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RESUMO 

 

SENA, Caio César Alencar de. Alimentação, Território e Turismo em Pirenópolis (GO): 

implicações da mundialização nas identidades locais. 2017. 130 f. Dissertação (Mestrado) – 

Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017. 

 

 

O território é analisado nesta pesquisa a partir do universo da alimentação. Parte-se das relações com o 

turismo na cidade histórica de Pirenópolis, localizada na Região Turística do Ouro e Cristais, em Goiás. 

O objetivo central é compreender como os alimentos, os hábitos alimentares e as comidas podem 

dinamizar os territórios e as identidades. Considera-se como pressuposto que refeições e o ato de comer 

não são neutros e envolvem questões amplas que vão além das satisfações nutricionais e possuem chaves 

culturais para a constituição das identidades dos sujeitos, dos territórios e das cidades. Selecionou-se 

exemplos nacionais e internacionais, onde a culinária ou as receitas dinamizaram territórios, até se 

chegar as reflexões acerca da relevância da alimentação para o Turismo Goiano. No bojo das estratégias 

metodológicas encontram-se revisões bibliográficas, trabalhos de campo, análise de filme, música, 

documentário, pesquisas acadêmicas e textos jornalísticos. Foram realizados quatro trabalhos de campo 

em Pirenópolis (GO) e um na cidade de Goiás (GO), em datas selecionadas para que fossem 

contemplados os festivais gastronômicos. Quanto às fontes, utilizou-se de dados secundários levantados 

junto a órgãos oficiais e ao banco de dados de diferentes universidades, com atenção ao aporte teórico-

metodológicos. Os dados primários incluem registro fotográfico e levantamento de informações via 

entrevistas semiestruturadas, que contemplaram sujeitos de variados perfis: turistas, moradores, gestores 

públicos estaduais e municipais, organizadores de eventos, cozinheiros (as), chefes de cozinha e 

empreendedores do ramo alimentício que atuam em Pirenópolis. Para a exibição dos resultados foram 

elaborados mapas, infográficos, quadros e outros recursos, além do texto com objetivo de retratar os 

avanços teórico-empíricos. Os resultados da pesquisa apontam que a mundialização é capaz de 

influenciar até mesmo o território das cidades históricas, com implicações atravessadas por contradições 

e que foram visualizadas na alimentação. Observou-se que as identidades reveladas pela alimentação 

são exploradas pelo turismo e que atores e ações globais podem promover a gradual mudança de hábitos 

alimentares locais. Evidencia-se que o Cerrado possui ingredientes importantes a serem valorizados e 

que parte da cultura dos sujeitos, bem como das cidades, se sintetizam na comida. Dessa forma torna-se 

necessário estruturar estratégias de fortalecimento dos territórios e das culturas alimentares locais para 

o constante enfrentamento local-global promovido pela mundialização. 

Palavras-chave: Território, Turismo Goiano, Comida, Globalização, Identidades 
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ABSTRACT 

 

The territory is analyzed in this research from the universe of food. The starting point are relations with 

tourism in the historic city of Pirenópolis, located in Gold and Crystals Tourist Region, in Goiás. The 

main objective is to understand how food, eating habits, and meal can make the territories and the 

identities dynamic. It is assumed that meals and eating are not neutral and involve broad issues beyond 

nutritional satisfactions, and has cultural keys for the constitution of the identities of people, territories 

and cities. Selected national and international examples where cooking or recipes made the territory 

dynamic, until one arrives at the reflections on the relevance of food for tourism in Goiás. 

Methodological strategies include bibliographical reviews, field works, film, music, documentary, 

academic research and journalistic texts analysis. Four field works were carried out in Pirenópolis (GO) 

and one in Cidade de Goiás (GO), in selected dates to be considered the gastronomic festivals of the 

two cities. We used secondary data collected from the official bodies and the theoretical-methodological 

database of universities. As for the primary data, were performed photographic registration and 

interviews that included people of different profiles: tourists, local residents, state and municipal public 

managers, event organizers, cooks, chefs and private entrepreneurs in the restaurant sector. In the 

presentation of the results, maps, infographics, tables and other resources were elaborated in addition to 

the text that helped expose the theoretical-empirical advances. The results of the research indicate that 

globalization is capable of influencing even the territory of historical cities, with implications crossed 

by contradictions and seen in food. It has been observed that the identities revealed by food are exploited 

by tourism and that global actors and actions can promote the gradual change of local eating habits. It 

is evidenced that Cerrado has important ingredients to be valued and that part of the culture from people 

and cities are synthesized by food, because of that it is necessary to think about strategies for the 

strengthening of the territories and the local food cultures for the frequent local-global confrontation 

promoted by mundialization. 

Keywords: Territory, Tourism in Goiás, Food, Globalization, Identities 
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RESUMEN 

 

El territorio se analiza en esta investigación a partir del universo de la alimentación. Se trata de las 

relaciones con el turismo en la ciudad histórica de Pirenópolis, ubicada en la Región Turística del Oro 

y Cristales en Goiás. El objetivo central de la disertación es comprender cómo los alimentos, los hábitos 

alimentarios y las comidas pueden dinamizar los territorios y las identidades. Se considera que las 

comidas y el acto de comer no son neutros, involucran cuestiones amplias mucho más allá de las 

satisfacciones nutricionales y poseen claves culturales para la constitución de las identidades de los 

sujetos, de los territorios y de las ciudades. Se seleccionaron ejemplos nacionales e internacionales 

donde la culinaria o las recetas dinamizaron territorios, hasta llegar a las reflexiones sobre la relevancia 

de la alimentación para el turismo goiano. En las estrategias metodológicas, se encuentran revisiones 

bibliográficas, trabajos de campo, análisis de películas, música, documental, investigaciones académicas 

y textos periodísticos. Se realizaron cuatro trabajos de campo en Pirenópolis (GO) y uno en la ciudad 

de Goiás (GO), en fechas seleccionadas para que fueran contemplados los festivales gastronómicos. 

Cuanto a las fuentes, se utilizaron datos secundarios levantados junto a los organismos oficiales y al 

banco de datos de distintas universidades, con atención al aporte teórico-metodológico. Los datos 

primarios incluyen registro fotográfico y levantamiento de informaciones a través de entrevistas 

semiestructuradas que contempló sujetos de variados perfiles: turistas, residentes, gestores públicos 

estatales y municipales, organizadores de eventos, cocineros, jefes de cocina y emprendedores de la 

rama alimenticia que actúan en Pirenópolis. Para la exhibición de los resultados se elaboraron mapas, 

infografico, cuadros y otros recursos además del texto con el objetivo de retratar los avances teórico-

empíricos. Los resultados de la investigación apuntan que la mundialización es capaz de influenciar 

hasta mismo el territorio de las ciudades históricas, esas implicaciones y a veces contradicciones fueron 

visualizadas por medio de la alimentación. Se observó que las identidades reveladas por la alimentación 

son explotadas por el turismo y que actores y acciones globales pueden promover el gradual cambio de 

hábitos alimentarios locales. Se evidencia que el Cerrado posee ingredientes importantes a ser valorados 

y que parte de la cultura de los sujetos, así como de las ciudades están insertados en la comida. De esta 

forma, es necesario estructurar estrategias de fortalecimiento de los territorios y de las culturas 

alimentarias locales para el enfrentamiento local-global promovido por la mundialización. 

Palabras clave: Territorio, Turismo en Goiás, Comida, Globalización, Identidades. 
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NOTA BIOGRÁFICA E IDENTIDADES GOIANA: REFLEXÕES INICIAIS 

 

 O ato de pesquisar pressupõe uma inquietação, um incômodo ou uma vontade, quase 

irredutível, de percorrer questões e incógnitas que surgem em nossas vidas. Algumas vezes 

acatamos as respostas que nos são dadas por compreender que elas satisfazem nossas 

inquietações de mundo. Porém, em outros momentos e por razões diversas, certas dúvidas 

intrigantes, cujas respostas disponíveis não nos convencem satisfatoriamente, nos movem 

diante de algo que queremos desvendar, colocamo-nos então na situação de pesquisador. 

 Para cada tipo de dúvida, uma forma de encontrar a resposta. Em cada momento 

histórico, quem procura explicações é influenciado por uma série de fundamentos e paradigmas 

de seu tempo. Quando Descartes, um dos primeiros filósofos modernos afirmou: “penso, logo 

sou”, de certa forma ampliou noções dos escolásticos de seu tempo, que algumas vezes 

utilizavam o porque “sim” enquanto resposta. Esse grande pensador alinhou o ato de questionar 

ao de pensar; fornecendo bases importantes para a ciência moderna e, junto com outros 

pesquisadores, estimulou as pessoas a irem atrás das respostas para suas inquietações de forma 

sistematizada, contando posteriormente com apoio de instituições.  

A busca pela melhor compreensão de detalhes do nosso cotidiano continua, até mesmo, o ser 

humano é um bicho curioso por essência. Ainda que se reconheça que o plano cartesiano 

continue fazendo sentido nos tempos atuais, os problemas e - junto com eles, os questionadores 

modernos, têm trilhado outros caminhos e outras possibilidades desde que os pilares da ciência 

moderna foram edificados.  

Há quem afirme que para ser ciência ou para que os questionamentos sejam legítimos é 

preciso chegar a uma confirmação de hipóteses. Alguns, inclusive, por partir desse pressuposto, 

usurpam o mundo para que seus pressupostos se confirmem – parece que o objetivo é fazer o 

mundo caber dentro de uma fórmula. Outros pesquisadores entendem que o caminho até às 

repostas significa muito e que existe, portanto, uma série de elementos a serem considerados 

além do arcabouço apresentado como “fim”. O caminho também é resposta e o mundo, 

sobretudo das análises e interpretações socioespaciais, quase nunca é exato ou cabe em fórmulas 

prontas. 

 Nessa pesquisa, acreditamos que o contexto o qual estamos inseridos, bem como nossos 

pressupostos existenciais e fluxos de consciência, relaciona-se também ao material que será 

exibido na sequência. Por conseguinte, essa nota inicial é uma forma de explicar que tipo de 
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situações do cotidiano inspiraram nossas dúvidas em relação a alimentação e a Geografia. O 

fluxo de consciência a respeito da temática apresentada é, então, uma forma de estar na 

pesquisa, de adentrar às inquietações, de se colocar nas reflexões. 

 Um dos elementos preliminares que explicam minha relação (agora em primeira pessoa) 

com os alimentos, ou pelo menos a ampliação da percepção de que os mesmos significavam 

mais do que uma fonte de nutrientes para mim, surgiu quando tive que abandonar 

momentaneamente minha cidade natal para viver por um ano na Alemanha, durante uma 

mobilidade estudantil na graduação.  

Desde os primeiros momentos que antecediam a viagem, fui orientado pela Coordenação de 

Assuntos Internacionais da Universidade a me preparar para um eminente “choque cultural”. 

Esse choque, segundo os técnicos da universidade que lidavam cotidianamente com estudantes 

indo e vindo, era bastante recorrente e muito presente nas reclamações dos estudantes 

intercambistas, muitos deles relatavam dificuldade em se adaptar, e, segundo os técnicos, uma 

das maiores dificuldades era a comida. 

 Confesso que a princípio a ideia de viver por um ano sem comer pequi, mandioca, arroz, 

feijão ou pamonha não me parecia tão assustadora. Em todo caso, as constantes recomendações: 

“leve feijão na mochila”, ou “compre algumas vitaminas, porque se não gostar da comida 

alemã, pelo menos não fica com imunidade baixa”, e ainda: “os gringos gostam muito de 

caipirinha, tente levar cachaça brasileira”, começaram a me deixar encucado.  

A convergência das sugestões oficiais, familiares e dos amigos eram legítimas, mas o 

sentimento de desbravador de um aspirante a geógrafo, nascido no Cerrado e que estava prestes 

a atravessar o Atlântico pela primeira vez, falavam mais alto. Na minha cabeça, descobrir os 

sabores alemães pela cerveja bávara, o chucrute e as diversas especialidades culinárias que 

poderiam estar nos arredores europeus em uma oportunidade única, eram sempre mais atrativas 

do que o medo de ficar sem o que sempre tive. 

 De fato uma série de descobertas e novas percepções de mundo aconteceram. As mais 

marcantes estiveram relacionadas aos momentos de refeições em conjunto. Percebi então uma 

espécie de pano de fundo chamado alimentação e comida entre minhas tantas vivências e 

descobertas de mundo. Nos primeiros dias na Alemanha, uma equipe de estudantes me 

apresentam o país a partir dos restaurantes e das comidas locais.  
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Quando fui embora, fizemos um grande jantar de despedida, com comidas que aprendi 

a gostar com o tempo fora de casa. Senti que minha barriga estava realmente territorializada no 

Brasil, por isso churrascos nostálgicos e tentativas frustradas de repetir uma “comida de casa” 

eram constantes durante o tempo em que morei fora. Me deparei com saudades culinárias, que 

eu nem sabia que existia. 

Não sofri quase nada com a adaptação a novas comidas, mas meu imaginário de retorno 

às “origens” fazia muito sentido quando eu pensava nos alimentos, pratos e comidas que eu 

podia ter de volta. Sonhei com pamonha. Curiosamente, eu não era o melhor apreciador delas. 

