIL, 2022), que abarca, além do setor de eventos, os ramos essenciais da atividade turística.
Já nos meios de hospedagem, manter o cliente e restaurar a sua confiança é
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imperativo neste momento de crise. Nesse contexto, várias marcas de hotéis e plataformas de acomodação passaram a adotar o serviço de cancelamento gratuito e assistência para nova reserva (HAO; XIÃO; CHON, 2020). Outra medida importante foi a utilização de serviços inteligentes sem contato como, por exemplo, o check-in automático,
check-in remoto, varredura facial, sistemas de acionamento de elevador e portas sem
contato manual, check-out rápido, entre outros (HAO; XIÃO; CHON, 2020). Esses serviços visam evitar contato humano e assim reduzir o risco de transmissão de COVID-19.
Os meios de hospedagem também se viram tendo que explicar aos seus
clientes que cuidados sanitários estavam tomando. Nesse contexto, os protocolos
previstos no Selo Turismo Responsável podem auxiliar o setor. Os meios de
hospedagem passaram a adotar medidas rigorosas de higiene e saneamento para
proteger os ambientes de acomodação de seus clientes. Entre elas, a realização
de desinfecção completa; controle da higiene alimentar; distribuição de máscaras;
verificação de condições de saúde de clientes e funcionários; fechamento de áreas
comuns como piscinas, brinquedotecas e academias, por exemplo. Outra medida
foi a oferta do café da manhã nas suítes, com a suspensão do serviço de buffet
ou o agendamento do horário do café da manhã por parte dos hóspedes, a fim de
evitar aglomerações na área do restaurante. Essas medidas restritivas foram sendo
aliviadas na medida em que os níveis de transmissão na população diminuíram.
Assim como no setor de eventos e nos meios de hospedagens, o setor de
alimentação fora do lar foi marcado por uma forte alta do desemprego motivada
pela necessidade de isolamento social. Por bastante tempo, os estabelecimentos
comerciais precisaram ser fechados atuando apenas com serviço de entrega e,
posteriormente, com capacidade operacional reduzida. Segundo Paulo Solmucci,
presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a crise no
setor pode representar um total de 3 milhões de empregos a menos. Vinte por cento do
faturamento do mercado de serviços de alimentação é representado aproximadamente
por 1 milhão de estabelecimentos pequenos, com faturamento de menos de R$ 20 mil
por mês e até dois funcionários, a maior parte deles informais. Esses estabelecimentos,
que correspondem a 80% das empresas de alimentação fora do lar brasileiras, são
responsáveis por quase metade dos empregos do setor e foram os mais impactados
pela crise (ABRASEL, 2021).
Para além do momento pandêmico, o setor de alimentação vislumbra momentos
delicados pós-isolamento traumático em função do desemprego em geral e baixa
confiança dos consumidores. A pandemia transformou toda a sociedade e as formas
de consumo. A percepção do consumidor quanto à segurança do alimento pode ter
sido abalada, uma vez que algumas pessoas podem equivocadamente acreditar
que o alimento e suas embalagens podem ser fontes de transmissão do vírus e isso
pode ter impactado ainda mais o setor de alimentação fora do lar. Felizmente, até o
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momento, não há evidências que os agentes virais que causam doenças respiratórias
possam ser transmitidos por alimentos ou embalagens de alimentos. Atualmente, não
há dados que sugiram a comida como um fator de risco para a propagação da doença
(SEYMOUR, 2020). Os coronavírus não podem se multiplicar nos alimentos uma vez
que eles precisam de um hospedeiro animal ou humano para se multiplicar (WHO,
2020). Nesse sentido, cabe ao governo veicular informações, esclarecendo ao público
as reais formas de transmissão e as medidas eficazes de prevenção (BYRDS et al.,
2021).
Muitos desses estabelecimentos do setor de food service foram impactados direta
ou indiretamente pelas medidas de isolamento social. Alguns, que não operavam com
delivery, precisaram se adaptar e remodelar seus cardápios rapidamente para atender
a necessidade que emergiu da pandemia. Cabe ressaltar que existem pratos que
dificilmente se adequam ao delivery. É o caso do acarajé, reconhecido pelo Instituto
Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN), vinculado ao potencial turístico da
Bahia (IPHAN, 2000). Outro exemplo é o prato francês fondue, cuja temperatura e os
utensílios em que é servido são diretamente relacionados a sua qualidade sensorial.
A manutenção desse mercado tem relevante papel social, econômico e
cultural. Assim, no pós-pandemia, os estabelecimentos de alimentação fora do
lar precisam estar preparados para retomar as atividades progressivamente.
Aumentar pouco a pouco o atendimento presencial, reabrir progressivamente
os postos de trabalho, planejar o retorno paulatinamente ao cardápio anterior
adaptado para delivery e considerar ampliar sua área de atendimento ao ar
livre devem ser ações bem analisadas para não se ter mais prejuízos. É preciso
considerar que hábitos de consumo foram alterados e alguns não retornarão.
Será preciso acompanhar atentamente quais comportamentos adquiridos na
pandemia se consolidaram e quais serão transitórios. Segundo Neman (2020), as
previsões e os estudos referente ao momento imediatamente pós-pandemia realizados
em diversas geografias - incluindo o Brasil - revelam que a onipresença digital se
tornará o novo normal. Há certo consenso que a busca pela produção local deve
se manter, assim como o apoio à cadeia de pequenos e médios empreendedores.
A vivência de experiências significativas fora de casa deve persistir para além
do momento imediatamente posterior ao desconfinamento. As novas regras de
convivência precisarão se fazer presentes em todas as atividades pós-pandemia, uma
vez que não se sabe se a doença será erradicada ou se a pandemia se transformará
em epidemias restritas a certos pontos do planeta ou se terão surtos ocasionais. As
incertezas são numerosas.
É certo que o consumidor estará mais atento do que nunca aos detalhes higiênicos
sanitários. Para restabelecer a confiança do consumidor é primordial que o cliente
tenha conhecimento das medidas que o estabelecimento realiza para o controle da
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COVID-19.

DA OFERTA DE ALIMENTOS SEGUROS À HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE
No contexto da pandemia e pós-pandemia, é preciso impedir a exposição
ou transmissão do vírus entre trabalhadores e entre trabalhadores e clientes.
Para isso, tem-se que investir em medidas de fortalecimento de higiene alimentar
e práticas de saneamento. O foco principal de quaisquer medidas adicionais de
higiene e saneamento implementadas pelas empresas de alimentos é manter o
vírus COVID-19 fora de seus negócios. Apesar disso, é imperativo que a indústria
alimentícia reforce as medidas de higiene pessoal e forneça treinamento de
reciclagem sobre os princípios de higiene alimentar, a fim de eliminar ou reduzir
o risco de contaminação de alimentos por meio de superfícies, equipamentos,
embalagem ou pelos trabalhadores da área alimentar, incluindo motoristas e outros
funcionários que circulam nas instalações dos estabelecimentos de alimentos.
O uso de equipamento de proteção individual (EPI), como máscaras e luvas,
pode ser eficaz na redução da disseminação de vírus e doenças na indústria de
alimentos, mas somente se usado adequadamente (WHO, 2020).
Os estabelecimentos de alimentação fora do lar podem, como estratégia para
reconquistar a confiança de sua clientela, informar as ações e os protocolos que
desenvolvem acerca de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, explicitando as
medidas específicas ao enfrentamento à transmissão da COVID-19 e ao cumprimento
das orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Entende-se por informar a demonstração ao cliente do que se está realizando
na prática. Tal demonstração pode ocorrer através de “Selos”, como o caso do Selo
Turismo Responsável do Ministério do Turismo, Selo Estabelecimento Protegido
Covid-19 do Instituto Federal de Brasília ou ainda do selo “Clean & Safe”, adotado
por Portugal e pela comunidade europeia de Turismo (TURISMO DE PORTUGAL,
2021). Ter um selo indica que a empresa recebeu orientações/informações/instruções
referente aos protocolos definidos naquela certificação. Assim, os selos tornam-se
incentivos para as empresas e um sinalizador de confiança aos consumidores.
O desenvolvimento deste texto coincidiu com o período de uma pandemia dinâmica
e volátil, podendo haver necessidade de revisão e atualização das considerações a
respeito dos aspectos aqui tratados, principalmente no que se refere aos métodos
usados no enfrentamento ao vírus, sempre visando a adaptação às novas normas
forjadas pela pandemia COVID-19, visto que existe uma lacuna significativa de
conhecimento para a tomada de decisão.
A pandemia impactou o planeta inteiro. O mundo sai da crise de saúde
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empobrecido economicamente. A economia e a política imprimirão pressão para o
reinício a qualquer custo das atividades comerciais e turísticas. A humanidade tem a
oportunidade, nesse contexto, de transformar a ordem política, social, econômica e das
relações com o ecossistema, e, consequentemente, de se recuperar, conforme o nível
de aprendizado e de capacidade de reação/readequação ao novo normal. O turismo
e a alimentação fora do lar como atividades econômicas possuem, agora, a força
motriz para implementar as mudanças necessárias pela prática da sustentabilidade,
da preocupação com as gerações futuras, do respeito à natureza, do entendimento
que os recursos, inclusive os alimentares, são esgotáveis. Cabe vasculhar nos efeitos
da pandemia da COVID-19 o legado que se deseja ao turismo, à alimentação e ao
futuro da espécie humana. Esta é a hora!
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Políticas públicas e desenvolvimento territorial – Turismo gastronômico
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Resumo
As políticas públicas constituem ações fundamentais para o desenvolvimento das
sociedades, especialmente em temas abrangentes e complexos como a atividade
turística. Atualmente, existem relevantes políticas para fomento do turismo brasileiro
como as iniciativas no âmbito federal, bem como nos estados e municípios. Para
fomentar o turismo gastronômico, torna-se importante a efetividade das políticas
públicas tanto as mais estruturantes voltadas para o setor de forma mais ampla, mas
também de mecanismos de apoio mais específícos para esse segmento do turismo.
Palavras-chave:
Políticas públicas; política de turismo; gastronomia; turismo gastronômico; Ministério
do Turismo.