Antes de morar fora, ficava tranquilamente um ou dois anos inteiros sem frequentar uma 

pamonharia. Porém, veja como somos contraditórios: o fato de não poder encontrar uma 

pamonharia na Alemanha, me deixava angustiado.  

 Durante o tempo em que fiquei longe de minhas raízes, fiz questão de experimentar o 

máximo possível de pratos típicos de todos os lugares por onde passei. Comecei a ver nesse ato 

uma importante porta de entrada a uma nova cultura. A caracterização dos ingredientes ou dos 

próprios pratos típicos, além de ser um assunto que chamava atenção e rendia boas conversas à 

mesa com amigos multiculturais, também era uma dentre as tantas formas de dizer quem eu 

era. Me perguntavam: “esse pequi do qual você está falando, se parece com que alimento que 

temos por aqui?”. E eu respondia com certo orgulho camuflado: “Nenhum!!!”, era estimulante 

declarar que eles podiam até ter um IDH2 elevado, mas eu tinha o pequi.  

Eu demonstrava uma valorização pelo que era “da minha terra”, que nunca tinha 

confessado a meus conterrâneos, e isso gerava curiosidades. Era engraçada a tentativa de 

explicar o que era pequi, para quem nunca visto um na vida. “Mas como pode existir uma coisa 

que é de comer mas, que se morder, pode machucar com os espinhos?”. Nesse momento, eu 

tentava fazer analogias com o peixe, era uma das saídas possíveis. “Ah, então é tipo o peixe, 

você temos que tirar os espinhos para só depois comer?”. Nesse momento eu completava a 

explicação com frases do tipo: “isso, é mais um menos por aí, só que um pouco diferente”. Esse 

“um pouco diferente” era minha marra em colocar o pequi no hall das coisas raras e 

inimagináveis, como quem diz: “minha cultura é muito complexa”. 

Eu seguia explicando que a diferença entre o “espinho” de peixe e do pequi, dizendo 

que no caso do pequi, você não tirava o “espinho”, porque ele era um alimento para se comer 

roendo. “Roendo?”, indagavam com surpresa. Então, eu entrava em outro problema, pois para 

                                                 
2 Índice de Desenvolvimento Humano 
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explicar o ato de roer um pequi em alemão, era necessário invocar todo meu poder de 

gesticulação, mimica e algumas aulas de teatro. Mesmo quando a mensagem chegava ao outro 

lado, alguns risos e eternos olhares de dúvida me fizeram chegar à conclusão de que pequi não 

se explica, se consome, se vive. Pequi, or not pequi? That is the question! 

 É muito importante o exercício de ver sua própria cultura de fora para dentro. As 

explicações sobre identidade, por exemplo, me colocavam em diversas “presepadas” e 

construções de estereótipos dos quais eu não me orgulharia: o goiano é um ser que habita o 

Centro-Oeste do Brasil e se alimenta roendo um “trem” amarelo.  

Por mais que o imaginário construído me fizesse explicar algumas especificidades 

culturais, também me deixavam bem desconfortável ao me lembrar de vários amigos que me 

colocariam numa forca, caso soubessem que atravessei o Atlântico para propagar esse tipo de 

estereótipo sobre “ser goiano”. É evidente que não deixei só esse tipo de informação, mas era 

curioso como nossos hábitos alimentares explicam nossas origens territoriais. 

 Outra vez fui convidado para um churrasco alemão, na ocasião, cada um tinha que levar 

o que pretendia comer e beber – nada de vaquinhas coletivas ou ligações em cima da hora 

avisando que “meu primo vai junto e está levando uma caixa de cerveja”. Para minha surpresa, 

carne era apenas um dos ingredientes em um churrasco e ela ficava camufladas por vários 

temperos fortes com curry e páprica, que por sua vez estavam rodeados por pães, diversos 

legumes e salsichas.  

Havia algo de estranho em todo aquele ritual, demasiadamente organizado, onde cada 

um comia sua própria carne e os vegetais desfilavam um protagonismo que eu nunca tinha visto 

antes. A sequência do comer era estranha para minhas origens goianas e nordestinas. 

No fundo, vendo todo aquele movimento de pratos, eu queria a espontaneidade de poder 

gritar: “gente, saiu a primeira carne, quem vai querer?”. Mas, na Alemanha, quando sai a 

primeira carne, não é um evento, não tem vinagrete para acompanhar, não tem farofa ou samba 

tocando no fundo.  

Não é um ritual, é apenas uma carne que ficou pronta. E, frequentemente, ficou pronta 

a carne que o seu amigo trouxe e colocou para assar. Isso não necessariamente significa que é 

seu momento de adentrar ao churrasco e a “farofa”. Os alemães não são frios como imaginei 

que fossem, inclusive fui extremamente bem tratado no tempo em que fiquei por lá, essa história 
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de frieza foi um dos primeiros estereótipos que quebrei. Porém, nossos hábitos alimentares e 

modos de “sentar à mesa” são bem diferentes. Nosso churrasco é o nosso churrasco. 

 A comida me auxiliou a enturmar com a cultura do Outro. Foi memorável o dia em que 

um professor me convidou para um café da manhã bávaro ou ainda quando fiz uma festa 

brasileira com caipirinha para todo mundo e assumi oficialmente a mesa de drinks do pub 

universitário por alguns momentos.  

As trocas alimentares foram momentos para que eu pudesse repensar algumas estruturas 

e estereótipos que fazem sobre o Brasil de fora para dentro. Existe ainda certos tabus e questões 

morais envolvidas com o consumo moderado do álcool em reuniões e confraternizações em 

ambientes acadêmicos brasileiros, por exemplo.  

Na primeira semana de aula no intercâmbio o prefeito da cidade onde morei, a 

coordenação internacional e o reitor da Universidade fizeram uma festa de boas-vindas dentro 

do palácio do município. Nesse momento, recebi das mãos do próprio prefeito e dentro de um 

ambiente oficial, uma cerveja, como um ato de boas vias: “você chegou na Baviera”. Senti que 

a cerveja é tipo o “pequi” deles, o prefeito me entregou a bebida com um sorriso orgulhoso e 

receptivo, como que diz: experimente, isso é o que produzimos por aqui.  

Em outros momentos, cursando as disciplinas durante o curso, foi possível produzir e 

experimentar com o auxílio de uma professora o Glühwein - vinho quente com ervas muito 

consumido no inverno. Em outra aula, dessa vez de alemão, aconteceu uma degustação de 

Whisky trazido por um escocês e de outras bebidas tchecas, polonesas e eslovacas, que nunca 

consegui aprender os nomes.  

Notei que existe uma maior permissividade ao consumo moderado de álcool em alguns 

espaços universitários do que no Brasil. A planta arquitetônica da universidade abrigava um 

ambiente construído e cedido à gestão dos estudantes para ser um bar dentro do campus, o que 

talvez não seria bem interpretado ou “bem visto” se inseridos em universidades brasileiras. O 

que parece um pouco contraditório, quando considero a visão festiva e liberal que o Brasil 

parece manter mundo afora. 

Em contato com o turismo internacional, verifiquei exemplos em que clichês ou 

produtos construídos a partir de estereótipos foram desconstruídos. Quando conheci colegas da 

França, me indicaram vinhos. Quando conheci a República Tcheca, fui intimado a experimentar 

a receita do pato assado, o mesmo ocorreu com o goulash na Hungria. Na Inglaterra, o peixe 
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com batatas fritas também é um traço cultural, assim como os Pastéis de Belém em Portugal ou 

a pizza na Itália. Outras vezes esses estereótipos não batem.  

O confronto entre o que se indica como tradicional e o que você realmente encontra 

quando visita tais cidades, também é fonte de aprendizado. Entre frustrações e redescobertas, 

foi marcante perceber que o nosso “pão francês” não é de fato o pão que se come na França; ou 

que a “torna alemã” é uma receita readaptada por imigrantes no sul do Brasil e, por isso, não 

adianta chegar em Berlin perguntando pela tal torta.  

Por ser um amante dos sabores, não deixei de correr atrás de receitas dos lugares que 

visitei – sejam elas projetadas pelo turismo ou com embasamento da culinária local. Esse 

exercício me fez perceber que ainda existem muitos espaços e situações trágicas e cômicas a 

serem explorados com a ponta da língua. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa se concentra na interpretação dos territórios e da sociedade tomando com 

principal fio condutor a cozinha, a alimentação e a comida em Pirenópolis, Goiás. Para a 

exibição do que foi levantado, analisado e pesquisado foi considerado necessário a subdivisão 

da narrativa em três capítulos, cuja trajetória se inicia na cozinha e nas notas iniciais sobre os 

conceitos de culinário ou gastronômico; passa pela regionalização turística de Goiás e pelo 

perfil de consumo alimentar dos turistas que frequentam as cidades históricas; até a chegada na 

discussão acerca da globalização e as identidades, onde parte-se dos festivais gastronômicos 

para a discussão de como o turismo se apropria e faz uso tanto das infraestruturas quanto das 

identidades reveladas pela alimentação em Goiás. 

Do ponto de vista teórico-metodológico, essa dissertação dialoga constantemente com 

conceitos bastante caros à Geografia, sobretudo no que se refere às reflexões sobre território, 

territorialidades e identidades. O levantamento de fontes começou com a visita em bibliotecas 

privadas e públicas, que possuíam acervos com pistas sobre como o povo goiano se alimentou 

ao longo da história. Nesse momento focou-se em publicações sobre a cidade de Goiás, 

Pirenópolis e Goiânia. Foram lidos jornais, revistas, livros, cadernos de receita antigos e 

algumas obras da literatura que retrataram o espaço de alguns alimentos (em Goiás é forte a 

ligação com os doces cristalizados, o ingrediente pequi e o empadão) nas construções das 

identidades. 

Outro ponto importante no que se relaciona com as fontes, foram as observações das 

interferências e influências que a culinária goiana recebeu, sendo uma das principais a culinária 

mineira, além de traços da culinária de muitos estados do Nordeste e de culturas indígenas, 

outrora destacadas por Bariani Ortencio, que tem mais de 20 livros publicados, entre eles um 

dicionário e muito material sobre cultura popular, culinária e folclore brasileiro. Diante de um 

vasto universo, com uma contribuição multidisciplinar de estudos, optou-se por focar tanto as 

fontes, quanto os recortes espaciais e temporais na cidade de Pirenópolis, pois além dos 

alimentos, o segundo ponto de apoio para as análises territoriais nessa dissertação foi o turismo 

e, nesse ponto, entendeu-se como relevante a forte dinâmica de Pirenópolis. 

A cidade de Pirenópolis se encaixou na pesquisa após a estruturação dos rumos teóricos 

e metodológicos da mesma, a cidade histórica foi descoberta como possibilidade no meio do 

caminho. De um lado existia a vontade de compreender as dimensões territoriais a partir dos 

alimentos ou das comidas em uma cidade histórica, para então refletir sobre a fluidez das 
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identidades na contemporaneidade. Para avançar nessa discussão, a ideia inicial era buscar uma 

cidade goiana onde as “identidades” estão constantemente sendo colocadas à prova. Pois mora 

justamente nas tensões, nos limites e nas múltiplas referências a necessidade de algumas pausas 

reflexivas para distinguir o singular do plural, inclusive em territórios amplamente 

influenciados pelos aspectos da mundialização. Como afirma Damatta (2000, p. 15), em O que 

faz do brasil, Brasil: “o homem se distingue dos animais por ter a capacidade de se identificar, 

justificar e singularizar: de saber quem ele é”. 

Por se tratar de uma cidade histórica e ao mesmo tempo turística; uma cidade com 

tombamentos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), com 

abertura para o turismo de massa; por ser a cidade dos sabores tradicionais dos empadões de 

Natal, do Alfenim ou da Verônica na Festa do Divino, mas também por abrigar a rede de fast 

food tais como Subway ou de restaurantes restaurante japonês, italiano, dentre outros; por 

realizar um dos festivais gastronômicos mais antigos de Goiás e também o festival de cerveja 

ou cinema com gastronomia mais recente; considerou-se que Pirenópolis possuía o território 

muito fértil aos estudos que desponta a partir da perspectiva geográfica. 

Etapas metodológicas e trabalho de campo 

 

Este trabalho foi elaborado a partir das seguintes etapas metodológicas:  

 

Primeira Etapa: 

 Revisão teórica da temática estudada; 

 Levantamento de vivências pessoais com a alimentação, cozinha e comida; 

 Levantamento de dados secundários no Instituto Mauro Borges, Secretaria Estadual do 

Turismo – Goiás Turismo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

 Fichamento de livros, artigos, teses e dissertações sobre o tema e a cidade estudada; 

 Busca e análise de filmes, documentários e obras de arte que tratem dos aspectos da 

alimentação; 

 Levantamento de dados sobre os saberes locais, sobretudo relacionados à culinária 

goiana, usando tanto fontes acadêmicas quanto de conhecimento popular. 

 

Segunda Etapa: 

 Visitas a campo para levantamento de dados primários nas Secretarias de Turismo de 

Goiás e do município de Pirenópolis; 
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 Aplicação de questionários;  

 Entrevistas semiestruturadas aos diversos agentes sociais; 

 Tabulação e espacialização dos dados levantados em trabalho de campo; 

 Elaboração de textos parciais da dissertação e publicação dos mesmos em eventos 

acadêmicos direcionados para troca de experiência com outros pesquisadores, inclusive 

no que se refere às questões teórico-metodológicas. 

 

Terceira Etapa: 

 Interpretação de dados teórico e do empírico; 

 Reflexões sobre os sentidos da pesquisa do ponto de vista pessoal e acadêmico;  

 Redação final da pesquisa.   

 

Para melhor exemplificação das etapas, elaborou-se um esquema com a demonstração 

do calendário e dos festivais selecionados para os trabalhos de campo realizados. Além de 

visitas informais realizadas nos últimos 2 anos, incluem 5 visitas de campo para estudos 

direcionados, sendo 4 em Pirenópolis e 1 na cidade de Goiás, conforme o calendário abaixo.  

 

Calendário dos trabalhos de campo. Organização: Sena (2017) 

  

Os dados primários coletados em trabalho de campo foram digitalizados e 

posteriormente organizados para serem exibidos em formas de citação direta – com falas e 

informações dos entrevistados e ainda em tabelas e/ou quadros. Nesses trabalhos de campo 

também foram coletaras imagens que auxiliaram na melhor exibição e exemplificação dos 

equipamentos culturais e de infraestruturas utilizada para refeições e/ou exploradas pelo 

turismo.  

IV Festival Piribier em Pirenópolis (22/04/2016)

X Festival Gastronômico da Cidade de Goiás (27/05/2016)

XI Festival Gastronômico de Pirenópolis (17/06/2016)

Trabalho de Campo no Centro Histórico de Pirenópolis (19/06/2016)

Visita à Fazenda Babilônia e às cozinhas de Pirenópolis (14/02/2017)
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Algumas informações e dados foram transformados em mapas para melhor visualização 

espacial das informações. As fotografias foram um registro importante no trabalho de campo, 

que auxiliaram na exibição das infraestruturas e elementos das identidades e culturas pertinentes 

aos territórios. Quanto a seleção dos entrevistados, foi levado em consideração uma amostra 

aleatória simples e uma amostragem estratificada, conforme explicita Vieira (1999), 

privilegiando a pluralidade de perfis de sujeitos entrevistados. 

O objetivo geral da dissertação é analisar como os alimentos, hábitos alimentares e a 

comida podem dinamizar e influenciar os territórios e as identidades. Enquanto que os objetivos 

específicos são: a) enumerar conceitos da cozinha que dialogam com a Geografia e o Turismo, 

levantando notas para debates territoriais; b) refletir sobre a localização de Pirenópolis junto ao 

turismo goiano, passando das críticas às propostas de critérios adicionais para a regionalização; 

c) identificar os festivais gastronômicos em Pirenópolis e analisar as implicações da 

mundialização nas identidades locais.  

Para melhor organização de ideias e objetivos, optou-se por dedicar cada capítulo da 

dissertação a um objetivo específico, enquanto que todos contribuem para o objetivo central. 

 

Alimentos e suas histórias 

Há quem considere que a história da humanidade possa ser explicada pela constante 

busca dos seres humanos por alimentos; ou, que a alimentação pode ser uma síntese dos modos 

de vida de um povo. Não é difícil imaginar tantas sociedades que se estabeleceram próximas a 

rios – ou seja, ao redor de locais onde fosse possível se produzir o que comer. A água é um 

mineral que justificou e ainda justifica a fixação dos seres vivos pelos territórios. No século V 

a.C o historiador grego Heródoto declarou: “O Egito é a dádiva do Nilo”, uma frase eterizada 

que revela essa busca dos seres por habitar espaços agricultáveis. 

As terras negras e fecundas pela água do Nilo, fervilharam de gente há milhares de anos; 

a Mesopotâmia, com dois rios igualmente providenciais, o Tigre e o Eufrates, constituiu, 

também, um dos primeiros formigueiros humanos. É que essas regiões foram produtoras de 

cereais numa tal abundância que foram denominadas ‘celeiros da Antiguidade. CASTRO 

(1969, p. 30) 

A afirmação de Castro narra a importância de outros rios, além de confirmar a do Nilo, 

destacando regiões produtoras ao redor do globo desde a Antiguidade. Essa preocupação em se 

conquistar territórios, apropriando-se dos espaços para a produção de nutrientes que garantem 

a sobrevivência não é algo recente, tampouco está próximo de ser uma questão solucionada. 

Leal (1998, p. 17) escreveu que “cultivar a terra e tirar dela os alimentos foi uma das descobertas 
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mais importantes do homem pré-histórico”. Em diferentes áreas do conhecimento é destacada 

a habilidade por práticas da agricultura como algo fundamental no desenvolvimento de uma 

civilização, pois a partir dessa conquista e a consequente menor necessidade em se locomover, 

os grupos passaram concentrar infraestruturas nas porções já apropriadas de territórios e 

passaram, então, a um desenvolvimento regional. 

Nessa via de reflexão, Montanari (2013, p. 25) considera que a “invenção da cidade (...) 

não seria possível sem o desenvolvimento da agricultura”. O autor afirma que a humanidade se 

desenvolveu por dominar os modos de produção, preparação e consumo dos alimentos. De 

forma mais veemente, o pesquisador expõe que a cozinha funda a própria civilização, ao 

defender a dimensão cultural dos alimentos e atribuir o uso do fogo como elemento chave no 

processo de transformar o alimento bruto em um produto cultural, ou seja, em comida.  

Com essa afirmação, o historiador não apenas discursa sobre a importância dos 

alimentos para a constituição das cidades, como também dá pistas a algo que desenvolveu em 

outras produções bibliográficas, isto é a relação entre a alimentação e a cultura dos povos. Nesse 

ponto, percebemos que os alimentos podem ter sentidos bastante amplos, que inclusive 

ultrapassam a dimensão de nutrição, que garante menor nomadismo aos seres e propicia o 

desenvolvimento de cidades e do fato cultural apontado. O folclorista brasileiro Cascudo (1983, 

p. 17), inicia uma de suas obras primas sobre alimentação brasileira recorrendo a Schiller, da 

seguinte forma: "toda a existência humana decorre do binômio estômago e sexo. A fome e o 

amor governam o mundo". 

A citada existência humana e seu vínculo com o estômago poderiam ser destrinchadas 

em diversos elementos. Muitos deles, inclusive, já foram amplamente analisados por Cascudo 

em “História da Alimentação no Brasil”, outros chamaram atenção de filósofos 

contemporâneos como Onfray (1990, p. 27): “a escolha de um alimento torna-se realmente o 

que ela é: uma escolha existencial, pela qual se chega à constituição de si mesmo”. Tal frase, 

nada mais é do que a releitura de uma primorosa síntese do político, cozinheiro e advogado 

Brillat-Savarin (1995): “Diga-me o que comes, dir-te-ei quem és”. Em Fisiologia do gosto, 

considerado por muitos como um ponta pé na gastronomia científica, Savarin atraiu para o 

paladar elementos da física, química, anatomia e até o “amor físico”, investigando pratos e 

receitas de forma inovadora para sua época, em uma investigação que levou mais do que três 

décadas, para ser finalmente publicada em 1825. 

Ainda a respeito da complexidade dos estudos acerca do que se elege como comestível, 

que inclusive é mutável de cultura para cultura, Contreras (1995) aponta diversas formas com 

os quais os alimentos são utilizados dentro de uma sociedade. O modo percebido mais 
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facilmente é o alimento com intuito de matar a fome, mas uma série de outros usos são possíveis 

e ocorrem cotidianamente, como os alimentos utilizados para comunicar, ou seja para iniciar e 

manter relações pessoais. Para expressar amor e afetos; para recompensar ou castigar; para 

exercer poder político e econômico (panem et circenses3 seria um bom exemplo), para prevenir, 

diagnosticar e tratar doenças, como artefato que  revela status sociais, para manifestar piedade 

ou devoção, dentro tantos outros.  

 

Contexto e perguntas norteadoras 

Dentre as plurais possibilidades de abordagens da Geografia contemporânea, 

entendemos que as lógicas espaciais e as relações de poder, juntamente com a cultura, possuem 

papel importante na fundamentação de pesquisas sobre alimentação, comida e cozinha. A 

categoria matriz que segue todo o trabalho é o território, com alguns desdobramentos em 

territorialidades e o debate interdisciplinar sobre as identidades e a regionalização com o 

turismo.  

Uma frase marcante de Sophie Bessis, que é uma complementação de outras ideias e 

adágios semelhantes, exemplifica a relevância com que os alimentos e as comidas foram 

tratados nesta pesquisa: “Dize-me o que comes e te direi qual deus adoras, sob qual latitude 

vives, de qual cultura nascestes e em qual grupo social te incluis” (Bessis, 1995, p. 10 apud 

Maciel, 2004)4. Diante do contexto exposto, apresentam-se algumas perguntas norteadoras, que 

também demonstram os objetivos e as inquietudes do que será explorado nos três capítulos que 

seguem: Como a Geografia pode tratar dos alimentos em uma via alternativa às questões de 

lutas agrárias no campo ou segurança alimentar? Que territórios são dinamizados pela cozinha? 

Quais os vínculos territoriais entre o que se come e o turismo? Como Pirenópolis se localizada 

dentro de rotas ou regiões turísticas em Goiás? De que maneira os alimentos, juntamente com 

outras questões culturais, poderiam servir de amparo à regionalização e aos destinos turísticos 

goianos? Como a mundialização influencia os hábitos alimentares, a cultura e a culinária local 

e como os alimentos podem revelar identidades territoriais? 

 

 

                                                 
3 (Original em Latim), expressão que ficou conhecida por ser a maneira com que os líderes romanos mantinham a 

ordem estabelecida e conquistava apoio de populares. Esta frase tem origem na Sátira X do humorista e poeta 

romano Juvenal (por volta do ano 100 d.C.) que criticava a falta de informação do povo romano, por acreditar que 

os mesmos não tinham muito interesse em assuntos políticos, e desviavam a atenção facilmente por conta de 

alimento e entretenimento. 
4 Obra originalmente publicada em francês, a qual não conseguimos acesso aos originais no Brasil. 
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CAPÍTULO I 

O turismo e a dimensão territorial da cozinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cozinhar é o mais privado e arriscado ato” 

Mia Couto (2009) 
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A cozinha é capaz de fortalecer os territórios. As combinações de ingredientes dentro 

de uma cozinha traduzem diversos elementos de uma sociedade. Por trás de um prato, pode 

existir um grupo étnico, uma tradição milenar, um debate de gênero, uma estratégia industrial, 

um ato político, um produto turístico e uma série de significados de uma cidade. Transformar 

alimentos, dentre outras coisas, uma forma de humanização. A constituição de uma cozinha, 

conforme afirma Maciel (2005), é um conjunto de elementos referenciados na tradição e 

articulados no sentido de constituí-la como algo particular, singular, reconhecível ante outras 

cozinhas. 

 E mora justamente nessa possibilidade de construção de singularidades a força da 

comida diante dos territórios. A cozinha carrega uma força cultural pela complexidade de 

interpretações possíveis a parti do que ela representa. Escondem por trás de uma barriga cheia 

(ou vazia) aspectos fisiológicos, idenitários, políticos, sociais, geográficos e psicológicos. 

Diante de tal complexidade, torna-se necessário a pontuação de alguns conceitos iniciais que 

esbarram no universo da alimentação.  

Primeiramente, cabe depositar atenção a avalanche de significados que podem estar 

relacionados com as categorias comida, alimentação, alimento, culinária e gastronomia. E, por 

mais que se observe constantemente a mistura desses termos, uma aproximação cuidadosa 

demonstra que os mesmos não são sinônimos. A diferenciação ou compreensão de cada um 

deles também não é tarefa fácil. Os detalhamentos possíveis dialogam com as correntes de 

pesquisas ou o interesse específico de cada campo do conhecimento. Observa-se uma diferença 

crucial de análise dos mesmos quando se comparam as abordagens das ciências sociais em 

contraposição com as ciências biológicas. 

Na Geografia, muitos pesquisadores costumam filiar suas pesquisas com a dimensão 

espacial, por esse motivo, em geral não pormenorizam a partir de qual dos universos alimentares 

estão partindo. Assim, os alimentos ou a comida, acabam sendo camufladas por discussões 

elencadas como maiores. São nítidas as contribuições da pesquisa sobre alimentos relacionados 

principalmente ao eixo da Geografia Humana, que por sua vez dialogam com pesquisas 

antropológicas, econômicas, culturais e afins. Já nas abordagens físico-naturais da Geografia, 

geralmente se vinculam às características de solo e/ou ambiente de produção de alimentos. É 

possível ainda perceber algumas análises integradas, com a junção desses dois eixos. 