O QUE SÃO POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO?
AS POLÍTICAS PÚBLICAS MODELAM O PAÍS QUE QUEREMOS!
Políticas públicas construídas de forma participativa e técnica têm maiores
chances de terem resultados positivos para toda a sociedade. Como os recursos
financeiros do País são limitados, as políticas públicas desempenham a importante
missão de organizar para onde vai esse montante de dinheiro público.
De maneira simples, a política pública é um processo (com uma série de etapas
e regras) que tem por objetivo resolver um problema público. Todos nós lidamos com
isso diariamente em nossas relações pessoais: traçar soluções para chegar a uma
finalidade que agrade a um grupo de pessoas (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2020).
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Os números relevantes trazidos neste livro, tanto sobre a atividade da gastronomia
como os números do setor do turismo, nos dão a dimensão da potencialidade do
segmento de turismo cultural, com foco no turismo gastronômico.
O turismo gastronômico é relativamente recente no mercado turístico e tem
crescido no contexto global, assim como os hábitos e as necessidades dos turistas,
que vêm demonstrando um novo perfil de consumo. Com as preferências de uma nova
demanda que busca estar em contato direto com a cultura da comunidade anfitriã,
vivenciar experiências e aprendizados da cultura visitada pode ser denominado de
turismo de experiência ou turismo criativo.
As experiências turísticas com a gastronomia são diversas e vão muito além
do ato de comer. Os produtos turístico-gastronômicos como rotas, roteiros, festivais
gastronômicos, participação em atividades agrícolas (como colheita de frutas), cozinha
show, degustações, visitas a mercados e feiras, aulas práticas, jantares temáticos
entre tantas outras atividades possíveis, são dinâmicos e abrangentes, permitindo
agregar valor à oferta do destino e criar muitos contributos para a cultura e para a
economia local.
Como sabemos, a atividade turística é complexa, transversal e multidisciplinar.
Assim como o conceito de turismo, as políticas de turismo estão articuladas a outros
segmentos que, conectados, possibilitam trabalhar o turismo de maneira sustentável.
No entanto, deve-se compreender que a elaboração de uma política de turismo
está ligada a realidade comum de uma localidade. Para Solha (2006, p.92), não
resta dúvida de que “a política do turismo deve funcionar tanto no estímulo e no
controle direto do desenvolvimento do turismo como também deve preocupar-se com
a proteção dos interesses da sociedade”. Deve-se, então, entender que política de
turismo é o “conjunto de fatores condicionantes e de diretrizes básicas que expressam
os caminhos para atingir os objetivos globais para o turismo do país” (BENI, 2001, p.
178).
Nesse caso, compete aos órgãos públicos a função específica de determinar
prioridades, criar normas, administrar recursos e estímulos, pois eles dão as diretrizes
e provê as facilidades. No âmbito federal, cabe a criação de diretrizes e a coordenação
dos planos de âmbito nacional e dos que se projetem para o exterior. Para o âmbito
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estadual, os projetos regionais e locais, como o caso do Plano de Desenvolvimento
Integral do Turismo. Portanto, fica claro que, no turismo, a política exerce função
primordial, pois, para o seu desenvolvimento, são necessários ações dos governos
para direcionar a atividade turística a obter os resultados finais desejados e manter
as metas.

DE QUEM É A RESPONSABILIDADE DE FAZER AS POLÍTICAS PÚBLICAS?
A maioria das pessoas ainda acredita que a construção das políticas públicas
cabe somente ao governo. Esse entendimento está errado! Hoje, a construção das
políticas públicas é entendida como uma coprodução entre o estado e a sociedade, ou
seja, privilegia a construção do interesse coletivo.
A iniciativa da formulação das políticas públicas geralmente vem dos
poderes Executivo ou Legislativo, separada ou conjuntamente, mas ela surge a partir
de demandas e propostas da sociedade.
As demandas da sociedade geralmente são apresentadas aos dirigentes públicos
por meio da sociedade civil organizada (SCO), que inclui sindicatos, entidades de
representação empresarial, associação de moradores, associações patronais e ONG’s
em geral.
No caso do turismo, existem algumas instâncias de representatividade do setor.
Em âmbito Municipal e Estadual, existem os Conselhos Municipais e Estaduais de
Turismo, que muitas vezes são os responsáveis pela priorização e ajustes locais
de políticas públicas propostas em âmbito nacional e/ou estadual. As ações que os
dirigentes públicos selecionam (suas prioridades) são aquelas que eles entendem
serem as demandas ou expectativas da sociedade local.
Em âmbito nacional, o Ministério do Turismo vem implementando diversas
políticas públicas para fomentar o turismo em todo o território brasileiro. Para isso,
existem marcos regulatórios, sendo o mais importante a Lei Geral do Turismo (Lei
no. 11.771/08) que estabelece a Política Nacional de Turismo, institui o Sistema
Nacional de Turismo e dispõe sobre mecanismos como o Fundo Geral do Turismo
(FUNGETUR).
O Plano Nacional do Turismo - PNT 2018-2022 dá um direcionamento para o
País retomar o crescimento e transformar, de uma vez por todas, suas vantagens
comparativas em vantagens competitivas, apontando medidas imprescindíveis e
urgentes para aumentar o fluxo doméstico e internacional de turistas, modernizar a
legislação, criar oportunidades de negócios, estimular a geração de emprego e renda
e tornar nossos produtos e serviços mais competitivos no cenário mundial.
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No âmbito do PNT, foram desenvolvidos Programas, Projetos e Ações que são
instrumentos fundamentais para colocar o país em um patamar mais elevado na
competitividade mundial de destinos turísticos. Citaremos alguns deles, sugerindo
que aprofundem esse conteúdo por meio d portal do Ministério do Turismo (https://
www.gov.br/turismo/pt-br)
• CADASTUR - O Cadastur é o sistema de cadastro de pessoas físicas e
jurídicas que atuam no setor de turismo. O cadastro garante diversas vantagens e
oportunidades aos seus cadastrados e é também uma importante fonte de consulta
para o turista. O programa é executado pelo Ministério do Turismo, em parceria com
os órgãos oficiais de turismo, nos 26 estados e no Distrito Federal.
• FUNDO GERAL DE TURISMO - O Fungetur possui como principais diferenciais
as taxas, que são pré-definidas e menores que as comumente praticadas no mercado,
além da possibilidade de ser utilizado para financiar capital de giro, aquisição de
bens (máquinas e equipamentos) e realização de obras (implantação, modernização,
ampliação ou reforma).
• POLÍTICA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DO TURISMO – PNQT – Trata-se
de um documento orientador para o setor do turismo, que contribui para o planejamento
em nível federal e para a ampliação da competitividade do destino Brasil. A política tem
por finalidade a qualificação profissional de jovens e adultos do setor de turismo, com
mais de 16 anos, com o objetivo de proporcionar inclusão social e o desenvolvimento
econômico com geração de trabalho e renda.
• DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES – DTI – O desenvolvimento do
Modelo DTI Brasil objetiva alcançar o desenvolvimento tecnológico e apresentar
destinos mais competitivos, atraentes e inovadores, tanto para os visitantes como para
os habitantes, sem tirar o foco e a importância da sustentabilidade e da acessibilidade.
A melhoria da competitividade em si deve ser destacada como a principal vantagem,
visto que possibilita comparar o desempenho turístico de cada destino, incluindo
sua infraestrutura, mobilidade e conectividade, bem como a melhoria dos atrativos
e serviços turísticos, de modo a oferecer uma experiência mais inteligente, criativa e
interativa com os turistas.
• TURISMO RESPONSÁVEL – Para orientar gestores públicos e privados, o
MTur disponibiliza uma série de documentos orientadores, tais como: Guia Turismo e
Sustentabilidade; Dicas para Bem Atender Turistas Idosos; Dicas para Bem Atender
Turistas com Deficiência; Dicas para Bem Atender Turistas LGBT; Manual de Produção
Associada ao Turismo; Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Social no Brasil;
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• CÂMARA DE TURISMO 4.0 - A Câmara do Turismo 4.0 foi lançada em 20 de
outubro de 2020 sob a coordenação do Ministério do Turismo (MTur) e do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), com participação de instituições públicas
e privadas empresariais, governamentais e acadêmicas. A criação deste fórum,
motivada por prioridade do Plano de IoT, previsto no Decreto nº 9.854, de 25 de junho
de 2019, tem como foco a inovação para o turismo na implementação de políticas
públicas voltadas ao desenvolvimento de ações que propiciarão a digitalização e a
transformação de destinos turísticos em destinos turísticos inteligentes.
• REDE TRILHAS DE LONGO CURSO - As trilhas de longo curso do Brasil estão
sendo projetadas para serem bonitas e muito prazerosas, mas também estão sendo
pensadas para gerar emprego e renda no seu entorno e, sobretudo, funcionar como
ferramentas de conservação. Nesse caso, seu desenho é feito para que funcionem
como corredores funcionais de fauna, impedindo a fragmentação total das unidades
de conservação e permitindo o fluxo de espécies entre elas.
• REDE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO NO TURISMO – RIMT – A RIMT
é um ambiente para análise de informações e compartilhamento permanente de
experiências, de modo a orientar a promoção de destinos, conforme as expectativas
e tendências dos mercados.
• RETOMADA DO TURISMO - A Retomada do Turismo é uma aliança nacional
que reúne poder público, iniciativa privada, terceiro setor e Sistema S, coordenada
pelo Ministério do Turismo, para mitigar os efeitos negativos causados no setor, em
decorrência da pandemia da Covid-19. Por meio de um ato normativo, o Ministério
do Turismo instituiu os eixos de atuação e os parâmetros para desenvolvimento de
programas, projetos e ações para a retomada, organizados em quatro eixos de atuação:
Preservação de empresas e empregos no setor de turismo; Melhoria da estrutura e da
qualificação de destinos; Implantação dos protocolos de biossegurança; e promoção
e incentivo às viagens.
Essas são algumas das ferramentas desenvolvidas pelo Ministério do Turismo.
Convidamos vocês a conhecerem o cardápio de políticas públicas e as
ferramentas desenvolvidas com foco no fomento do turismo nacional e, de acordo
com as especificidades da sua região, identificar interfaces que possam potencializar
o desenvolvimento do turismo gastronômico.
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COMO APRIMORAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO TURÍSTICO?
Antes de mais nada, torna-se importante que os gestores, tanto do setor público
quanto do setor privado, conheçam bem os marcos regulatórios federais e estaduais,
como a Lei Geral do Turismo e as Leis Estaduais de Turismo, no caso dos estados
que possuam esse instrumento.
Mais do que conhecer, é importante aplicar no município os mecanismos listados
acima, os quais estão à disposição para um turismo mais estruturado e sustentável
nos territórios.
Para o fomento ao turismo gastronômico, precisamos lembrar que a gestão
dos destinos deve ocorrer de maneira adequada nos aspectos de melhoria da oferta
turística, fortalecimento da governança e aprimoramento constante da promoção e
comercialização.
Dessa forma, as estratégias de desenvolvimento local devem considerar
toda a cadeia ampliada da gastronomia, desde os produtores de alimentos, até os
segmentos que proporcionam os serviços aos visitantes, criando os mecanismos de
apoio adequados aos atores envolvidos.
As políticas municipais, bem como as estaduais, podem prever ações de
qualificação de produtores e empreendedores, estímulo a melhoria da infraestrutura
que facilite o acesso e também o escoamento da produção, valorização e divulgação
dos produtos, rotas e eventos gastronômicos.
Com isso, o estímulo ao turismo gastronômico pode estar presente nas políticas
públicas de forma mais geral no destino, mas nem por isso menos eficiente, ou até
mesmo com programas e projetos específicos voltados para esse segmento de
turismo.
Incentivar o turismo gastronômico permite valorizar a cultura local, diversificar
e ampliar os benefícios da atividade turística para mais pessoas da comunidade,
estimular práticas mais sustentáveis, bem como agregar valor à oferta turística por
conta da utilização das riquezas e singulares presentes em cada destino.
Que tal discutir esse tema na próxima reunião do Conselho Municipal de Turismo?
Seja você empresário, profissional, estudante ou gestor público, saiba que todos
podem contribuir na sua área de atuação para fortalecer o turismo gastronômico
brasileiro.
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Estudo de casos: histórias de sucesso de destinos nacionais que inspiram
e revelam boas práticas em turismo gastronômico
Autora
Daniela Carvalho Bezerra Leite
Resumo
De dimensões continentais, o Brasil favorece à diversificação de possibilidades das
práticas de turismo gastronômico. Este texto pretende, assim, inspirar as boas práticas
de turismo gastronômico, a partir das histórias do Tour Gastronômico em Belém/Pará,
da Rota do Cacau na Bahia, Rota dos Vinhos de Altitude de Santa Catarina, Rota dos
Queijos em Minas Gerais e o Wine Tour no Cerrado.
Palavras-chave:
Boas práticas; histórias de sucesso; turismo gastronômico.