 Pode-se citar com certo destaque o amplo debate agrário, a Geopolítica da Fome (1951), 

as redes de circulação e estrutura produtiva dos alimentos, bem como o impacto dos agrotóxicos 
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junto às questões ambientais. Nesses exemplos, que acumulam bastante bibliografia, a 

discussão do alimento em si aparece atravessada pelos debates de relações de trabalho, lutas no 

campo, soberania alimentar ou as dimensões econômicas dos territórios. Poucas vezes, 

portanto, se discute quais contextos ou conceitos de “alimentação” e “comida” puxam essas 

reflexões. A produção bibliográfica até então realizada é muito rica e serve de base para que 

outros assuntos sejam alcançados. Acredita-se, portanto, que ainda exista muito o que trilhar, 

pois os debates dos alimentos, comida, culinária, gastronomia, dentre outros, atingem diversas 

escalas do espaço e por estarem em constante transformação, também dialogam com os 

diferentes mundos, territórios, espaços e temporalidades. 

Para iniciar essa pauta, acerca da possível diferenciação entre alimentação e comida, 

recorre-se a seguinte proposta, baseada na afirmação de que: "comida não é apenas uma 

substância alimentar mas é também um modo, um estilo e um jeito de alimentar-se. E o jeito de 

comer define não só aquilo que é ingerido, como também aquele que o ingere" DaMatta (1986, 

p. 56). Nessa contribuição, fica destacada a visão de que a comida ultrapassa a dimensão da 

nutrição, e, de certa forma insere as possibilidades de vincular comida com identidade, 

evidenciando a importância da comida para uma análise do sujeito. Por esse motivo, é comum 

verificar o conceito de comida serem analisados junto a cultura e aos modos de vida. 

Poulain (2013), fez notáveis contribuições acerca das diferenciações entre alimento e 

comida quando observou a inserção do termo alimento historicamente, por volta de 1120. Nesse 

contexto o autor verificou que o significado amplo da palavra ficou melhor marcado a partir do 

século XVI, quando o termo alimento passou a aparecer como sinônimo ou substituto da palavra 

“carne”, em referência aos animais comestíveis. Em seus estudos, Poulain observou que o 

alimento possuía quatro qualidades: nutricionais, organolépticas, higiênicas e simbólicas. 

Pode-se notar, portanto, que o conceito de alimento tem aparecido nos estudos com uma 

dimensão mais ampla ou genérica. DaMatta (1986, p. 37) se refere a alimento como “tudo 

aquilo que é ingerido para manter uma pessoa viva”. Essa dimensão mais ampla do conceito de 

alimento, também tem sido utilizada pela população quando a referência não é muito específica, 

seja em feiras de alimentos, em anúncios publicitários, diferenciações entre alimentos orgânicos 

ou industriais, as seções dos supermercados, citados em legislações geral, dentre outros. 

Barbosa (2007) se esforçou para aglutinar e propor interpretações interessantes a 

respeito dos conceitos aqui destacados. Quando escreveu que o alimento muitas vezes já foi 

compreendido como o ingrediente in natura, ou seja, que ainda não passou por uma 
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transformação. Enquanto que a comida se refere ao processo de transformação do alimento. A 

cerca dessas transformações, Barbosa (2007) dialoga com Lévi-Strauss, que considera a comida 

como um elemento básico da reprodução social de qualquer grupo humano. Outros 

levantamentos da autora para essa discussão são os hábitos alimentares, que para a autora 

implicam no conhecimento da comida e das atitudes e não apenas à classe de alimentos 

consumidos por uma população. 

(Barbosa, 2007, p. 91-93) amarra todos esses elementos que fazem parte do universo da 

alimentação dentro do que intitulou de culinária, ao analisar que “uma culinária reúne o 

conjunto de técnicas de cocção, representações e práticas sobre as comidas e as refeições que 

juntos produzem os diferentes cardápios que caracterizam as diferentes regiões e sociedades 

humanas”. Arruda e Abozinio (2016), também consideraram esses pressupostos quando 

estudaram a comida de feira num paralelo com a vida urbana. 

O conceito de alimento é também o que aparece com destaque em diversos estudos que 

se dedicam a compreensão das dimensões políticas, socioeconômicas ou agrárias na Geografia. 

Josué de Castro foi um dos primeiros geógrafos brasileiros a perceber a dimensão especial da 

alimentação. Ou melhor, da ausência dos alimentos como causa e efeito de plurais questões 

territoriais. Sua obra clássica intitulada Geopolítica da Fome, de 1951, não foi publicada por 

acaso, tampouco foi a primeira reflexão do autor sobre a temática, mas sim fruto de uma 

consequência de tantas outras pesquisas, livros e reflexões, tais como: O problema fisiológico 

da Alimentação no Brasil, em 1932; O problema da Alimentação no Brasil, em 1933; 

Alimentação e Raça, em 1935; A Alimentação Brasileira à luz da Geografia Humana, em 1937, 

Geopolítica da Fome, em 1951 e tantos outros trabalhos que lhe renderam importante cargo de 

presidente do Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO). 

Esse cargo demonstra a categoria alimentação sendo utilizada também em organizações 

sociais (sejam elas governamentais ou não governamentais) que discutem as causas e as 

possíveis soluções dos problemas nutricionais no mundo. No Brasil, temos como exemplo o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), criado em 2003 como uma ação do Governo 

Federal para colaborar com o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e, 

concomitantemente, fortalecer a agricultura familiar. 

Em síntese, pode-se afirmar que o conceito de comida carrega consigo dimensões 

simbólicas e culturais, envolvem ainda o sagrado ou outras esferas das percepções de mundo, 
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enquanto que o conceito de alimento se apresenta de forma mais geral, como já citado 

anteriormente. Apesar dessa divisão, que vêm mais dos estudos antropológicos do que 

geográficos, eles nem sempre são apresentados em circunferências isoladas, pois para muitos 

autores a linha dessa diferenciação é tênue, uma vez que outras dimensões são colocadas à 

prova, quando por exemplo acrescenta-se aos conceitos de alimentação e comida os atos de 

comer ou o ato de alimenta-se, conforme pondera o geógrafo francês Paul Claval, cujas obras 

são bastante dialogadas com as pesquisas brasileiras. A respeito da temática em questão, o autor 

escreveu: 

Alimentar-se, beber e comer: não há terreno de análise mais fascinante para os 

geógrafos. As relações ecológicas dos homens com seu ambiente exprimem-se 

diretamente nos consumos alimentares: os grãos, os legumes, as frutas, a carne e os 

laticínios vêm de terras cultivadas ou de pastagens; a colheita traz os cogumelos e 

certas plantas utilizadas para aromatizar a cozinha; o peixe e a caça resultam da 

apropriação efetuada na fauna natural. (CLAVAL, 1999, p. 255) 

 

 Nas possibilidades exibidas, o autor diferencia o beber ao mesmo tempo em que aglutina 

“alimenta-se e comer”, sugerindo tais atos ou tais práticas sociais como possibilidades de 

análise e investigações na Geografia. Quando Claval cita a relação entre os alimentos e a 

apropriação da natureza, e, em seguida, acrescenta particularidades da cozinha, verifica-se 

claramente que o espaço geográfico pode ser explicado pelo paladar. O trecho em questão serve 

ainda como um convite a pesquisadores que se interessam pela temática. 

 Além das relações ecológicas dos homens acima citadas, Porto-Gonçalves (2006, p. 

207) também dissertou sobre a relação entre alimentação e o sucesso biológico das espécies. 

Em uma perspectiva diferente de Claval, mas também relacionando fatores biológicos 

espaciais, Porto Gonçalves salientou que “a alimentação é uma questão-chave para a 

reprodução das espécies, tanto quanto o acasalamento e a proteção (abrigo) dos filhos 

constituindo hábitats e hábitos, territórios e culturas”. Nesse ponto, além de destacar fatores 

bióticos, pondera sobre os quesitos territoriais e culturais dos seres vivos. Adiante, o autor 

afirma que a questão alimentícia, foi crucial para o sucesso de qualquer espécie animal, e que 

a mesma sempre esteve vinculada a também proteção de seus hábitats e de seus hábitos. 

 Essa gama de exemplos confirma e dialoga com as contribuições de Castro (1939) 

acerca das múltiplas possibilidades de leitura do mundo do que se come ou deixa de comer, 

pois o autor, ao pesquisar a fome, tinha consciência que se revelam por meio da alimentação 

vastíssimas questões, que envolvem o universo culinário, mas também econômico, social, 
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higiênico, médico e moral. O enfoque a ser dado, entretanto, fica a cargo dos pesquisadores ou 

de como os alimentos se firmam ou se despontam em diferentes realidades espaciais. 

Ao vasculhar uma das publicações protagonistas sobre culinária brasileira, a partir de 

uma espécie de “prefácio póstumo” que inicia o livro A Arte da Culinária na Bahia (1957), foi 

possível verificar relatos de uma palestra ministrada por Jean Brunhes na aula inaugural do 

curso de Antropografia, no Colégio França. Na ocasião o geógrafo chamou a atenção dos 

estudantes para um livro de um engenheiro viajante (apresentado sob o pseudônimo Ali-Bab), 

lançado em 1912, intitulado Gastronomia Prática. Estudos Culinários. O prefácio do livro de 

Manuel Querino, foi escrito pelo sergipano Bernardino José de Souza (1884-1949), professor 

de geografia, historiador e etnógrafo. Nesse texto é narrado que Brunhes escreve sobre uma 

geografia da cozinha, abrindo reflexões a respeito de condições e causas geográficas da 

repartição das iguarias pelo mundo.  

Souza (1957) relembra autores, como o geógrafo russso Voeikof, que publicou em 1909 

dois artigos junto à Sociedade de Geografia da França a respeito dos problemas da geografia da 

alimentação. Já o professor alemão Lichtenfelt, pouco mais tarde, em 1913, lançou Die 

Geschichte der Ernährung — A História da Alimentação obra com 365 páginas que ampliou 

os conhecimentos da época com avanços nas abordagens que se dedicam a correlacionar 

economia, sociedade e do problema da nutrição humana. 

 Acerca da investigação de geografia e alimentação, o geógrafo e professor brasileiro 

acrescentou: 

É uma verdade inconteste que, não somente grupos étnicos, mas também certas nações 

e países são definidos, ou se quiserem, parcialmente definidos, por sua alimentação 

corrente, por certas e determinadas iguarias preponderantes na alimentação de suas 

gentes ou características de suas cozinhas. Sabem todos quem são os comedores de 

pão, os bebedores de cerveja, os comedores de arroz e os bebedores de chá ou de mate. 

(SOUZA, 1957, p. 12-13) 

 

Nesse grifo foi sugerido pelo autor a possibilidade de desvendar de onde são as iguarias 

e, mais do que isso, de agrupar localidades ou grupos étnicos tomando-se como referência o 

tipo de alimentação que os mesmos consomem. Uma janela de oportunidades novos estudos se 

abre: seja para autores (as) que se dedicam a desvendar os tantos porquês e as consequências 

das ausências de alimentos nos territórios ou, em outra via, os diversos significados espaciais 

dos vínculos entre ingredientes, culinária, cozinha e territórios. Atualmente, têm-se retomado a 
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ideia de “cozinha territorial”, “cozinha de origem” ou ainda uma “cozinha regional” como 

pontua Dória (2014, p. 141) ao escrever “dos velhos territórios à gastronomização do terroir”. 

Nesse campo aberto, lançamos algumas perguntas: quais as possibilidades dessas 

cozinhas fortalecerem o território? Existe uma relação entre as identidades territoriais e a 

culinária? Que tipo de envolvimentos existem entre o que se come e por onde se transita? 

 Para percorrer essas perguntas, tomou-se como referência os percursos que vão ao 

encontro das cozinhas de Pirenópolis. Inicialmente, chamou atenção os Festivais 

Gastronômicos que ocorrem em diversas cidades do estado de Goiás, e posteriormente os 

estabelecimentos e os espaços de consumo de alimentos, bem como as relações entre os 

diversos estabelecimentos e inserção de hábitos alimentes. Dessa forma, o termo gastronomia, 

apesar de ter chamado atenção em uma aproximação inicial, também trouxe a reflexão de que 

poderia existir um distanciamento ou uma diferenciação no que seria gastronomia ou culinária. 

Ou no que seria um (a) cozinheiro (a) e um (a) chefe, detalhes que serão refletidos logo no 

início dessa jornada. 

1.1 Culinário ou Gastronômico: notas para os debates territoriais 

Após contextualizar as possibilidades de discutir os alimentos a partir da Geografia, 

ocorreu a necessidade de pensar as dimensões culinárias ou gastronômicas para se chegar a 

interpretação da cidade de Pirenópolis. O objetivo desse resgate é chegar à cozinha, que é o 

local onde verificamos ser a centralidade nas transformações dos ingredientes que, por sua vez 

podem promover uma valorização dos territórios. A cozinha pode ser encarada como uma 

oficina criativa de identidades territoriais com bastante valores agregados. Essa valorização 

perpassa necessariamente pela maneira com que cada sociedade lida com seus ingredientes e 

também com o tipo de ingrediente que está disponível em cada território. Muitas vezes o 

resultado final dessa transformação na cozinha, que são as receitas ou os pratos, possuem 

significados específicos em cada cultura. 

Esse significado é diferenciado porque o simples ato de transformar ingredientes em 

combinações infinitas de sabores, é algo essencialmente humano. E por ser humano, percorre 

diversas especificidades ao redor do globo. Partindo de um simples grão, como o milho, por 

exemplo, podemos verificar usos bem diferentes na América Latina, Europa ou África. 

Encontram-se bolo de milho, milho assado, micro cru, milho cozido e em terras goianas: 

pamonha ou curau. 
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O milho enquanto ingrediente de consumo mundial já era notado como parte do 

território e do consumo de indígenas desde relatos remotos, tais como indica o Tratado 

Descriptivo do Brazil em 1587, escrito por Sousa (1851), quando o pesquisador salientou a 

forma com que o mesmo era plantado “por entre as canas novas de açúcar” e ainda o período 

da colheita “e colhe-se a novidade aos três meses, uma em agosto e outra em janeiro”. Foram 

relatados ainda a forma com que era consumido, onde foram registrados tanto o consumo do 

milho simplesmente assado, como um dos ingredientes para fabricar bebidas que deixavam os 

nativos embebedados.  

Esse relato carrega a informação de que na constituição de uma cozinha ou até mesmo 

das referências alimentícias de um povo estão alguns elementos que auxiliam na compreensão 

e na explicação dos espaços. Seja esse um relato mais recente, ou até mesmo de períodos 

históricos mais antigos. Ou seja, para entender uma sociedade, pode-se percorrer os caminhos 

que as mesmas trilham na busca por seus sabores, na forma com que lidam com a cozinha, com 

os ingredientes e com o que julgam ser ou não comestível.  

Na tentativa de compreender os ingredientes de Pirenópolis, em Goiás, foram realizadas 

entrevistas com o público que frequentou o XI Festival Gastronômico Pirenópolis, bem como 

a equipe que produziu o festival. Em outros momentos e visitas, foram realizadas conversas 

com cozinheiras que trabalham em pousadas e restaurantes, mas também com cozinheiras que 

não mercantilizam suas receitas. Foi verificado ainda o ponto de vista da população consoante 

ao que foi apresentado no que já significa historicamente uma década de festivais 

gastronômicos. Algumas questões e diálogos foram centrais para a tentativa de melhor 

compreensão e diferenciação do que se expõe como culinária e gastronomia.  

Uma das supervisoras do Festival, destacou em durante a entrevista E35 que a culinária 

tem um compromisso com os ingredientes locais, com a participação das cozinheiras de alma: 

“o ingrediente goiano precisa estar nas nossas receitas como ingrediente, mas também como 

história, tento valorizar os ingredientes locais em minhas consultorias”. Já a gastronomia seria 

mais permissiva do ponto de vista da fusão entre o contemporâneo e o tradicional, ou dos 

ingredientes de diferentes referências territoriais. Por meio da gastronomia, é possível por 

exemplo, misturar elementos da culinária francesa com a culinária goiana, na composição de 

                                                 
5 E3: Entrevista 3, realizada durante trabalho de campo na cidade de Goiás, em 27 de maio de 2016, no X Festival 

Gastronômico. 

Nota: Nem todas as entrevistas realizadas em trabalhos de campo entraram como citação direta no texto. Por essa 

razão, não seguem também uma sequência cronológica ao longo deste estudo. 
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um “risoto do Cerrado”. Porém a elaboração de uma culinária requer respeitar os limites de 

identidade e das tradições em cima das receitas, para que elas possam resistir ao tempo. 

Ou seja, a gastronomia permite misturar o passado com o presente. Enquanto que a 

culinária tenta sedimentar elementos tradicionais de uma cultura local, os pratos são mais 

rígidos e fiéis às territorialidades a qual pertencem e, por isso, reproduzem o que as cozinheiras 

locais e os cadernos de receitas tentam preservar. Essa foi a mesma conclusão que chegou uma 

das palestrantes das oficinas, estudante de gastronomia e trabalhadora do ramo em restaurantes 

de Goiânia (E46). 

Esses relatos de certa forma convergiram com o que a população local dizia quando a 

tentativa era diferenciar o que seria gastronômico e o que seria culinário. Entre os moradores 

de Pirenópolis entrevistados, sobretudo a população com mais idade, a maioria se intitulava 

como cozinheira (o) e quase nunca como chefe, algumas ainda adicionavam outras palavras 

para intensificar seus ofícios de cozinheira (o) tais como “mão cheia”, chegando na expressão 

“cozinheira de mão cheia”, quando o objetivo era destacar uma boa cozinheira entre as demais. 

O conceito de gastronomia era bastante conhecido, mas com referências vindas da 

Televisão, seja pelos programas de “competição entre chefes” ou o imaginário construído de 

“alta gastronomia” ou “festivais gastronômicos” que passaram a fazer parte de diversas mídias 

de grande alcance no Brasil, sobretudo quando se considera a última década.  

O embate entre culinário ou gastronômico não parece ser uma polêmica entre os 

frequentadores do evento, as cozinheiras e chefes de cozinha local ou mesmo os organizadores 

de festivais gastronômicos. A única diferenciação perceptível era que, a utilização do termo 

gastronômico aparece mais frequentemente associado aos espaços de “requinte”. Por isso, 

quando se intitula um festival de comidas como festival gastronômico, o grupo de pessoas com 

origem mais simples tende a pensar que os produtos comercializados seriam caros ou que existia 

muito valor agregado, o que de certa forma afastou parte dos moradores de Pirenópolis do 

evento. Pois esses percebiam as tendas e os cursos oferecidos dentro desse universo de festival 

gastronômico como algo caro e/ou voltados para o turista, como ficou marcado na Entrevista 

(E5). 

Eu gosto do festival, é uma festa né? Então chama muito turista, as pessoas que 

trabalham nas pousadas e nos restaurantes ficam muito felizes. Porque traz dinheiro para a 

                                                 
6 E4 e E5: Entrevistas também realizadas dia 27 de maio de 2016, no X Festival Gastronômico da cidade de Goiás. 
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cidade, outro dia teve o festival da cerveja que também foi sucesso de público. Eu mesmo que 

moro aqui não vou lá não, é pra turista, deve ser caro né?” E5³, 34 anos, auxiliar de serviços 

gerais. 

Depois desse relato colhido em trabalho de campo, o entrevistado foi informado de que 

os pratos elaborados no formato “cozinha show”, bem como todas as palestras e oficinas do 

evento eram gratuitos. Tal informação foi recebida com certa surpresa, pois como as tendas de 

artesanato ou comida comercializam alimentos como se fosse uma feira, parte da população 

local pensou que as palestras, oficinas e/ou pequenos pratos para degustação promovidos pelo 

evento também teriam alguma taxa de inscrição e ou pagamento. Muitos justificavam não ter 

tido essa informação por falhas na divulgação ou confessavam ter se precipitado ao referenciar 

“Festival Gastronômico” a algo sofisticado ou caro sem antes ter ido atrás do que estava 

movimentando a cidade. 

Parte dessa valoração precipitada dos festivais gastronômicos, tem influência na 

linguagem e na proposta das grades de programas sobretudo da televisão aberta, que ainda é 

um meio de comunicação com certa força na construção da opinião pública. Nas últimas 

décadas, foi possível observar uma série de programas que exploraram a cozinha enquanto 

espetáculo, alguns desses programas possui um formato que afasta o brasileiro (as) médio das 

possibilidades de reproduzir o que assistem.  

Na televisão aberta brasileira, parece ser momento de explorar a cozinha enquanto 

entretenimento, observa-se uma cerca avalanche de tentar capturar a atenção do público em 

programas como: Bake off Brasil, Hell's Kitchen e Cozinha sob Pressão no Sistema Brasileiro 

de Televisão (SBT); Mais Você, Estrelas, Bem-Estar na Rede Globo; Hoje em dia, Batalha dos 

Cozinheiros na Record; Melhor pra você na Rede TV; Dia a Dia, Master Chef, Master Chef 

Junior, Master Chef Profissionais na Band e o Larica Total, que já não é mais exibido mas que 

fez parte da programação do Canal Brasil em três temporadas de 2009 a 2012.  

A maioria desses programas é pautado num fenômeno de espetacularização da cozinha 

e do ato de cozinhar, embora o formato sofra consequentes adaptação, com a finalidade de 

manter e ampliar o público expectador. Muitas vezes os programas televisivos utilizam 

personagens que vão elaborar pratos que serão julgados por “chefes” caricatos, mais ou menos 

como a eterna fórmula de roteiros que dividem “vilões” de “bonzinhos”. Alguns formatos 

permitem ainda que profissionais da área disputem com cozinheiras do cotidiano - o que se 
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apresenta como uma tentativa de aproximação entre a cozinha show e o cômodo real da 

residência de diversas famílias brasileiras.  

Como a temática da alimentação tem chamado bastante atenção de público, os mesmos 

se mantêm firme na grade televisiva por possibilitar a aglutinação publicitária tanto na TV 

aberta, tais como os programas citados, quanto diversos outros na programação da TV por 

assinatura. É interessante a percepção de que os hábitos alimentares, os pratos e as formas de 

fazer comida despertam grande interesse de público, porém a crítica que se faz é que quando os 

programas de TV ou mesmo os disponíveis na internet não conseguem dialogar com a cultura 

culinária comum, de base ou tradicional, que se encaixe nas diferentes realidades dos 

ingredientes e das cozinhas brasileiras, pouco se acrescenta à população. Pois os programas 

correm o risco de cair na espetacularização pela espetacularização, sem um diálogo fluído com 

o telespectador. Raras são as vezes em que a discussão chega à reflexão sobre a cadeira de 

consumo de alimentos, aos hábitos alimentares ou a forma como os alimentos dialogam com a 

cultura.  

O formato que coloca “chefes” em pedestais inalcançáveis, com intenções de forçar 

pratos franceses ou americanos em detrimento da cultura local, auxilia na construção de uma 

falsa imagem de que o diálogo entre o que se come em diferentes culturas e territórios é algo 

chique e pouco alcançável do ponto de vista social. Quando, em muitas realidades existem 

substratos importantes da cozinha simples e comum das casas milhares de avôs e avós em 

pequenas cidades que estão sendo igualmente revisitados por “chefes” ou pelo público geral 

que se interessa em aproximar a culinária tradicional como um diálogo com a cultura ancestral. 

É possível ainda verificar que essa cultura invisibilizada pelo show televisivo ou pela alta 

gastronomia de restaurantes metropolitanos, tem ganhado espaço na discussão sobre tradições, 

identidades, patrimônio material e imaterial da humanidade.  

Para seguir com outras reflexões aqui propostas, pondera-se acerca dos limites entre 

culinário e gastronômico aos relatos e diálogos colhidos em trabalhos de campo. Além da 

análise das consequências do formato televisivo mais comum na TV aberta brasileira quando o 

objetivo é explorar a cozinha, tais como sua possível consequência. Uma vez que almeja-se 

ainda neste primeiro capítulo verificar a cozinha enquanto território e ampliar para os possíveis 

vínculos entre o turismo, a comida e a alimentação verificando se culinária goiana possui força 

identitária suficiente para fortalecer o território, seja enquanto símbolo cultural material e 

imaterial ou pela força da identidade que passa a servir de sustento às famílias por meio do 

comércio local, dos restaurantes ou dos produtos turísticos. 
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1.2 Cozinha como território 

 A cozinha pode ser interpretada como um espaço de poder nas cidades. Dependendo do 

tipo de transformação de ingredientes em comida, em cultura, a cozinha de um restaurante pode 

exercer uma centralidade nos territórios, pode direcionar fluxos de pessoas e até criar novos 

padrões de hábitos alimentares. Toda a cadeia envolvida no processo de transformação de 

ingredientes em receitas culinárias, pratos turísticos ou mesmo o sustendo nutricional das 

famílias, a aproximação da cozinha pode revelar questões de gênero, de cultura, de 

comportamentos sociais e de diversas escalas de poder. Apareceu muito nos relatos e registros 

dos trabalhos de campo realizados em Pirenópolis a importância da cozinha, sobretudo nas 

receitas culinárias com potencialidade de comercialização, como uma possibilidade a mais de 

que diversas famílias pudessem ampliar a renda familiar, o que repercutiu ao longo da história 

numa melhoria na qualidade de vida.  

O diferencial do trabalho na cozinha das casas se baseia justamente no fato de poder 

unir presença afetiva junto aos filhos e a outros membros da família com ganhos financeiros 

“extras”. Muitas vezes a cozinha é encarada como uma possibilidade de jornada dupla ou até 

tripla de trabalho, sobretudo para mulheres, por conta do acúmulo das atividades já evidenciado 

pelo Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, divulgado em 2017 pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA). Um estudo recente acerca da temática registrou 7,5 horas a mais 

de trabalho para as mulheres em comparação aos homens por semana, quando se considera a 

dupla jornada de tarefas domésticas e trabalho remunerado. Tal estudo foi elaborado a partir de 

séries históricas de 1995 a 2015, levando-se em consideração a Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Apesar desse recorte temático não ser o foco principal desta pesquisa, muitas vezes eles 

apareceram nas entrevistas dos trabalhos de campo quando o assunto eram o papel e a 

importância das cozinhas domésticas em Pirenópolis. Uma vez que muitas cozinheiras 

destacaram a importância da flexibilidade de horários permitidos aos trabalhos com alimentos 

para a conciliação de atividades remuneradas de vender doces cristalizados, por exemplo, com 

o cuidado com a casa, como destacado pela cozinheira, de 78 anos (E77): “muito do que 

consegui na vida foi baseado em fazer doces para vender nas pousadas. Foi a forma que 

encontrei de estar de perto dos meus filhos e ao mesmo tempo ter uma rendinha a mais”. 