SUCESSO BRASILEIROS
Devido a sua extensão territorial, o Brasil é considerado um país continental.
Com população projetada de 213 milhões em 2021 (IBGE, 2021), o país tem a maior
biodiversidade do mundo espalhadas pelas 5 regiões, 6 biomas terrestres e 3 grandes
ecossistemas marinhos.
Suas diferentes zonas climáticas favorecem a formação de biomas (zonas
biogeográficas), a exemplo da Floresta Amazônica, maior floresta tropical
úmida do mundo; o Pantanal, maior planície inundável; o Cerrado, com
suas savanas e bosques; a Caatinga, composta por florestas semiáridas;
os campos dos Pampas; e a floresta tropical pluvial da Mata Atlântica. Além
disso, o Brasil possui uma costa marinha de 3,5 milhões km², que inclui
ecossistemas como recifes de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários
e pântanos. (BRASIL, 2021).

Com tamanha biodiversidade, o Brasil é repleto de possibilidades relacionadas
ao turismo gastronômico. Apresento a seguir, um caso de cada região do país, entre
tantas opções que inspiram e revelam boas práticas em turismo gastronômico.
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NORTE - TOUR GASTRONÔMICO EM BELÉM
Capital do Estado do Pará, Belém é uma cidade de clima equatorial com
grande concentração de chuvas e alta umidade. É conhecida nacionalmente por sua
gastronomia e revela as belas construções datadas do séculos XVII, XVIII e XIX em
meio ao agitado movimento urbano. Por ser uma possibilidade para o turista que
deseja vivenciar a cidade pelos aromas e sabores, o Tour Gastronômico em Belém foi
eleito como inspiração da prática do turismo gastronômico na cidade.
A proposta desse tour é proporcionar às pessoas, uma experiência única
pela degustação de variados sabores, tipicamente paraenses e pela vivência
da história e da cultura, possibilitando a interação com as pessoas que
frequentam os locais visitados, como parte de seu cotidiano. (VALE VERDE
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, 2021).

O Tour é um passeio por ícones da cidade relacionados às práticas turísticas,
culturais e gastronômicas, onde o turista é guiado a experimentar a vida cotidiana
ao visitar o Complexo do Ver-o-Peso, Loja da Cachaçaria Meu Garoto, Estação das
Docas, Fábrica e Restaurante Ponto do Açaí, Doceria Amorosa e Tapiocaria regional
paraense.
Para avaliar a riqueza da experiencia do Tour, o Complexo Ver-o-Peso é um
espaço com 35 mil metros quadrados, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico
e artístico Nacional (IPHAN) em 1977, composto por construções históricas e formado
pelo Mercado de Ferro, Praça do Pescador, Doca das Embarcações, Pedra do Peixe
e Feira Livre. Na década de 80, a feira contava duas mil barracas a céu aberto. É um
grande espaço de circulação de cultura que pode ser vivenciado no estilo libertatório
característico das feiras onde o contato é aproximado e o diálogo torna-se facilmente
uma relação dialógica.
Na Loja da Cachaçaria Meu Garoto, o turista vivencia a cultura local conhecendo
a cachaça com jambú, erva típica do Pará, que causa uma leve sensação de tremor
nos lábios devido ao composto bioativo espilantol. O grupo, proprietário da loja, “tem
fábrica própria com capacidade para produzir 30 mil litros da bebida por mês, dois
botecos, uma loja de fábrica, uma loja virtual e distribui cachaça com jambú para
revendedores no Brasil e exterior” (MEU GAROTO, 2021).
O complexo das docas é um complexo turístico repleto de história que “congrega
gastronomia, cultura, moda e eventos nos 500 metros de orla fluvial do antigo porto de
Belém.” (ESTAÇÃO DAS DOCAS, 2021).
Na visita ao Ponto do Açaí, Doceria Amorosa e Tapiocaria, o turista vivencia e
degusta os sabores e saberes locais.
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NORDESTE - ROTA DO CACAU - CICLOTURISMO NA BAHIA
Bahia, berço da colonização europeia, é um dos nove estados da região nordeste
do Brasil. Com a maior costa litorânea da Região e do Brasil, Bahia tem 564.733.080
quilômetros quadrados, divididos em 417 municípios. Com chuvas em abundância, o
sul da Bahia, que anteriormente foi coberta pela Mata Atlântica, compõe a Zona da
Mata, sub-região do estado onde os cultivos de cacau e cana-de-açúcar substituíram
a floresta.
A Rota do Cacau, criada pelo Ministério do Desenvolvimento para fomentar o
desenvolvimento da cultura do cacau, foi o caso eleito para inspirar as práticas de
turismo gastronômico por ser uma experiência que propõe uma imersão sensorial e
cultural a um ícone do estado. A expedição de cicloturismo no universo do cacau e
chocolate percorre cerca de 200 quilômetros em bicicletas de alta performance às
antigas fazendas de séculos passados com paisagens da Mata Atlântica.
A expedição tem início em Ilhéus e finda em Barra Grande. Além do passeio
às áreas de proteção ambiental, atrações naturais e praias, o pernoite acontece em
fazendas típicas de cacau, onde são experienciados o processo e beneficiamento do
cacau e o preparo do chocolate.
Um exemplo da vivência proposta pelo cicloturismo na rota do cacau é a visita a
Fazenda Cacau Vila Rosa, uma antiga fazenda de cacau, onde os turistas passeiam
pela plantação, acompanham a colheita e os processos de fermentação e secagem.
Pode-se ainda visitar a fábrica de chocolates artesanal e experimentar o cacau natural
ou o chocolate caseiro.

SUL - ROTA DOS VINHOS DE ALTITUDE DE SANTA CATARINA
Em meados do século XVIII, a Coroa portuguesa envia para a Capitania de Santa
Catarina cerca de 4.500 colonos açorianos, dando origem às diversas povoações no
litoral catarinense (FARIAS, 2001). Assim que os imigrantes chegaram, tiveram que
adaptar-se às condições locais, adequar-se aos novos cultivos e alterar o padrão
alimentar, agregando alimentos já utilizados pela população local à sua culinária.
Em contrapartida, introduziram novos hábitos, dos quais fundiu-se aos praticados na
região, harmonizando um padrão cultural que perpassou ao longo dos séculos.
A cultura açoriana não foi a única influência da cultura catarinenses. Assim
como ela, tem-se a cultura indígena, negra, a de outras minorias como os paulistas,
nordestinos, sulistas e ainda milhares de imigrantes europeus: alemães, italianos,
poloneses, franceses, portugueses, espanhóis e russos chegaram ao estado
introduzindo um formato ainda mais europeu ao semblante catarinense. O estado,
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com longa costa litorânea e muitas ilhas, é conhecido pelas belezas naturais de praias
e montanhas. Na década de 1960, a beleza das praias atrai o turismo de lazer.
Santa Catarina atrai turistas em qualquer época do ano. No verão, as praias
ganham destaque e no inverno o clima frio de algumas cidades pode surpreender
o visitante com paisagens modificadas pela neve. Ainda, o interior está repleto de
histórias, tradições e costumes como no Planalto Serrano, distante cerca de 100
quilômetros do litoral. A serra abriga montanhas que ultrapassam mil metros de
altitude, possibilitando a precipitação de neve. Além do frio, da neve e da produção de
maçã, um novo atrativo foi desenvolvido na região, o vinho de altitude. “Motivados por
tradições familiares e paixões pessoais, há três décadas, empreendedores iniciaram a
implantação da cadeia produtiva dos vinhos de altitude em Santa Catarina.” (PORTAL
DA ILHA DIGITAL, 2021).
Como resultado, a Rota dos Vinhos de Altitude passa a ser uma possibilidade
para se conhecer a Serra Catarinense através de uma experiência carregada de
sentido. A Rota é apresentada como inspiração por revelar boas práticas de turismo
gastronômico.
Segundo a hospedaria rural Serra Bela (2021), “Percorrer a Rota dos Vinhos de
Altitude em Santa Catarina vem se tornando uma experiência turística cada vez mais
comum na região. Sabendo de todo o potencial que possuem, as vinícolas investiram
pesado na estrutura para atender ao público. No total, são 19 produtores diferentes
divididos entre o Vale do Contestado e a Serra Catarinense.”
A experiência pela Rota ganhou mais um bom motivo para ser apreciada. Em junho
de 2021, os Vinhos de Altitude de Santa Catarina conquistaram o selo de Indicação
Geográfica (IG), concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A
conquista de Indicação Geográfica destaca que os Vinhos de Altitude produzidos na
região são diferenciados dos outros produzidos no país, valorizando sua história e
características únicas.