                                                 
7 E7 (Entrevista 7): Trabalho de Campo realizado em Pirenópolis, dia 17 de junho de 2016, durante o XI Festival 

Gastronômico. 
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Esse relato nos auxiliou a compreender a relação existente entre o mercado do turismo 

e as cozinhas de Pirenópolis. Diversas territorialidades se entrelaçam, ao perceber os usos e 

significados da cozinha, bem como de seus produtos. É notória a percepção de que as comidas 

das cozinhas residenciais também dialogam com o mercado turístico. Em Pirenópolis foram 

observadas parcerias entre as cozinheiras e as pousadas, ou entre as cozinheiras e a venda de 

produtos nas feiras de alimentos. No momento em que a cozinha se instala para dar significados 

aos ingredientes e transformá-los em comida, pratos típicos e renda extra, existe um movimento 

sazonal de múltiplas territorialidades, verificados em diversas cozinhas em diferentes pontos da 

cidade. Nesse ponto, destaca-se a territorialidade como algo que “designa a qualidade que o 

território ganha de acordo com sua utilização ou apreensão pelo ser humano” (SPOSITO, 2009, 

p. 11). 

Um dos elementos que permite verificar o poder da cozinha enquanto território ficou 

melhor evidenciada nos trabalhos de campo por meio de um relato de outra cozinheira (E10). 

Durante o diálogo, ela revela acalorar e também fazer parte de uma grande disputa na cozinha, 

que são as receitas tradicionais “que deram certo e fizeram sucesso”. Essa disputa foi tão séria 

durante sua vida como cozinheira, que muitas receitas tradicionais estão guardadas apena em 

sua memória ou camufladas parcialmente em cadernos de receitas que só ela entende:   

Quando eu ainda fazia biscoito para vender, eu cansei de passar receita errada para os 

outros. Também já recebi muita receita errada. A receita é algo nosso, não é verdade? 

A gente pega um biscoito, por exemplo, e vai trabalhando nele, vai vendo que que 

funciona, que que não funciona, e quando chegava numa receita boa eu num passava 

pra frente de jeito nenhum. Só se fosse pra um filho ou uma melhor amiga, e olhe lá. 

(E18, confeiteira, 80 anos). 

 

 Esse relato foi acrescido de diversas informações ao longo de uma entrevista-diálogo, 

realizada dentro de uma das cozinhas, em uma casa tombada como patrimônio pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Ficaram marcadas a importância das 

receitas para que algum produto alimentício seja validado pelo público consumidor como 

“único” ou “muito saboroso”. A confeiteira em questão, disse que sua especialidade era o 

biscoito e que ninguém na cidade conseguia fazer um tão bom quanto ela. A receita era de sua 

mãe, porém aprimorada ao longo de vários anos, tal aprimoramento foi tanto, que biscoito ficou 

sendo inclusive seu próprio sobrenome de confeiteira na cidade - ela passou a ter a identidade 

                                                 
8 E1 (Entrevista 1): Realizada em trabalho de campo em Pirenópolis no dia 22 de abril de 2016 durante o Piribier.  
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misturada com os biscoitos que fazia. Quanto mais sucesso sua receita fazia, maior era a procura 

do produto por políticos, turistas, estabelecimentos e pousadas da região. 

 Para comprovar tal potência culinária de sua cozinha, a confeiteira em questão lançou 

um desafio, dizendo que praticamente qualquer pessoa que estivesse em Pirenópolis, seja turista 

ou morador, poderia chegar na porta da cidade e perguntar pelos biscoitos da Marta, que seriam 

direcionados imediatamente para sua residência. Para relatar essa experiência, a entrevistada 

brincou com certo orgulho: “pode ir lá pra você vê, que eles vão pedir pra você bater aqui na 

minha janela” (E1). Tal desafio foi acatado e realizado, não por duvidar, mas para cumprir com 

a provocação e enriquecer os relatos da pesquisa, e ao fim do trabalho de campo, momento de 

ir embora e passar pela entrada da cidade, a pergunta foi feita em uma espécie de guarita 

próxima ao trevo de entrada e saída de carros e, de fato, a maioria das pessoas conheciam o 

biscoito. 

 A medida em que os diálogos com as cozinheiras da cidade iam se intensificando, maior 

eram a confiança e esclarecimentos realizados nas entrevistas. No refinamento do diálogo, 

depois de realizar os pontos objetivos das entrevistas semiestruturadas, muitas vezes 

informações pertinentes surgiam quando um ou outro entrevistado(a) oferecia uma xícara de 

café ou alguma coisa para comer: “fica aí meu ‘fi’, vou passar um café pra você rapidinho”. 

Com a necessidade de visitar outras localidades, passava pela cabeça negar o café, porém, não 

havia espaço para tal atitude: primeiro por questões de cortesia e cumplicidade com quem abriu 

as portas da casa para uma entrevista e, depois, porque muitos aspectos importantes de análise 

surgiam justamente nesses momentos informais, até mesmo nas observações das cozinhas 

(figura 1) enquanto a água do café estava esquentando.  

Foi observada uma espontaneidade maior nos(as) entrevistados(as) quando câmeras de 

filmar ou aparelhos de gravar áudio estavam desligados. Por esse motivo, e com a finalidade de 

não abandonar os registros desses encontros, foram utilizadas anotações em um caderno de 

campo, que eram vistos como menos invasivos em certos momentos das visitas as cozinhas e 

às residências em Pirenópolis. Essa estratégia metodológica permitiu uma diversificação no 

registro das fontes, em alguns momentos foram feitos pequenos filmes, outros registros 

fotográficos e, em momentos mais leves da entrevista, apenas registros escritos.  
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Figura 1 – Cozinha no centro histórico de Pirenópolis (GO) E10. 

Fonte: Sena (2016), trabalho de campo na cidade de Pirenópolis em 17/06/2016. 

  

Em algumas casas foi possível ter acesso aos cadernos de receitas (figura 2), o que nem 

sempre significou ter acesso de fato a todos os procedimentos para se chegar a tal prato. 

Conforme evidenciado na figura 2, foi observada uma cumplicidade autoral com a “dona” das 

receitas registradas nos cadernos. Existia no canto direito de cada título o responsável por ceder 

ao caderno os ingredientes necessários à elaboração das receitas, no registro exemplo cabe 

atenção a escrita de “Celeste”.  

Como verificado em outros diálogos, existem nas receitas tradicionais da cidade de 

Pirenópolis alguns ingredientes ocultos às escritas nos cadernos. Foram notadas ausências 

principalmente do “modo de fazer”. A E1 relatou que, por conta da experiência adquirida ao 

longo dos anos, aprimorando e refazendo uma mesma receita por décadas, não se torna 

necessário descrever nos cadernos os ingredientes ou as formas de preparo, ou nas palavras da 

entrevistada “não preciso colocar tudo aí, tim tim por tim tim, a maioria das coisas importantes 

estão aqui”, disse ao apontar para a cabeça. 
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Figura 2- Caderno de receitas (esquerda). 

Figura 3 - Biscoitos com café elaborados por E1 (direita). 

Fonte: Sena (2016), trabalho de campo na cidade de Pirenópolis em 17/06/2016. 

 

Os utensílios poderosos das cozinhas, a forma como estão organizados e o sentido que 

os mesmos possuem, sobretudo quando em uso, momento de realização de alguma receita, não 

deixa dúvidas de que a cozinha é uma centralidade na história da cidade. Muito da capacidade 

em nutrir e dar significado a cultura de muitas cidades surgem justamente dentro desse pequeno-

grande cômodo. Existem disputas, relações de apropriação e transformações que dão 

significado às cidades. É por esse motivo, inclusive, que se torna difícil pensar em significados 

culturais e receias típicas de cidades muito recentes. Ao mesmo tempo em que cidades 

históricas e cujos territórios sofreram acumulação de tempos e são mais dinâmicos, possuem 

mais receitas típicas, possuem mais elementos culturais que os auxiliam a se diferenciar de 

outras localidades.  

Como citado, uma das formas de dimensionar essa relação de poder das receitas é 

identificando a longevidade e a capacidade que as mesmas possuem em influenciar 

territorialidades. Quando E1 foi perguntada sobre a estratégia que poderia ser utilizada para que 

as receitas não caíssem no esquecimento, já que nem sempre ter acesso aos cadernos significaria 

ter acesso a receita na íntegra, a resposta veio assim: “aí vai de cada pessoa né? Mas qualquer 

boa cozinheira olha o caderno e da conta de repetir. As vezes não sai bom de primeira, mas vai 

aprimorando, aprimorando até ficar boa e as vezes até melhor”.  

Foi notada uma mudança no interesse pela cozinha e também por reprodução de receitas 

antigas com as mudanças de gerações. Com o passar dos anos mudam-se as mentalidades, os 
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hábitos alimentares e também os interesses, sobretudo quando existe uma migração da 

população rural para o mundo urbano. E1 informou que suas filhas e netas continuam sendo 

boas cozinheiras, mas com a mudança de Pirenópolis para Goiânia de parte de suas netas, 

também mudam alguns hábitos alimentares e a forma com que as novas gerações encaram a 

cozinha. Essa mudança de hábitos alimentares, bem como interesse diferenciado por pratos 

típicos possui relação com os modos de vida no campo e na cidade. Existe uma mudança 

estrutural entre a forma com que E1 vivia nas décadas de 1960 ou 1980, por exemplo, e como 

vive hoje. Apesar de habitar a mesma casa e utilizar a mesma cozinha, a cidade Pirenópolis do 

ano de 2017 não é a mesma de quando passou sua infância.  

Essa alteração está concatenada com uma conjuntura substancial quando se observa a 

vida de seus filho e/ou netos, que já nasceram em ambientes mais urbanos do que rurais. Uma 

cozinha metropolitana encontra mais obstáculos para ser uma cozinha território e influenciar 

pessoas e territorialidades. Ao mesmo tempo em que as receitas produzidas podem atingir mais 

pessoas, é mais fácil também se diluir entre as tantas disponíveis. 

 As alterações do fazer e do comer no campo e na cidade em Goiás já foi observada em 

outros estudos, tais como os de Souza e Almeida (2007), que verificaram diferenciações entre 

o que se produz na cozinha do campo e na cozinha das cidades. Na pesquisa em questão, foi 

apurado que o campo e a cidade são diferentes inclusive com relação a disponibilidade dos 

alimentos: “nas cidades, encontram-se alimentos vindos de vários lugares, inclusive distantes, 

de outros países, ao passo que, no campo, nos lugares em que os produtores se limitam ao que 

é produzido ou colhido nas cercanias do lugar onde vivem” (SOUZA E ALMEIDA, 2007, p. 

107), que por sua vez acarreta numa alteração do tipo de pratos produzidos e nas dietas dos 

sujeitos.  

Parte dessa mudança pôde ser observada a partir dos utensílios das cozinhas do passado 

e das cozinhas atuais, indicados na pesquisa em itens como freezer, fogão a gás, forno elétrico, 

micro-ondas, liquidificadores, batedeiras e panelas de pressão, que não eram tão comuns ou até 

mesmo não existiam nas décadas de 1960 em Goiás. O incremento desses eletrodomésticos nas 

cozinhas urbanas alterou por consequências os hábitos alimentares e modos de vida, pois um 

dos seus objetivos na cozinha urbana seria a possibilidade de acelerar os processos de 

transformações de alimentos na cozinha, dialogando como o ritmo de vida mais acelerado das 

cidades. 
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 Esses exemplos demonstram que a observação da cozinha pode fornecer elementos 

acerca dos modos de vida, da cultura, dos símbolos, dos poderes e das formas como se 

organizam as sociedades ou até mesmo que as cozinhas podem ser territórios. Maciel (2004) 

escreveu que a cozinha (e a culinária) é um vetor de comunicação, um código complexo que 

permite compreender os mecanismos da sociedade à qual pertence, da qual emerge e a qual lhe 

dá sentido. Ou seja, os sentidos de uma sociedade então envolvidos com as transformações da 

cozinha. Em outro momento, Maciel (2005) acrescentou que uma cozinha faz parte de um 

sistema alimentar. Ao afirmar isso ponderou a respeito do conjunto de elementos, produtos, 

técnicas, hábitos e comportamentos relativos à alimentação que se inserem na culinária de um 

povo. 