SUDESTE - ROTA DOS QUEIJOS EM MINAS GERAIS
Minas Gerias iniciou a produção de queijos no século XVII, de lá para cá,
consolidou a identidade deste produto até ser registrado como patrimônio cultural
imaterial em 2008.
O Queijo Artesanal é produzido em todo o estado, são mais de 30 mil pequenos
produtores em 600 municípios. Em 2018, foi lançada a Rota do Queijo em Minas
Gerais. Segundo a Associação do Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes (2021),
a Rota é formada por 26 municípios, o que oferece uma oportunidade aos turistas de
saberem mais sobre a cultura mineira.
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Para o turista, o roteiro é uma viagem cheia de descobertas através dos
sabores da região, perpassando as raízes da famosa gastronomia mineira,
do Terroir Vertentes e dos municípios da Trilha dos Inconfidentes. Uma
experiência completa, vivenciando a rotina dos produtores locais do Queijo,
conhecendo suas tradições e técnicas, e claro, se deliciando in loco desta
iguaria tão especial que é o Queijo Mineiro. (ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO
TURÍSTICO TRILHA DOS INCONFIDENTES, 2021).

O roteiro do Queijo Minas Artesanal apresenta 22 queijos minas artesanal, 9
queijos finos (alguns produzidos com leite de cabra e de búfala) e 2 queijos tipo reino.
Segundo o Jornalista Gastronômico Eduardo Tristão Girão, existem, em Minas
Gerais, diversas categorias de queijos artesanais feitos a partir de leite cru, como o
requeijão moreno, do Norte do estado, e o cabacinha, do Vale do Jequitinhonha. Ainda
conforme o jornalista, o Queijo Minas Artesanal (QMA) é apenas um deles e sugere ao
menos outras quatro Rotas do queijo mineiro.
São tantas as opções de rotas que a agência Uai Trip (uaitrip.com.br) já planeja
desenvolver uma expedição gastronômica pelas sete regiões produtoras de queijos
em Minas (PACELLI, 2019).
Com o objetivo de valorizar o queijo da canastra, a Rota do Queijo da Canastra
propõe a experiência de degustar os queijos produzidos na Serra da Canastra em
fazendas produtoras dos queijos. A visita aproxima o visitante do modo de fazer do
queijo pelo contato com as famílias e os fazendeiros. Essa vivência permite conhecer
as histórias e os costumes de quem produz esse premiado queijo.
O Queijo da Canastra é um só, aquele de casca amarela por fora e macio por
dentro produzido na Região do Queijo da Canastra em Minas Gerais. O que muda de
um queijo para o outro é o tamanho e o sabor, conforme cada um dos produtores.
“O queijo é muito mais do que um produto na região, ele representa a nossa
cultura, as nossas tradições e faz parte da história de quase todas as famílias daqui.”
(ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE QUEIJO DA CANASTRA, 2021).

CENTRO-OESTE - WINE TOUR NO CERRADO
O Distrito Federal não se resume a ser o centro do poder político nacional. A
capital do país tem vida para além da Esplanada dos Ministérios e é onde a vida real
acontece para os brasilienses.
Segundo o Governo do Distrito Federal (2015), o DF é dividido em trinta
e uma Regiões Administrativas, uma espécie de bairro, divididas territorial e
administrativamente para fins de coordenação dos serviços públicos de natureza local.
Com quase 4 milhões de habitantes, o núcleo do poder não se mistura às Regiões
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Administrativas. Segundo Leite (2019), é uma cidade dentro da cidade, que permite
contemplar a distância, a cidade e o país.
Nesse contexto, Brasília possibilita ao visitante experiências para além do
território simbólico da Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes. O
“Experimente Brasília” propõe visitar a cidade de um jeito diferente. Dia de feira e
Wine tour do cerrado são alguns exemplos. O Dia de feira é um passeio gastronômico
por quatro feiras da cidade: Feira do Guará, Feira do Núcleo Bandeirante, Feira de
Artesanado da Torre de TV e Feira da Ceilândia. As quatro feiras visitadas estão
entre as dez feiras pesquisadas pela Superintendência do IPHAN-DF, consideradas
espaços capazes de reunir significados e grande sociabilidade.
Idealizado para atender uma expectativa gerada pela Copa das Confederações
em 2013, o Wine Tour do Cerrado propõe experienciar Brasília de um modo diferente,
através de visita a uma fazenda produtora de vinho em pleno cerrado brasileiro.
A fazenda está localizada na Serra dos Pirineus, cerca de 120 km de distância de
Brasília. Os visitantes são acolhidos pela chef e proprietária da Fazenda Pirineus, com
as histórias da família sobre a produção dos vinhos. A visita inclui passeio guiado pelas
videiras, onde se pode experimentar as uvas recém-colhidas e degustar os vinhos
harmonizados com almoço elaborado pela chef da casa. A experiência é emoldurada
pela paisagem bucólica do local.
Os casos apresentados estão utilizando o turismo gastronômico para impulsionar
o turismo em suas respectivas regiões. Como inspiração para revelar possibilidades
de boas práticas para o turismo gastronômico, deve-se recorrer à questão: o que os
microcosmos desvelam a respeito da localidade através da gastronomia?
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Resumo
Este artigo desenvolve os conceitos básicos dos estudos prospectivos, com destaque
para as noções de sistema, atores, variáveis e tendências. Em seguida, examina
o contexto em que se encontra hoje o turismo gastronômico em meio a pandemia
Covid-19, em seguida, desenha algumas tendências do turismo gastronômico
brasileiro. Apesar do Brasil ter uma grande variedade de culturas culinárias e uma
megabiodiversidade, com uma agricultura desenvolvida e uma cadeia de valor da
gastronomia razoável (produtores, escolas, mídia, rede de restaurantes, gestores e
chefs), o turismo gastronômico ainda é incipiente. Contudo, espera-se no período
pós-pandemia, em meio a tendências opostas, uma linha gradativa de crescimento,
em segmentos diversificados.
Palavras-chaves:
Gastronomia; estudos prospectivos; tendências; cadeia de valor de turismo
gastronômico.

INTRODUÇÃO
As tendências de um território (pais, região, local, etc.) ou um setor da sociedade
(turismo, energia, alimento, etc.) ou mesmo uma instituição ou organização (empresas,
sindicatos, partidos, governos, etc.) são o objeto de conhecimento da área de estudos
prospectivos. Esses estudam o futuro, para onde caminham ou evoluem territórios,
setores ou instituições, enfim, sistema sociais e sócio-naturais. Mais precisamente,
os estudos prospectivos estudam o movimento ou a evolução de um determinado

Turismo Gastronômico para Gestores de Turismo

165

sistema social ou sócio-natural, no todo ou em suas partes (variáveis e atores).
Aqui, vamos desenvolver uma pequena reflexão sobre as tendências de um
setor da sociedade, qual seja, o setor do turismo gastronômico. Nele vamos identificar
quais são os seus atores e suas variáveis mais relevantes, e para onde parece evoluir
nos próximos 10 anos.

CONCEITOS BÁSICOS DA ÁREA DE ESTUDOS PROSPECTIVOS
O objeto dos estudos prospectivos é a evolução de um sistema social ou sócionatural, para compreendê-la, é preciso ter presente que o sistema se compõe de atores
e variáveis. Essa evolução constrói-se nas relações que os atores sociais adotam
entre si e com a natureza, segundo as variáveis, ou seja, segundo as características
do sistema que habitam.
Atores são indivíduos, grupos ou organizações que têm identidade própria
reconhecida socialmente, e são capazes de influenciar o contexto onde se encontram.
Por exemplo, obviamente as mulheres sempre existiram, mas se tornaram atrizes ou
agentes sociais em meados do século passado com o movimento feminista. Antes, do
ponto de vista sociológico, com algumas poucas exceções, eram consideradas como
simples reflexo da vontade masculina. As mulheres passaram a serem reconhecidas
como personas sociais de interesse próprio, diferenças reconhecidas e capazes de
mudar o contexto em que se encontram1 em meados do século passado. Hoje, a
maioria dos integrantes do sistema escolar brasileiro são mulheres. Profissões antes
atribuídas apenas aos homens, como engenheiro ou motorista, são gradativamente
povoadas de mulheres. Assim, atores sociais nascem no âmbito da dinâmica social,
como expressões de suas mudanças. Há um século, os chefs de cozinha eram
personagens quase invisíveis, com raras exceções. Hoje eles têm uma visibilidade
incrível. Estão em toda parte na mídia, imprensa e televisão, sobretudo, mas também
desaparecem ou minguam. Os servos da Idade Média, produtores do alimento na
Europa, desapareceram entre os séculos XVII e XX.
Um exemplo de um indivíduo que desempenha o papel de ator social relevante
no setor de turismo gastronômico é um chef de cozinha, reconhecido nacional ou
internacionalmente, como Alex Atala, que influencia a evolução da gastronomia em
um determinado sistema, seja ele o mundo, um país ou uma região.2 Os proprietários
1 Embora o machismo persista, com pessoas do sexo masculino recusando reconhecer as mulheres
como agentes de direitos iguais. Exemplo, o grau do machismo no país exprime-se pelo número de
mulheres espancadas, estupradas ou mortas diariamente. (Ramos, 2021).
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ou gestores dos restaurantes, assim como os produtores de alimentos, são grupos
que desempenham também um papel importante como ator social no setor de turismo
gastronômico. Sem eles, não existe o setor de gastronomia, assim como, os órgãos
governamentais de regulação e/ou fiscalização da produção e comercialização de
alimentos.
Se os atores sociais de qualquer sistema, inclusive do setor de turismo
gastronômico, são diversos, as variáveis desse sistema são igualmente múltiplas e
distintas. Variáveis são características ou aspectos de um determinado sistema que,
no seu conjunto, o distingue, o torna singular. Alguns exemplos: as redes de hotéis e
restaurantes em um destino turístico; a riqueza e diversidade de ingrediente acessíveis
para a culinária; a infraestrutura de acesso e comunicação; o saber fazer transmitido
por gerações ou aprendido nos grandes centros de ensino e a imagem da gastronomia
de um determinado local. Assim, as variáveis podem ser materiais (infraestrutura) ou
imateriais (imagens, símbolos).
Há tendências de muita relevância e menos previsibilidade, como o dinamismo
econômico ou a inovação tecnológica. Se consultarmos os jornais dos últimos vinte
anos, ou seja, desde 1980, veremos que as previsões do crescimento econômico
feitas por especialistas e governantes no Brasil sempre foram umas no início do ano
e outras no seu final. Isso porque essa é uma variável de pouca previsibilidade ou
sobre a qual temos instrumentos precários de previsão. O mesmo ocorre em relação
à inovação tecnológica. Na década de 1970, Ken Olson, um dos maiores CEOs do
mundo, declarou que “não existem motivos para que alguém queira ter um computador
em casa”. Na época a Apple já começava a vender seus computadores pessoais (PC).
Hoje temos milhões distribuídos entre domicílios, empresas, órgãos governamentais
e outros. Quando a TV foi inventada, especialistas disseram que não tinha futuro, pois
“Quem vai ficar uma hora em frente a uma tela todos os dias?” Hoje a esmagadora
maioria dos lares urbanos no Brasil possuem uma TV e milhares de pessoas passam
mais de uma hora na frente dela. E o mesmo ocorre com a maioria dos países no
mundo. Esses tipos de variáveis são denominados de tendências de mudanças. E
porque essas tendências são relevantes? Porque são elas que vão definir o futuro. Se
não existissem computadores portáteis e internet, podemos afirmar, com certeza, que
o nosso mundo seria outro.
As tendências de um setor como o de turismo gastronômico dependem da
2 Em 2006, o restaurante D.O.M do chef Alex Atala, localizado em São Paulo (SP), foi o primeiro restaurante brasileiro a integrar a prestigiada lista The World 50th Best Restaurants e até o ano de 2018
ocupou diversas posições no ranking de forma ininterrupta. Entre 2011 e 2015, manteve-se no ranking
dos “top 10” e, em 2012, atingiu a 4a posição entre os “50 melhores” do mundo. O chef acumulou ao
longo de sua vida profissional diversos títulos, sendo que, em 2013, foi considerado uma das 100 personalidades mais influentes do mundo pela Time Magazine. Isso mobilizou outros chefs brasileiros e
latino-americanos a seguirem seus ritos, tais como a valorização dos produtos da sociobiodiversidade
na composição dos cardápios e menus de seus restaurantes e o engajamento a pautas que ultrapassam os limites da cozinha.
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articulação de seus atores (relações sociais) e variáveis (materiais ou imateriais), mas
também de um contexto com o qual o setor se relaciona direta ou indiretamente.
Na Europa, alguns países têm uma história e tradição de “boa comida”, como Itália,
França, Espanha e Portugal, ou seja, os países latinos. Esse contexto histórico
facilita o desenvolvimento de um turismo gastronômico. Algumas cidades têm uma
variedade cultural forte, constituídas por grupos distintos de migrantes e conectadas
com o mundo, são cidades cosmopolitas, o que facilita ter uma grande variedade
de oferta gastronômica, como Nova York ou São Paulo. Essa variável é igualmente
uma facilitadora do desenvolvimento de uma culinária diversificada. Umas regiões se
encontram em uma área de rica diversidade biológica, como ingredientes novos e de
qualidade, proporcionando novos sabores e novas experiências gastronômicas.
Se as variáveis de um dado sistema condicionam sua evolução, não a determina.
Por vezes, um país não tem nenhuma dessas variáveis, mas tem um chef de cozinha
que produz coisas fantásticas, atraindo turistas do mundo inteiro, como é o caso de
Rene Redzepi na Dinamarca e Björn Frantzen na Suécia (The Best Chef Awards
2020). Nem um nem outro país tem uma rica biodiversidade. E René Redzepi inovou
o seu famoso restaurante Noma, reabrindo-o como uma hamburgueria. Ao invés de
degustações de 400 dólares, hambúrguer de 15. Sinal dos tempos.

ENIGMA E VALOR DO FUTURO
Se o passado pertence à história, o futuro pertence à estratégia. O futuro não é
“dado”, mas construído. Não é um conjunto predeterminado de eventos e de situações
irreversíveis, mas uma construção coletiva e imprevisível, moldada por diversas
variáveis e atores, cujas decisões e ações definem tendências e vetores nas diversas
dimensões da sociedade: economia, política, tecnologia, psicologia social, natureza,
entre tantas outras.
O futuro, em resumo, é uma construção social. Resultado de bilhões de decisões
que os humanos tomam a cada dia. Decisões condicionadas pelas condições materiais
em que eles se encontram, mas também por suas crenças, seus valores, seus hábitos
e suas expectativas. Assim, pode-se afirmar que o presente é “grávido” de vários
futuros. Ele contém múltiplas potencialidades, algumas não se desenvolverão e
outras sim, graças às decisões tomadas pelos humanos, muitas das quais eles nem
imaginam o desdobramento e as consequências. É fundamental ter consciência das
tendências atuais para construir visões a respeito do futuro que ajudem a fazer as
apostas estratégicas corretas. A falta de visão de futuro e de pensamento estratégico
pode se tornar um gargalo ao desenvolvimento, seja de um país, seja de um setor.
(MARCIAL, 2017)
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Os estudos prospectivos, aqueles que estudam o futuro de um dado sistema
(mundo, sociedade, setor produtivo, organização, etc.), tomam em consideração
o seu passado e o seu presente. Como todo sistema é formado por variáveis em
movimento os estudos prospectivos, em primeiro lugar, definem as principais variáveis
do sistema em estudo no agora (presente) e no antes (passado). Estudam como
elas se apresentam no presente e como evoluíram no passado. A premissa é que o
futuro será distinto do presente, pois muitas coisas mudarão, porém, com diferenças,
pois ocorrerão continuidades e descontinuidades: variáveis que sofrerão profunda
modificação e outras que quase não terão mudanças. Tendências que se realizaram
plenamente, outras parcialmente, e outras de forma alguma, pois perecerão com
brevidade. Dependendo do tempo, algumas tendências praticamente não mudarão,
enquanto outras poderão mudar muito ou pouco. É absolutamente razoável pensar
que, dentro de 20 anos, a dimensão geográfica do Brasil será a mesma. O País
não é expansionista e não há ameaças visíveis ao seu território. Contudo, a sua
população mudará, e sabemos hoje que em 2040 será maior (219 milhões) e mais
velha (1 em cada 4 brasileiros terão mais de 65 anos em 2060). O IBGE (2013) nos
informa da estimativa da população brasileira para os próximos anos, e salvo alguma
eventualidade inesperada como um meteorito, uma guerra nuclear ou uma epidemia
de alta mortalidade, a estimativa estará correta, com pequena margem de erro. A
dimensão geográfica é quase uma invariável, enquanto a população é uma variável de
peso. Não há tendência de mudanças territoriais, mas há uma tendência de mudança
populacional.
O futuro de um sistema, sociedade ou setor produtivo é função das tendências
de mudança, ou seja, variáveis, cujo dinamismo irá impactar com relevância o sistema
em estudo, e sobre as quais não temos certezas. Baseados nessa ideia, podemos
nos perguntar quais as tendências de mudança hoje existentes no setor de turismo
gastronômico. Podemos descobrir essas tendências nos perguntado: o turismo
gastronômico é função de quê? Ele surge, muda, míngua ou cresce em função
de quais variáveis? Os conhecimentos existentes nos apontam para um primeiro
grupo de tendências que reside no crescimento da oferta gastronômica, com novos
eventos e novos restaurantes; sua publicização com novas revistas, novos programas
televisionados, novas peças publicitárias dos governos, etc. São tendências do lado da
oferta. Elas dependem da formação de uma cadeia produtiva, composta de produtores,
distribuidores, gestores, chefs, em geral com apoio de órgãos governamentais. Quando
bem estabelecida, essa cadeia produz ingredientes novos, de qualidade e pratos de
sabores diferentes. O que parece óbvio, pois sem a oferta gastronômica não pode
haver turismo gastronômico.
Contudo, os estudos revelam que a oferta culinária, por si só, não é suficiente, é
preciso olhar o setor também do lado da demanda, dos consumidores, do perfil e dos
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desejos dos turistas. Para as pessoas se interessarem por gastronomia, são necessárias
algumas condições, como renda, cultura e informação. Por isso, o futuro do turismo
gastronômico depende, entre outras variáveis, do crescimento populacional e, nesse,
do crescimento da renda das pessoas, que pode ser traduzido em crescimento dos
segmentos sociais de classe média. Depende também se as pessoas que gostam ou
necessitam viajar têm interesse em conhecer experiências gastronômicas. Há turistas
que, nas viagens, querem comer o mais próximo possível do que consumem no dia
a dia, têm horror de culinárias distintas, e outros que querem experimentar novos
sabores, ter novas vivências culinárias, estando interessados na comida do local que
visitam. Os primeiros dirigem-se aos fast foods, comida rápida, barata e comum, e
o segundo procuram comidas diferentes, com ingredientes e sabores distintos dos
que estão habituados. Estes últimos formam o público do turismo gastronômico, e
que aparentemente tem crescido nos últimos anos. Segundo dados da Organização
Mundial de Turismo (OMT), em geral, a principal motivação dos turistas para visitar
um destino é cultural, sendo natureza a segunda motivação e gastronomia, a terceira
(UNWTO, 2017).

O PESO DA PANDEMIA
É difícil exagerar o peso que a pandemia teve sobre as atividades econômicas
em geral, e o turismo em particular. A pandemia da Covid 19 produziu fortes efeitos
nocivos sobre o turismo em geral, incluindo o turismo gastronômico. A United
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, 2020) prevê o prejuízo
de fluxo nas companhias aéreas da ordem de 42% e nas redes de restauração (rede
hoteleiras e restaurantes) de cerca de 21%. Milhões de empresas foram fechadas e
de trabalhadores ficaram sem emprego. Restaurantes, bares e lanchonetes buscaram
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alternativas, como os serviços de delivery, mas nem todos sobreviveram. No Brasil,
milhares de restaurantes fecharam, incluindo alguns dos mais famosos, como o Lá em
Casa em Belém, o Mar Menino em Fortaleza e o Pettirosso em São Paulo.
O mais grave é que não se sabe com certeza a tendência da pandemia.
Aparentemente, a vacinação está avançando e as atividades econômicas estão
sendo retomadas, com aberturas de restaurantes, lanchonetes e bares, assim como
o aumento das viagens aéreas. Porém, não se sabe com certeza se haverá ou não
novas cepas do vírus e quais serão suas características. É possível que leve pelo
menos um par de anos para que a pandemia seja controlada. No caso do Brasil,
somos um dos países com maior número de infectados e, sobretudo, de óbitos, pelo
atraso e intermitência do processo de vacinação, apesar de termos um dos melhores
sistemas de imunização do mundo.
As previsões do World Economic Forum (WEF, 2020) são que, após findar o
período de pandemia, o setor do turismo levará mais de 300 dias para se recuperar,
ou seja, quase um ano. No hemisfério sul, a tendência de retomada é esperada para
o verão 2021/2022. Porém, não é certo, pois novas cepas do vírus podem surgir,
como citado. Alguns estudiosos esperam que a retomada se dará com algumas
especificidades, no caso do turismo, quais sejam: o turismo regional tenderá a
aumentar, com queda do ritmo de crescimento das viagens de longa distância; os
locais abertos e seguros serão mais procurados; as medidas de segurança devem se
generalizar; os locais de overturismo devem recuar (ZENKER; KOCK, 2020). Porém,
outros estudiosos, sem negar essas tendências, apontam para outras.
É perigoso o uso do singular e das generalidades quando tratamos de um setor
complexo como o turismo, em que os atores e as variáveis são muitos. “Turista” não
existe, o que existe são turistas, pois turista é uma categoria social habitada por tipos
distintos, com comportamentos, percepções e interesses variados. Por isso, haverá
turistas que procurarão lugares seguros, com medidas de prevenção, porém outros
não, voltarão a viajar e frequentar os locais da mesma forma que faziam antes. E
provavelmente serão a maioria. Por exemplo, no turismo de sol e praia no Brasil, as
praias em geral, no próximo verão, deverão estar lotadas, com pouquíssimas medidas
de segurança, como se observou no verão passado em algumas praias. O sentimento
de fim da pandemia, embora objetivamente possa não ser verdadeiro, levará a muitos
turistas ricos a buscar viagens ao exterior para “tirar o atraso”. Essas ideias baseiamse em experiência anterior. Assistiu-se ao final da pandemia da febre amarela, no
começo do século XX, um aumento considerável de consumo, inclusive de viagens.
Qual tendência vai vingar: a procura de lugares seguros ou a persistência dos
comportamentos anteriores? Depende de muitas variáveis ou fatores que precisam
ser melhor estudados.
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TENDÊNCIAS DO TURISMO GASTRONÔMICO
O turismo gastronômico não é um segmento muito estudado, embora o aumento
do interesse na gastronomia, particularmente na mídia, tenha contribuído recentemente
para estimular o seu interesse na Academia, segundo Kesimoglu (2015). O turismo
gastronômico é um setor relativamente recente, embora o termo gastronomia seja
muito antigo, utilizado desde o século 4 a.C na Grécia antiga (OSLO; SENS, 2000 e
SANTICH, 2004) e possa estar associado, inclusive, a motivações de viagens desde
então (SOARES, 2016).
O turismo gastronômico se traduz na motivação de turistas em quererem conhecer
novas culinárias, novos ingredientes, novos sabores (EVERETT; AITCHISON, 2008).
Observado enquanto segmento do turismo, é uma realidade em muitos países
e fomenta fluxos de turistas em torno da cadeia produtiva da gastronomia nesses
destinos, pois é alimentado pelos turistas que são interessados em conhecer as
diferentes culturas culinárias de diferentes locais.