 A possibilidade dos alimentos serem parte dos elementos do território, seja pela 

complexidade dos seus simbolismos a partir da constituição das diversas culinárias do mundo, 

ou ainda pela possibilidade de comunicar ou ser linguagem, apontada por Maciel, converge 

com o do filósofo e antropólogo estruturalista belga Lévi-Strauss, que afirmou: 

A cozinha de uma sociedade traduz, inconscientemente, sua estrutura, exceto quando, 

de pouco saber, ela se limita a desvelar suas contradições. (LÉVI-STRAUSS, 1968, 

p. 411)9 

 

 Com essa afirmação o autor chama a atenção para a possibilidade da cozinha, nesse 

ponto enquanto estrutura e não somente como cômodo da casa, revelar inconscientemente as 

contradições de uma sociedade. Esse aporte antropológico que convida os leitores a pensarem 

nos símbolos inconscientes da cozinha – que ultrapassam a materialidade e colocam a cozinha 

enquanto linguagem subjetiva – pode dialogar com algumas concepções de território adotadas 

pela Geografia.  

Nesse ponto, espera-se que a Geografia possa contribuir com a dimensão territorial da 

cozinha, uma vez que faz parte do escopo dessa ciência a possibilidade de analises além da 

escalas do sujeito, para explicar como a cozinha repercute nos territórios. O que pode ser 

dialogado com as observações de Poulain (2013, p. 182), quando o autor reforça a relação entre 

cozinha e sociabilidade, ao afirmar que “(...) é pela cozinha e pelas maneiras à mesa que se 

produzem as aprendizagens sociais mais fundamentais e que uma sociedade transmite e permite 

                                                 
9 Tradução / adaptação do autor, a partir do original: La cuisine d’une société est un langage dans lequel elle traduit 

inconsciemment sa structure, à moins que sans le savoir davantage, elle ne se résigne à y dévoiler ses 

contradictions. (Lévi-strauss, 1968) 
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a interiorização de seus valores”. O autor afirma ainda que a alimentação é uma das formas de 

se tecer e se manter os vínculos sociais.  

   Esta proposta de pensar a cozinha como território parece viável quando se verifica a 

forma com que o conceito foi sendo estruturado na Geografia. Autores como Santos (1999, p.7) 

afirmaram que o território pode ser definido como o “lugar em que desembocam todas as ações, 

todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a história do 

homem plenamente se realiza a partir das manifestações da sua existência”. Ao buscar 

interpretar e compreender algumas dimensões da cidade de Pirenópolis, foram notadas muitas 

vezes os territórios que possuíam relações com a alimentação, eram atravessados por relações 

com o trabalho, com identidade, com disputas de poder, entre outros.  

Tanto a cozinha enquanto parte da casa, como a cozinha enquanto aglutinação de hábitos 

alimentares de uma sociedade, parece ultrapassar as fronteiras da materialidade da qual fazem 

parte, pois estão além dos limites físico-naturais, tais como evidenciados neste trecho: 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas 

superpostas; o território tem que ser entendido como território usado, não o território 

em si. O território usado é o chão mais a identidade. (SANTOS, 1999, p. 8) 

 

 Quando se considera os usos do território fundamentados no trabalho, no chão mais a 

identidade, bem como no lugar de exercício da vida, pode-se perceber que os estudiosos de 

diferentes áreas do conhecimento que estudaram a alimentação, a comida e a cozinha, também 

perceberam forte relação entre a cozinha e os territórios. As relações de identidade e 

pertencimento apontadas por Santos no grifo acima, também foram evidenciadas por Bessis, 

1995, p. 10 apud Maciel (2004), quando a autora afirmou que: “a leitura da cozinha é uma 

fabulosa viagem na consciência que as sociedades têm delas mesmas, na visão que elas têm de 

sua identidade”. Isso nos remete a interpretação de que a cozinha possui mais elementos do que 

usualmente se atribui a ela.  

Para exemplificar as conexões entre a religiosidade e os alimentos no território goiano, 

aponta-se o exemplo do período de quaresma adotado por grande parte da população de 

Pirenópolis. De acordo com o IBGE Cidade (2016), dos cerca de 24 mil habitantes (IBGE, 

2014) de Pirenópolis, cerca de 16.294 pessoas da população residente se auto-declararam 

pertencentes a religião católica apostólica romana, 197 habitantes se auto declararam espíritas 

e 4.455 de religião evangélicas. Esses dados revelam o porquê do jejum ou abstinência 

principalmente de carne se torna um traço marcante para parte dos cristãos de Pirenópolis, no 
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período compreendido pela religião como preparação para a Páscoa, cuja duração é de 40 dias, 

iniciando-se na Quarta-Feira de Cinzas e se estendendo até o Domingo de Ramos, uma semana 

antes da Páscoa. 

Esse hábito alimentar, além de poder “dizer sob que latitude” uma parcela do povo 

católico goiano vive, nas palavras de Bessis, também cria uma demanda específica por uma 

mudança no consumo de alimentos na cidade. Essa mudança é sentida tanto nos comércios 

locais, que passam a ofertar maior quantidade de peixes durante este período, quanto na venda 

de chocolates perto do dia da Páscoa. Algo que provoca também uma reflexão do simbolismo 

católico em crianças, aliadas ao chocolate, bem como na possibilidade de transferência de 

valores para outras gerações. 

Durante e entrevista E810, o proprietário de um dos supermercados de Pirenópolis 

demonstrou certa preocupação em melhor atender seus clientes neste período: “as vendas de 

peixe do período da quaresma cresce demais, então a gente precisa estar preparado para essa 

demanda, o pessoal da feira comenta que o consumo de verdura também aumenta”, declarou. 

Apesar do consumo de chocolate também ser uma realidade no período de Páscoa, o mesmo 

comerciante informou que tem percebido uma mudança de tímida e gradual nos hábitos da 

população por conta das condições financeiras atuais: “antigamente o povo comprava muito 

ovo de páscoa, ainda compra, mas por conta do preço, muita gente tá substituindo o ovo pela 

barra e pela caixa de chocolate também, que sai mais em conta”, na mesma entrevista E8. 

                                                 
10 E8 (Entrevista 8): Realizada em Pirenópolis, durante trabalho de campo em 19 de junho de 2016. 
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Figura 4 – Divulgação do 1ª Festiva do Pescado de Pirenópolis, Seção Magazine do Jornal O Popular. 

Fonte: Jornal O Popular On-line. Acesso em 03/04/2017. 

 

Essa dimensão da religiosidade dinamiza o território a partir da criação de novos 

festivais gastronômico na cidade, como é o caso do 1º Festival do Pescado de Pirenópolis, que 

foi proposto para os dias 3 de março ao 16 de abril de 2017, Domingo de Páscoa, demonstrado 

pela Figura 4. O festival foi idealizado pela prefeitura da cidade em parceria com a Associação 

de Bares e Restaurantes da Rua do Lazer e se tornou possível por conta da fusão entre a 

religiosidade local, a capacidade de atendimento das infraestruturas de bares e restaurantes, bem 

como a grande capilaridade turística do município. Nesse ato, fica demonstrado um 

reordenamento da culinária voltada para o turismo, criada a partir da demanda de peixes comum 

na dieta católica no período da quaresma. É verificada também a proposta de restaurantes 

parceiros ao evento em alinhar as receitas com peixe da culinária caseira local com pratos 

internacionais, tais como o Bacalhau com batatas ao murro típico de Portugal. 

Durante os dias do evento percebe-se que a cozinha dialoga com o ritmo da cidade. A 

Rua do Lazer é maior frequentada pelos turistas. Nesse aspecto existe uma dinamização da 



51 

 

economia local, o aumento na oferta dos trabalhos temporários neste período, aquecimento na 

venda de peixes dos produtores locais e também de outras regiões, intensificação do 

preenchimento de vagas nos leitos de pousadas e hotéis, dentre outros. Salienta-se que existem 

impactos negativos que também podem ser observados nesta prática, tais como a perturbação 

do silêncio, principalmente para a população de maior idade residente no centro histórico, 

possível impacto nos equipamentos tombados devido ao intenso fluxo de pessoas, maior risco 

de acidentes nas vias de acesso, dentre outros. Toda essa dinâmica social, cultural e econômica 

ocorrida no território por conta de festivais gastronômicos diversos, bem como pela forma com 

que a cidade organiza sua culinária em outros momentos menos festivos, interessa a esta 

pesquisa. 

Foi notado em trabalho de campo que as práticas sociais na cozinha - que podem 

inclusive dar origem a identidades tais como cozinha mineira, cozinha goiana, cozinha 

internacional, cozinha espanhola, dentre outras - se desdobra no território ao longo de um 

“continuum que vai da dominação político-econômica mais “concreta” e “funcional” à 

apropriação mais subjetiva e/ou “cultural-simbólica”, bem como salientou Haesbaert (2004, p. 

95-96). Pode-se ler relações de dominação e/ou de apropriação sociedade-espaço por meio da 

cozinha e da culinária dos povos, uma vez que podem ser observadas repercussões territoriais 

que dinamizam as cidades a partir das práticas alimentares. 

A dinamização do território por meio da cozinha está longe de ser um fato isolado de 

Goiás ou de Pirenópolis. Geralmente as iguarias de cada parte do mundo são bastante 

exploradas por diversos segmentos da cidade, tanto nos aspectos culturais, econômicos e 

sociais, nem como em apropriações simbólicas. Ultimamente tem sido fácil notar uma grande 

propagação de estabelecimentos de alimentação, tais como “food truck”, feiras específicas para 

públicos vegetarianos ou veganos, sorveterias artesanais, paleterias ditas mexicanas e/ou 

hamburguerias, restaurantes caseiros ou com influências dos ingredientes e receitas locais: ora 

oferecendo retorno aos produtos artesanais, ora explorando outras facetas dos produtos 

industrializados. Muitas dessas possibilidades são bastante exploradas pelo turismo ou ainda 

pela tentativa de construção de zonas, bairros ou setores da cidade que se dedicam aos 

restaurantes ou estabelecimentos gerais de bebidas e alimentos. 

Essas relações entre cozinhas e território podem ser interpretadas a partir de diferentes 

temporalidades e territorialidades, uma vez que não são contínuas. O que dialoga inclusive com 

as proposições de Saquet (2007) referindo-se a composição dos territórios:  
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O território, [...] é espaço de vida, objetiva e subjetivamente; significa chão, formas 

espaciais, relações sociais, natureza exterior ao homem; obras e conteúdos. É produto 

e condição de ações históricas e multiescalares, com desigualdades, diferenças, ritmos 

e identidade(s). O território é processual e relacional, (i)material. (SAQUET, 2007, p. 

73) 

 

 Diversas facetas do que foi salientado pelo autor acima pode ser observada no território 

e na cozinha goiana, a partir de Pirenópolis. Devido à amplitude de temas e dinâmicas 

socioculturais passiveis de análise, optou-se por focar no setor do turismo em Pirenópolis (GO), 

que é bastante dinâmico: a cidade possui boa infraestrutura para a recepção de eventos turísticos 

e a população local se mostra aberta a receber pessoas. O recorte espacial é necessário ainda 

para viabilizar trabalhos de campo e uma análise coerente com o tempo de pesquisa disponível. 

Antes de adentrar as especificidades de Pirenópolis, foi proposta uma verificação de como o 

turismo tem dialogado com a alimentação, sobretudo na apropriação de pratos e receitas 

culinárias que criam demandas e centralidades aos territórios, em exemplos de outros países e 

também em outros lugares no Brasil. 

 

1.3 Turismo, alimentação e território 

Os vínculos entre turismo, alimentação e território podem ser verificados dentro de 

contextos históricos e espaciais. No momento em que um alimento passa a fazer parte da cultura 

de uma sociedade, diferentes agentes e atores se apropriam deste gosto coletivo para explorar 

algum viés mercadológico. A pesquisa destaca as apropriações e vínculos que ocorrem pela 

indústria do turismo. Na expectativa de melhor compreensão dessa apropriação, apresentam-se 

alguns casos ao redor do mundo, onde uma força culinária, que inclusive também estabelece 

relações com as identidades, foram primeiro vinculadas aos paladares de cada região e depois 

ressignificada ou reaproveitada enquanto comida de rua, enquanto comida para turistas dentre 

outros. 

Foi observado alguns casos específicos a partir de experiências empírica realizadas em 

trabalhos de campo, viagens a lazer já realizadas, bem como a observação das mudanças de 

padrões alimentares retratadas por outras produções bibliográficas ou pelo cinema. Além da 

exploração pelo turismo, observa-se ainda que os alimentos revelam mudanças sociais, 

mudanças estruturais nas bases econômicas da sociedade, assim como também podem 

fortalecer determinados territórios. 
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Para verificar a forma com que os alimentos adentram o universo das viagens e do 

turismo parte-se de uma simples premissa: o turista necessitará se alimentar durante seu tempo 

de fluxo pelos territórios. Esta alimentação pode ocorrer de diversas formas, alguns possuem o 

privilégio de escolher localidades centrais e valorizadas, outros provilegiam lugares mais 

periféricos, alguns podem levar alguns alimentos de casa e comprar outros em supermercados, 

entre várias outras possibilidades. Cada tipo de realidade reserva uma experiência com o 

território durante o momento de viagem, cada qual com sua parcela de possibilidade de 

envolvimento com a cultura local.  

Essa aproximação do turista com os alimentos, pode ser um dos contatos preliminares 

mais significativos dos viajantes com outra cultura. Mesmo que alguns viajantes não se 

envolvam com a exploração dos territórios visitando pontos turísticos clichês, tais como praças, 

parques, monumentos, dentre outros, surgirá a necessidade de se alimentar. A respeito dessa 

necessidade nutricional, verifica-se uma primeira distinção: a) turistas que se envolvem com os 

territórios em que transitam; b) turista que evitam explorar a cultura e estão apenas de passagem.  