Segundo Fortuna (1999), ele está ancorado no surgimento de interesses novos
e específicos entre os turistas que radicalizam a diferenciação e a individualização.
Uma das expressões mais conhecidas nesse campo é o movimento Slow Food
em Itália na década de 1990, famoso pela promoção do consumo de alimentos
produzidos localmente e do uso de receitas tradicionais (BROADWAY, 2017). De
certa forma, o turismo gastronômico é uma expressão da valorização das culturas
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locais, que quebram a homogeneização que o movimento da globalização tem criado
desde as duas últimas décadas do século passado. Esse movimento de reação à
homogeneização desempenha um papel relevante no contexto da valorização das
culturas locais, em particular do meio rural, estimulando a diversificação agrícola e
criando relações mais estreitas entre a produção e o consumo, os circuitos curtos
de comercialização, o agroturismo e agricultura familiar no Brasil (FANTINI, ROVER,
CHIODO; ASSING, 2018).
Com isso, a gastronomia passou a ser mais valorizada. Movimento que já se
observa no Ocidente há algumas décadas:
O cenário gastronômico ocidental sofreu alterações significativas nas últimas
décadas, compreendendo a expansão da indústria alimentar e do mercado de
alimentação fora do lar, a articulação de políticas públicas para a salvaguarda
do patrimônio alimentar e a multiplicação das novas formas de ‘entretenimento
gastronômico’ (como programas de tevê) (GIMENES-MINASSE, 2020, p. 93).

O turismo gastronômico para Fagliari (2005), pode ser concebido pelos dois
ângulos do setor, oferta e demanda:
Para a demanda turística, consiste em toda viagem na qual a motivação
principal está no prazer em degustar alimentos e bebidas e conhecer
elementos gastronômicos de uma localidade. Para a oferta turística, o
turismo gastronômico caracteriza-se pela oferta e promoção de elementos
gastronômicos como atrativos turísticos principais do destino (FAGLIARI,
2005, p. 31).

Apesar da riqueza cultural do Brasil em torno da gastronomia, com culturas
culinárias de origem diversas, como indígena, banto, árabe, portuguesa, espanhola,
italiana, alemã e japonesa, e em meio a uma megabiodiversidade, o turismo
gastronômico no Brasil não está ainda estabelecido.3 Há lugares em que a gastronomia
se tornou conhecida por sua diversidade, como São Paulo ou por sua particularidade,
como a Serra Gaúcha, com rotas estruturadas da cozinha colonial, da cozinha de
imigrantes, do chocolate e do enoturismo. Contudo, em meio a variáveis contraditórias,
ele deve crescer nos próximos anos em função da valorização da culinária na mídia,
dos eventos, festivais e outras iniciativas promovidas por chefs e organizações, da
maior visibilidade das ofertas e do crescimento da demanda por experiências culinárias
novas (IFRIEND, 2021, 2021).
3 Deve-se levar em conta que diversas iniciativas para fortalecimento e promoção da gastronomia brasileira já foram desenvolvidas no Brasil, incluindo oficinas gastronômicas, degustações e mostras de
produtos e ingredientes em eventos e feiras no país e mesmo no exterior. No entanto, considera-se que
essas ações ainda figuram de maneira dispersa nos documentos oficiais e nas estratégias do turismo
brasileiro uma vez que a última versão do Plano Nacional de Turismo (PNT 2018-2022) cita a palavra
“gastronomia” apenas de modo incidental. Ao mesmo tempo, a Oficina Desafios e Oportunidades para
o Turismo Gastronômico no Brasil realizada no âmbito do projeto Prospectivas para o Turismo Gastronômico no Brasil (IFB/MTUR) reforçou as percepções existentes a partir do levantamento de informações com especialistas em turismo e gastronomia das cinco macrorregiões.
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Não se pode esquecer que existem barreiras para a expansão do turismo
gastronômico no Brasil, apesar de sua grande potencialidade. Entre essas barreiras,
deve-se citar o fato de que o Brasil é um país rico, com muitos pobres, na verdade, a
maioria de sua população com uma renda média per capita de R$ 995,00 no primeiro
trimestre de 2021, contra R$ 1.065,00 no mesmo período de 2020 (PASSARELLI,
2021). Esse fato limita o número de turistas e, em particular, o acesso a uma
gastronomia diferenciada e, portanto, mais cara. Outra barreira é que o Brasil é um
país continental e a mobilidade interna é cara e custosa. Assim, potencialidades
como a da região amazônica, com sua variedade de peixes, frutas e raízes, boa parte
desconhecidas dos brasileiros, não é de fácil acesso para a maioria da população que
habita o Sudeste e o Nordeste do País.
A pandemia, como vimos, provocou várias mudanças no turismo em geral,
incluindo o turismo gastronômico. Não se sabe quando se extinguirá (ZAFRA, 2020).
No entanto, a tendência dominante é conceber que o período pós-pandemia (distinto
de sua extinção) deve se iniciar em 2022 ou 2023. Apesar das incertezas, é possível
registrar algumas tendências marcantes, que estão imbricadas com tendências de
outros setores. Algumas muito otimistas (ACCOR, 2021) e outras nem tanto.
O trabalho remoto não deve permanecer igual, mas será superior ao período
pré-pandemia. Espera-se que, depois de um breve recuo com o “fim” da pandemia,
ele retorne a crescer. As empresas e os governos descobriram que podem adotar,
em alguns setores, o trabalho remoto, com ganho de produtividade, pois o controle
da produção será realizado cada vez mais por plataformas e softwares, e com
custos menores. Com isso, reuniões remotas serão mais frequentes do que antes,
com impacto sobre o uso de hotéis de negócios e congressos. De forma idêntica, as
viagens de negócios também se reduzirão (LOPEZ, 2020).
Essas tendências terão impacto na redução do turismo em geral. No entanto, ele
deverá crescer após a pandemia, na medida em que as pessoas estão “saturadas”
de permanecerem fechadas. E necessitam “espairecer mais”. Assim, se as viagens
de negócios tendem a descrescer, as viagens de lazer e entretenimento tendem a
aumentar. Porém, a tendência é que essas viagens sejam para locais próximos, na
medida em que são mais seguros.
A desintermediação, que já vinha crescendo em alguns setores produtivos,
incluindo o turismo, permanecerá importante e provavelmente em linha ascendente.
Por sua vez, a renovação da valorização da natureza deverá estimular o ecoturismo,
com pessoas de maior renda e mais exigentes quanto à segurança sanitária pessoal,
buscando lugares abertos e seguros (SMITH, 2020).
O crescimento do turismo gastronômico vai sofrer a influência da massa de
expertises que o País já criou com o desenvolvimento da agricultura e dos produtores
familiares, escolas e institutos, revistas e programas de TV, chefs e restaurantes,
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além dos festivais gastronômicos, alguns dos quais já se tornaram famosos como o
Festival Cultura & Gastronomia de Tiradentes, que, depois de 24 edições, configurase como o mais antigo do país. Sofrerá influência sobretudo, da retomada da dinâmica
econômica, com incremento da renda pessoal. Além do sentimento, disseminado em
alguns segmentos populacionais, de “recuperar o tempo perdido”, que devem se
desenvolver ao lado de outros segmentos que prima pela segurança, alinhando seu
consumo com saúde, segurança e sustentabilidade. Para este segmento, terá muito
valor os sabores tradicionais e o uso de ingredientes de qualidade.
Esse movimento de recuperação poderá ser alimentado por estratégias de
marketing, e não apenas de grandes empresas, com o objetivo de ampliar a demanda.
Com isso, empresas tenderão a buscar um formato mais leve e de menor custo.
Há indícios de movimentos no sentido de tornar mais simples, mais acessível e
democrática a gastronomia, assim como de expandir o formato de low-touch economy
(BBC INOVATION, [s. d.]).
A segmentação de mercado já existente na gastronomia, como os restaurantes
fine dining ou autorais, tradicionais ou regionais e os fast-foods, devem se manter. O
segmento de delivery de comida está cada vez mais presente no cotidiano e também
nas viagens. Ser o chef em casa dando o seu toque pessoal ou cozinhar com um chef
em Paris tende a crescer ainda mais com experiências proporcionadas em plataformas
como Airbnb ou Eatwith, sem que nichos de “chefs a domicílios” ou mesmo de guias
de turismo locais desapareçam, assim como nichos de consumo de proteínas vegetais
ou de laboratórios, que já existem em vários países (CASTILHO, 2020).
A produção local de ingredientes para a culinária deverá se manter em ascensão,
tanto pela valorização dos grandes chefs que se disseminam no espaço da restauração,
quanto pelos formatos mais simples e inovadores, de mais fácil acesso por parte dos
turistas.
Formas novas de cozinha ou a revitalização das antigas deverão atrair novos
turistas, tal como o ressurgimento da comida descomplicada, a valorização da comida
de rua e de periferia. O prato individual dá lugar ao prato e à mesa compartilhada,
evitando desperdícios e favorecendo uma imersão mais completa no cardápio.
Veganos e vegetarianos já são 14% da população brasileira (IBOPE, 2018) e devem
ser considerados nos cardápios de hotéis, bares, padarias, confeitarias, sorveterias e
restaurantes dos destinos turísticos, para além dos restaurantes vegetarianos apenas.
Por outro lado, surgem novas dietas mais complexas que levantam causas e temas
como o das mudanças climáticas, entre eles estão os flexitarianos, reducitarianos ou
climaterianos.

Turismo Gastronômico para Gestores de Turismo

175

Dito isso, o clima é de criatividade e inovação, que não deixa de contaminar a
gastronomia e o turismo gastronômico. A valorização da cozinha transparente nos
restaurantes deve crescer, atendendo a curiosidade dos turistas que se sensibilizam,
também, com a arte de cozinhar, um valor agregado à nova masculinidade.

CONCLUSÃO
O turismo gastronômico já é uma realidade, embora, no Brasil, pouco aproveitado
pelos diversos destinos turísticos. Emerge como uma oportunidade para o país, ainda
mais no contexto de retomada da economia e das viagens no pós-pandemia. Será, por
fim, alavancado pelos interesses crescentes dos turistas em conhecer as diferentes
culturas culinárias de diferentes locais e, nesse ponto, os estados, os municípios e
as regiões brasileiras têm muito a se beneficiar, haja vista todo a megadiversidade e
cultura alimentar intrínsecos ao território.
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Resumo
O artigo está organizado em duas partes. Ao longo da primeira parte discute-se o
conceito de roteiro turístico e apresenta-se uma proposta de metodologia desenvolvida
pela Organização Mundial do Turismo e pelo Centro de Culinária Basco. A segunda
parte contempla uma componente prática e de aplicação.
Palavras-chave:
Roteiros turísticos; gastronomia.

ENQUADRAMENTO CONCEITUAL E METODOLÓGICO
QUE FUNÇÃO CUMPREM OS ROTEIROS TURÍSTICOS E QUAL A SUA
RELEVÂNCIA?
Os roteiros (ou rotas) turísticos cumprem uma função essencial de orientação dos
turistas, auxiliando-os nas suas escolhas e decisões (em tempo útil) de acordo com o
seu perfil de preferências. Essa função de condução das práticas turísticas e dos fluxos
resulta da sua capacidade de sistematizar e consolidar a oferta, iluminando os fatores
identitários e críticos dos destinos. São, por isso, um instrumento de depuração e filtro
de informação e dados, que permite estruturar a oferta turística, agregando sítios e
ativos turísticos sob uma única marca e experiência (WARD-PERKINS; BECKMANN;
ELLIZ, 2020). Esse exercício de organização e articulação de ativos potencia, entre
outros benefícios, o estímulo à cooperação e à ativação de acordos de parceria
entre agentes locais, derramando de forma amplificada nos destinos um conjunto de
externalidades positivas, quer econômicas, quer sociais. De resto, a clusterização de
atividades e atrações e o desenvolvimento de roteiros turísticos permite estimular a
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maximização dos gastos turísticos individuais e a criação de produtos e organização
de experiências que incentivam o aumento da permanência dos turistas nos destinos
e influenciam a repetição da visita.

UMA PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE UM ROTEIRO GASTRONÔMICO
A gastronomia pode ser interpretada como uma cadeia de valor que envolve
diferentes ramos de atividade. Começa por estruturar-se a partir dos setores primário
e secundário responsáveis pela produção e transformação dos alimentos (que inclui
agricultura, pesca e indústria alimentar), estendendo-se à distribuição, que envolve
um conjunto muito variado de canais (por exemplo, aos mercados tradicionais, aos
supermercados e grandes lojas de distribuição até às pequenas lojas de bairro,
mercearias e comércio online), e inclui um conjunto de setores que dão suporte ao
consumo e à ingestão. Finalmente, constitui uma dimensão essencial da cadeia de
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valor da gastronomia, o turismo gastronômico, cuja natureza transversal intercepta
todas as dimensões aludidas anteriormente.
A gastronomia não deve, portanto, ser confundida apenas com o prato que chega à
mesa do restaurante, mas deverá ser entendida num sentido holístico, que se condensa
na cadeia de valor, que inclui elementos associados à produção e ao processamento
de alimentos, bem como à sua distribuição, transformação e, finalmente, ingestão.
Cada uma dessas dimensões inclui valores agregados, nomeadamente as paisagens
gastronômicas, a cultura e a identidade culinária do destino, o patrimônio tangível e
intangível (artesanato culinário, receitas tradicionais, utensílios, etc.) (UNWTO; BBC,
2019).
Importa também ter presente que a gastronomia é absorvida pelo mercado de
forma heterogênea e adaptada às tendências do mercado. Nesse sentido, importa
posicionar os roteiros de acordo com o(s) segmento(s) do turismo gastronômico que
se pretende atingir.

METODOLOGIA
Tomaremos, como orientação metodológica para o desenho de novos roteiros
e experiências gastronômicas, o manual da Organização Mundial do Turismo e
do Centro de Culinária Basco (UNWTO; BBC, 2019) intitulado “Guidelines for the
Development of Gastronomy Tourism”. Especificamente, o capítulo “Development of
gastronomy tourism – a practical guide for tourism destinations” serve de referência a
essa proposta de metodologia para a criação de um roteiro gastronômico, a partir do
qual se adaptam um conjunto de ideias e princípios estruturais aí contidos.
O que se espera é que cada destino planeje e estruture sua oferta de forma
participativa, inclusiva e sustentável. Para tanto, deve-se levar em consideração todas
as referências e todos os elementos desenvolvidos ao longo deste livro. As etapas
fundamentais para o desenvolvimento de um roteiro de turismo gastronômico num
determinado território implicam duas fases essenciais:
• Fase 1: A identificação, inventariação e análise do potencial e grau de
desenvolvimento dos vários elementos da cadeia de valor do turismo gastronômico;
• Fase 2: Análise das tendências do turismo gastronômico.
O estudo da cadeia de valor do turismo gastronômico constitui um passo essencial
para impulsionar sinergias e redes de interesse que podem fortalecer o desenho do
roteiro.

FASE I - ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO. INVENTARIAÇÃO DOS

Turismo Gastronômico para Gestores de Turismo

183

ELEMENTOS QUE CONSTITUEM A CADEIA DE VALOR GASTRONÔMICA DO
DESTINO
• Patrimônio gastronômico: natural, patrimonial e recursos gastronômicos:
roteiros gastronômicos existentes, paisagens, caminhos, receitas, pratos típicos,
artesanato culinário, etc.;
• Produtos gastronômicos, produtores e alimentos indústrias: produtos de
qualidade com Denominação de Origem Protegida (DOP) e Indicação Geográfica
(IGP; do mar, da terra, pecuária, etc.), e respetivas áreas de produção, bem como o
turismo associado e atividades de lazer;
• Setor da hospitalidade (alimentação e alojamento): informação quantitativa
e qualitativa: número de estabelecimentos, tipos (alta gastronomia e cozinha de
autor, culinária tradicional e popular, bares de tapas, gastrobares, etc.), distribuição
geográfica, tipos, rótulos de qualidade associado à gastronomia;
• Comércio especializado: mercados tradicionais, feiras livres, produtos locais,
delicatessens, adegas de vinho, etc.;
• Eventos e atividades de divulgação da cultura gastronômica: feiras e mercados
que oferecem produtos da agricultura, pesca e agropecuária, eventos de gastronomia,
empresas de atividade gastronômica; entidades gestoras dos destinos (Destination
Management Organizations), escolas de culinária, etc.;
• Locais de educação gastronômica: museus e centros de interpretação de
vinhos, cachaças e alimentos; e
• Centros de pesquisa e formação gastronômica: universidades (cursos superiores
relacionados com gastronomia), escolas de hotelaria e centros de formação de curta
duração, cursos rápidos ofertados em operadoras de viagens ou em plataformas como
Airbnb, Eatwith, etc.
A fase seguinte deve envolver uma análise externa, das tendências do turismo
gastronômico (turismo, alimentação, gestão de restaurantes, turismo gastronômico),
de modo a determinar a procura real e potencial desse turismo gastronômico,
posicionar o roteiro de acordo com o(s) segmento(s) do turismo gastronômico que
pretende atingir e identificar possíveis parceiros e concorrentes.
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FASE II - ANÁLISE DAS TENDÊNCIAS DO TURISMO GASTRONÔMICO
Para a análise das tendências, são sugeridas as seguintes fontes de informação:
1. Documentação e estatísticas oficiais sobre o setor do turismo:
a. Organizações internacionais: Organização Mundial do Turismo (OMT), o World
Travel & Tourism Council (WTTC), o Fórum Económico Mundial (World Economic
Forum) e o Banco Mundial
b. Organizações nacionais, regionais e locais;
2. Estudos sobre tendências da economia digital de empresas como a Google,
a TripAdvisor; e relatórios de empresas especializadas em pesquisa de mercado e
tendências de mercado (por exemplo, GfK ou McKinsey);
3. Relatórios globais:
a. UNWTO Global Reports on Gastronomy Tourism.
b. Conclusions of the Global Fora on Gastronomy Tourism UNWTO/BCC.
c. Documentos de organizações como a Organização das Nações Unidas para
a Educação, Organização Científica e Cultural (UNESCO), a Organização para a
Alimentação e Agricultura dos Estados Unidos Nações (FAO) e a Organização para
Cooperação Económica e Desenvolvimento (OCDE), ou relatórios de entidades
especializadas como o BCC;
d. Documentação e estudos sobre tendências, padrões do consumidor e inovação
gastronómica.
A ROTEIRIZAÇÃO NA PRÁTICA: ORIENTAÇÕES PARA OPERACIONALIZAR
UM ROTEIRO GASTRONÔMICO
A consolidação do turismo gastronômico no Brasil passa, necessariamente, pela
oferta de novos roteiros turísticos e novas experiências que tenham competitividade
nos mercados nacional e internacional. Documentos do Ministério do Turismo
(BRASIL, 2007) apontam um roteiro turístico como “itinerário caracterizado por um
ou mais elementos que lhe conferem identidade, definido e estruturado para fins de
planejamento, gestão, promoção e comercialização turística das localidades que
formam o roteiro”.
A roteirização turística busca integrar os diversos atrativos que estão dispersos
em um destino, organizando informações, serviços e equipamentos em torno de
elementos comuns para fins de promoção e comercialização. Para que os efeitos
multiplicadores do turismo resultem em benefícios para a comunidade local, esse
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trabalho exige planejamento e deve engajar os diversos atores envolvidos com
o turismo de forma participativa e inclusiva, promovendo ainda o desenvolvimento
territorial.
No contexto do turismo gastronômico, o roteiro tem a premissa de valorizar
os aspectos culturais, históricos e agroalimentares de uma região, estruturados em
torno de uma infraestrutura mínima para atender ao visitante. Os roteiros podem ser
organizados por uma agência, operadora ou pelo próprio turista a partir de pesquisas
em sites oficiais e dicas de programas de TV, blogs, etc.
Considerando a metodologia proposta pela OMT, é necessário o envolvimento
de toda a cadeia de valor da gastronomia na estruturação dos roteiros de turismo
gastronômico. Diferentemente do senso comum, deve-se partir de um conceito
ampliado de gastronomia que perpassa o ambiente do restaurante premiado pelos
guias gastronômicos e envolve múltiplos setores desde a produção de alimentos até
os aspectos históricos e socioculturais.
Com isso, o turismo gastronômico se ancora em uma série de protagonistas,
como: mestres da farinha, queijeiros, doceiras, paneleiras, extrativistas, comunidades
tradicionais, entre outros. Mercados, museus, pontos de cultura, festivais e datas
celebrativas também devem ser inventariados e considerados no momento de
estruturação dos roteiros. Por fim, entram os restaurantes, os bares, as confeitarias
e as cafeterias, desde os tradicionais aos contemporâneos e premiados, sempre
considerando os seus diferenciais no âmbito do conceito de turismo gastronômico.
Destarte, todo esse movimento em torno do turismo gastronômico deve se traduzir
na capacidade dos múltiplos atores da cadeia produtiva da gastronomia perceberemse como parte fundamental desse processo. Para tanto, o turismo gastronômico deve
ser entendido ainda como um recurso para fortalecer os vínculos com o território e
promover uma melhor distribuição de renda, a sustentabilidade e a inclusão social.
No Brasil, a Brasil Food Safaris pode ser considerada um caso de sucesso
em turismo gastronômico. Destaca-se que a iniciativa, fundada em 2012, promove
expedições gastronômicas com foco nos biomas brasileiros e foi reconhecida,
recentemente, com o prêmio WTM Latin America 2021 na categoria Melhor Atração
do Turismo Cultural.4 As viagens e expedições gastronômicas promovidas pela Brasil
Food Safaris propõem imersões na cultura alimentar local a partir da gastronomia.
Nesse caso, é necessário um processo cuidadoso de curadoria que vai desde a
seleção do hotel até a oferta de aulas de culinária, articulando os múltiplos atores da
cadeia produtiva da gastronomia em referência ao que já foi mencionado nos artigos
4 Fundada em 2012, a Brasil Food Safaris resulta de uma parceria entre a operadora de turismo Bravo
Expeditions e o Instituto de Pesquisas em Patrimônio Alimentar Paulo Machado. Entre outros reconhecimentos, em 2017, conquistou o prêmio de melhor Startup de Inovação de Turismo Inteligente pela
Braztoa e Sebrae Nacional. Promove viagens e expedições gastronômicas pelos biomas brasileiros e
exterior. Informações complementares em http://brasilfoodsafaris.com/.
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que compõe este livro. Desse modo, uma expedição gastronômica deve ser entendida
como um processo educativo para a valorização do patrimônio cultural local.
Como dito, embora a gastronomia figure como elemento central e motivadora das
viagens, o turismo gastronômico não se restringe aos restaurantes. A compreensão
desse processo possibilita que, no momento da identificação e inventariação dos
vários elementos da cadeia de valor do destino, emerjam oportunidades para todos.
Isso inclui os produtos regionais, isto é, enfim, uma gama de produtos singulares que
estão nesses territórios e, muitas vezes, distantes dos mercados consumidores.

ROTEIROS PARA SE ESPELHAR
BRASIL FOOD SAFARIS – VALE DO SÃO FRANCISCO
Dia 1
1) Chegada em Petrolina para início dessa expedição de enogastronomia.
Nossa equipe estará no aeroporto aguardando sua chegada para seguir
até o hotel.
2) Check-in Hotel Nobile del Rio e pernoite.
Dia 2
1) Delicioso café da manhã e reunião do grupo no saguão do hotel. Breve
apresentação de todos e partida para visitar a oficina do Artesão Mestre
Quincas e o trabalho com carrancas de Mestre Biu dos Anjos.
2) Ao meio-dia, vamos visitar o Bodódromo e almoçar no restaurante Bode
do Angelo. O proprietário Angelo nos recebe para compartilhar seus
conhecimentos e apresentar os pratos da casa. Ele é criador de bode e
tem também uma boutique de carnes no local.
3) Descanso no hotel após o almoço.
4) Saída no fim da tarde para observar o pôr do sol no Rio São Francisco
com uma degustação orientada na cervejaria artesanal Orla Nord House.
Pernoite.
Dia 3
1) Saída após o café da manhã para visitar uma fazenda de frutos nativos
e exóticos de qualidade excepcional. A proprietária nos recebe nos campos
para nos mostrar sua produção especializada principalmente em Caju,
Carambola, Figo, Manga rosa e Goiaba Crocante.
2) Em seguida, vamos conhecer uma produção de Porco Ibérico, onde será
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servido o almoço.
3) Após descanso, seguiremos para a primeira atividade de enogastronomia
na Vinícola Rio Sol, onde conheceremos o parreiral e a área de produção
de vinhos e poderemos tomar banho nas águas do Rio São Francisco,
degustando espumantes locais.
4) Jantar no restaurante Flor de Mandacaru e ter uma aula sobre o peixe
Cari e uso de PANCs da Caatinga. Pernoite.
Dia 4
1) Após o café da manhã no hotel, vamos embarcar na van com destino
à queijaria da Nina e conhecer seu trabalho com queijos de cabra na
companhia do especialista Prof. Dr. Daniel R. Menezes da UNIVASF,
representando o projeto Queijos do Sertão.
2) A manhã continua com uma visita PRIVATIVA guiada pelo parreiral
da Vinícola Terra Nova, casa da Miolo no vale do Rio São Francisco.
Seremos, então, acolhidos na vinícola com uma degustação de rótulos
especiais de espumantes. Uma experiência de enogastronomia que ficará
na memória.
3) Com as energias renovadas na área rural, vamos embarcar no Vapor
do Vinho – uma navegação PRIVATIVA pelo Lago Sobradinho com banho,
paisagens exuberantes sob o som de forró pé-de-serra.
4) O almoço será embarcado e a atividade acontece até o pôr do sol. Uma
tarde dedicada à celebração da vida de forma privativa e exclusiva para o
Food Safaris.
Dia 5
1) Saída após o café da manhã em direção à Lagoa Grande/PE para
conhecer a tradicional Vinícola Bianchetti, a mais antiga de Petrolina com
sua produção de suco de uva orgânico e vinhos. Nossa terceira experiência
de enogastronomia no roteiro.
2) No retorno para Petrolina, vamos conhecer a cooperativa de produção de
alimentos Casa de Cambraia, onde um grupo de mulheres confeccionam
diariamente em torno de 3mil iguarias entre elas a cambraia (beijuzinho
seco), as cambraias temperadas (orégano, alho cebola, cenoura, couve e
beterraba), o beiju (tapioca) e o sequilho doce.
3) Pausa para almoço no centro da cidade e retorno para o hotel para
descansar.
4) No meio da tarde, vamos até o Café de Bule para conhecer o Bolo de
Rolo e Bolo de Noiva – ambos Patrimônio Imaterial de Pernambuco e
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degustá-los com um delicioso cafezinho. Também vamos experimentar o
queijo da Dona Nina no recheio de Cartolas.
5) Em seguida, vamos conhecer o Samba de Véio da Ilha do Massangano –
uma manifestação cultural afrodescendente que envolve uma roda de
samba animada com tamboretes e palmas dos participantes. Crianças e
adultos brincam e somos convidados a nos juntar à roda para dançar e
cantar. Retorno para o hotel e pernoite.
Dia 6
1) Café da manhã e período livre para descansar e aproveitar os museus
e demais espaços culturais da cidade. Nossa equipe levará você até o
aeroporto para embarque.
Fim do Food Safaris Vale do São Francisco.
Fonte: Brasil Food Safari, 2021.

Outro caso relevante pode ser considerado o de Belém (PA). Antes mesmo
de ser oficializada como Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco em 2015, a
capital do estado do Pará se destacou nacional e internacionalmente a partir do uso
gastronômico de sua biodiversidade e do Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense.
Entre os atrativos turísticos da cidade, está o tradicional Mercado Ver-o-Peso, local
de comercialização de ingredientes e comidas tracionais frequentado por moradores
e turistas em busca dos sabores locais. Inaugurado em 1627, o “veropa”, como é
conhecido pelos belenenses foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan), em 1997, e inscrito, em abril de 2014, como um dos bens
culturais que a serem indicados à Lista do Patrimônio Mundial da Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). É considerável a
importância histórica, econômica e social do Ver-o-Peso para Belém, que se configura,
sobretudo, como espaço de fruição e produção da cultura local, símbolo da identidade
paraense.
Um exemplo disso é a box da dona Carmelita (figura 1) localizado no setor
de frutas do Mercado Ver-o-Peso que há mais de quarenta anos é conhecido pelos
moradores por oferecer a maior variedade de frutas da região amazônica. Diante do
intenso fluxo de turistas que parte em busca da identidade gastronômica do Pará,
tornou-se ponto de referência para conhecer e experimentar algumas espécies da
biodiversidade nativa como uxi, pupunha, bacuri, buriti.
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Figura 1: Box da Dona Carmelita localizado no Mercado Ver-o-Peso

Fonte: Acervo próprio.

Assim, um roteiro de turismo gastronômico em Belém inclui, entre outras
experiências, uma imersão obrigatória no Mercado Ver-o-Peso, onde é possível
acompanhar a chegada do açaí, conhecer a diversidade de pescados oriundos da
bacia amazônica, farinhas, frutas nativas, especiarias e degustar inúmeros preparos
tradicionais, como o peixe frito com açaí e farinha. No entanto, um roteiro turístico
deve ser inovador e criativo e propor ainda outras experiências como tomar um tacacá
no final da tarde e acompanhar a colheita do açaí na comunidade do Combu.

MÃO NA MASSA
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Agora é com você. Com base nos ensinamentos propostos, elabore um roteiro
gastronômico para 1, 3 ou 5 dias em seu destino.

ROTEIRO DE TURISMO GASTRONÔMICO
Local:
1 dia

3 dias

5 dias

Atrativo cultural
Mercado
Feira
Experiência
Aula de cozinha
Restaurantes
Outros
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