Nos dois casos elencados ocorrem trocas culturais, algumas maiores e mais 

significativas, outras menores. No decorrer desta pesquisa foi catalogado em trabalhos de 

campo que alguns dos entrevistados declararam preferir se alimentar em fast foods enquanto 

estão em viagem por acreditarem que são alimentos seguros ou que não variam muito os sabores 

de região para região. Esses entrevistados acreditavam que era possível se manter dentro de 

uma zona de conformo com a ingestão de alimentos que já faziam parte do repertório de paladar 

já conhecido. Esses tipos de turistas não colocam os alimentos enquanto possibilidade de 

envolvimento com a cultura local.  

Em relatos completamente antagônicos, outros entrevistados demonstraram que o 

contato com a culinária dos povos seria bastante significativo e um dos momentos mais 

aguardados das viagens que já fizeram, por entenderam a comida como “cultura comestível”. 

Alguns relataram que ao chegar a um novo destino, começam a especular que tipo de novo 

alimento, receita ou ingrediente poderia surpreender o paladar de alguma forma, enquanto 

exploram novas paisagens. 

Por conta dessa múltipla possibilidade de leitura dos territórios, partindo, verifica-se a 

necessidade de dialogar com outras pesquisas e autores que foram atrás de receitas ou 

estabelecimentos que vendem alimentos para compreender como o território se organiza, ou de 
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que foram identificam contradições sociais e/ou aspectos culturais relevantes a uma análise 

espacial.   

No que se refere a observação dos espaços de alimentação, bem como dos tipos de 

comida consumidos em determinados períodos da história, Hobsbawm (2000) observou 

algumas mudanças nos hábitos alimentares dos trabalhadores quando escreveu acerca da 

história do operariado na Inglaterra, no fim do século XVIII até a Primeira Guerra Mundial.  

 

 
Figura 5 – Lanchonete britânica que comercializava Peixe e Batatas no século XIX, local frequentado 

por trabalhadores que desde essa época já aceleravam o ato de comer. 

Fonte: http://bit.ly/2bgICXc 

 

Hobsbawm verificou que as lanchonetes inglesas que comercializavam fish and chips 

também caracterizava a cultura operária por vender alimentos prontos para os trabalhadores 

que, em muitos casos, não possuíam fogão doméstico. A figura 5 é um exemplo do tipo de 

lanchonete citada pelo autor, inaugurada em junho de 1870 na costa leste da Inglaterra, próximo 

a Brighton. 

Neste aspecto, alguns relatos históricos explicam que os alimentos processados ou que 

ofereciam proteínas de forma ágil para trabalhadores e demais pessoas que transitavam pelas 
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ruas da Inglaterra no final do século XIX já dava sinais de que comer fora de casas poderia se 

tonar uma necessidade para o “ganho de tempo” imposto pelo trabalho na indústria.  

A necessidade de comer rapidamente e retornar ao trabalho incentivou a criação de 

diversas lanchonetes como a representada pela Figura 5. Essa mudança de hábitos alimentares, 

para atender ao Modelo Taylorista de trabalho na Revolução Industrial, foi duramente criticada 

no cinema de Charles Chaplin, sobretudo no clássico Tempos Modernos (1936) – (figura 6), 

quando o autor propõe um roteiro político e critico à sociedade de sua época, que seria capaz 

de criar uma máquina para que o trabalhador pudesse se alimentar e trabalhar 

concomitantemente. 

 

 
Figura 6 - Cena do filme Tempos Modernos, onde Charles Chaplin critica em tom de protesto as 

transformações nos hábitos alimentares causadas pela Revolução industrial. 

Fonte: Modern Times, Charles Chaplin, Estados Unidos, 1936. 

 

Nesse ponto, registra-se que as mudanças nos hábitos alimentares da sociedade, além de 

criarem demandas para a construção de novos modelos de restaurantes, alteram a arquitetura 

das casas, que passam a não necessitar de cozinhas tão amplas, uma vez que os moradores 

utilizam menos o cômodo e, em temos gerais, criam também uma cultura de comida de rua. 

Essa comida de rua tem sido inserida no turismo em diversos territórios ao redor do globo. 
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No Brasil poderíamos fazer um paralelo comparativo com o sanduiche de mortadela, 

muito consumidos em mercados populares, sobretudo no Mercado Municipal de São Paulo, e 

que também tinha a função de atender aos trabalhadores, inclusive os que se dedicavam a 

jornadas em fábricas. Por serem alimentos de rápido preparo e consumo era uma opção 

alimentícia para que os trabalhadores conseguissem repor energias em poucos minutos e, assim, 

voltariam também rapidamente para suas funções, atendendo o modelo industrial e econômico 

de suas respectivas épocas.  

 

 
Figura 7- Mercado Municipal de São Paulo, um dos responsáveis pela popularização do sanduiche de 

mortadela. Fonte: http://bit.ly/2aM77vz 

 

O Mercado Municipal de São Paulo (figura 7) foi inaugurado em 25 de janeiro de 1933 

e, além do sanduiche, se especializou na comercialização de frutas, verduras, cereais, carnes, 

temperos e outros produtos alimentícios. O mercado localiza-se no centro antigo de São Paulo. 

Mesmo tendo perdido sua função primordial de alimentar os trabalhadores que buscavam 

alimentos de baixo custo e de fácil consumo, tanto o peixe com batatas fritas da Inglaterra11, 

quanto o sanduiche de mortadela brasileiro, continuam sendo um alimento popular e ambos 

estão inseridos como elemento interessante dentro de rotas turísticas nas duas cidades. Porém, 

tais alimentos ganharam novos sentidos e novos públicos, ou seja, foi sendo ressignificado ao 

longo da história.  

                                                 
11 As lojas de Fish-and-Chips vendiam bacalhau ou peixe-galo frito envolvido em farinha e batatas fritas em palitos 

e o seu sucesso contribuiu para o consumo de nutrientes essenciais aos operários, através da ingestão de maior 

quantidade de proteína e de vitamina (C. Reay Tannahill, Food in History, England, Penguin, 1988, p. 316.) 
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No caso do sanduiche de mortadela, além de ser consumido em Mercados Populares, 

atualmente pode ser encontrado e consumido em diversas panificadoras ou restaurantes. O que 

antes era um alimento rápido e barato, focado no trabalhador, hoje ganha espaço em 

panificadores de áreas nobres de muitas cidades brasileiras, por ter saído da “periferia” e ter 

ganhado “status cultural”, são constantemente lembrados por apresentadores de TV ou em 

cardápio de restaurantes sofisticados, que ganharam o paladar de diversos públicos. Não são 

raras tais trajetórias: da cultura popular para um pedestal do reconhecimento enquanto “comida 

cultural”.  

O peixe frito inglês, também sofreu processo semelhante. O prato foi reelaborado, mas 

manteve sua essência para adentrar aos diversos restaurantes e pubs na Grã-Bretanha, 

principalmente na Inglaterra, e assim como a mortadela, tem se firmado como um produto 

turístico. É comum encontrar o prato tido como tradicional dentro de roteiros turísticos, vendido 

como uma das “obrigatoriedades” para quem deseja se aproximar ou conhecer a cultura local, 

conforme exemplificado pela figura 8: 

 
Figura 8 - Fish and chips (Peixe com batatas fritas), prato indicado por guias turísticos e pelo garçom 

de um pub inglês como uma das comidas que representam a cultura de Londres.  

Fonte: Sena (2016), arquivo pessoal. 

 

 Já quem vai à São Paulo, as comidas do Mercado Municipal resgatam memórias de 

trabalhadores e são sugeridos por moradores como uma via para se descobrir os gostos, odores 

e sabores de uma São Paulo com diversas temporalidades. Os mercados centrais das cidades 

são muito lembrados como lugar de acesso às identidades e aos ingredientes que fizeram e ainda 

fazem parte da história da cidade. 

Para ressaltar outro exemplo de comida inserida no cardápio turístico brasileiro pode-se 

citar o curioso caso da feijoada. Cujos detalhes dos momentos históricos e culturais da formação 

das identidades brasileiras foi observado e pintado por Debret (1971), a exemplo a tela Loja de 

carne de porco (figura 9) e o livro Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, 1816 – 1831.  



58 

 

 
Figura 9 - “Loja de carne de porco”, aquarela sobre papel. 

Fonte: Jean Baptiste Debret, Rio de Janeiro, 1827. 

 

Acerca de como o autor verificou o consumo do feijão no Brasil no século XIX, destaca-

se o seguinte grifo: 

(...) se compõe apenas de um miserável pedaço de carne-seca, de três a quatro 

polegadas quadradas e somente meio dedo de espessura; cozinham-no a grande água 

com um punhado de feijões-pretos, cuja farinha cinzenta, muito substancial, tem a 

vantagem de não fermentar no estômago. Cheio o prato com esse caldo, no qual nadam 

alguns feijões, joga-se nele uma grande pitada de farinha de mandioca, a qual, 

misturada com os feijões esmagados, forma uma pasta consistente que se come com 

a ponta da faca arredondada, de lâmina larga. Essa refeição simples, repetida 

invariavelmente todos os dias e cuidadosamente escondida dos transeuntes, é feita nos 

fundos da loja, numa sala que serve igualmente de quarto de dormir. (DEBRET, 1971, 

p. 139) 

  

Câmara Cascudo (1983) também contribuiu com os relatos da inserção do feijão na 

culinária brasileira. Existem alguns confrontos teóricos em relação a real origem da feijoada, 

pois outros relatos de viajantes e pesquisadores da História do Brasil alertam para um prato 

semelhante que já era consumido ao norte de Portugal. Além disso, outros relatos apontam que 

parte dos africanos que habitavam o Brasil no período da escravidão possuíam origem 

muçulmana e, por esse motivo, seria contraditório pensar que os mesmos ingerissem carne de 

porco junto ao feijão. Ditadi (1998) chegou a atribuir como romanceada, do ponto de vista das 

relações sociais e culturais, a versão que alia a criação da feijoada aos escravos no Brasil.  
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Embora se questione a origem do prato, atualmente a feijoada com carne de porco se 

fortaleceu no território brasileiro e faz parte de uma das identidades nacionais: retratada tanto 

na arte nacional, com o exemplo, a canção Feijoada Completa de Hollanda (1978), quando o 

cantor descreve o modo de preparo, bem como de consumo: “aproveite a gordura da frigideira 

pra melhor temperar a couve mineira. Diz que tá dura, pendura a fatura no nosso irmão e vamos 

botar água no feijão”, quanto na identidade explorada pelo turismo dentro e fora do país. É 

comum encontrar restaurantes que se dizem tipicamente brasileiros comercializarem a feijoada 

como prato principal. 

Esses alimentos demonstram a força da culinária na constituição de comidas que ao 

longo do tempo se tornaram componentes dos territórios. Esse vínculo territorial com os 

alimentos não é tão recente e, em alguns países a concepção de que produções específicas de 

ingredientes ou de receitas deva receber amparo da legislação, possui o objetivo de proteger ou 

garantir padrões em determinadas regiões geográficas.  

Na França, o chamado terroir é um termo proveniente do latim popular (terratorium) – 

que foi popularizado pelos produtores de vinhos. Quando um alimento se vincula a essa 

expressão, geralmente carregam regras específicas de sua produção, muitas vezes ligadas a uma 

coletividade social, ao ambiente físico e biológico. Pelo rigor e legislações que protegem 

algumas produções desse estilo, os produtos possuem alto valor agregado e por vezes também 

dialogam com o setor do turismo. 

É prudente analisar que, do ponto de vista geográfico, ao se priorizar e valorizar alguns 

territórios em detrimento de outros, sobretudo para a produção de alimentos que geralmente 

atende um público de grandes poderes aquisitivos, significa estar atento às lógicas de poder que 

envolvem essas denominações. Diversos outros territórios poderiam ser considerados com o 

solo, a geomorfologia e uma cultura local de produção agrícola como ideais ou possíveis de se 

produzir com primazia os tais alimentos selecionados. Mas, por uma série de questões que 

envolvem a indústria alimentícia, não são consideradas. 

A indústria dos alimentos e do turismo, na maioria das vezes, não são desprovidas de 

intencionalidades quando produzem ou reproduzem uma cultura local. Muitos símbolos ou 

tradições se perdem, outras são ressignificadas ou transformados para atender a um maior 

número de consumidores o mercado do turismo de massa. Os territórios dos vinhos europeus, 

uma das últimas estratégicas mercadológicas para a exploração do turismo vinculado ao 

paladar, tem sido a construção de monumentos modernos e com muita tecnologia, com o intuito 

de convidar as pessoas a experimentarem tanto a degustação quanto os processos históricos, 

geográficos e culturais que envolvem a produção de vinhos.  
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Destaca-se nesse contexto o recentemente criado La Cité du Vin – figuras 10 e 11 (ou a 

cidade do vinho, em tradução livre), localizado às margens do Rio Garonne, em Bordeaux, na 

França. De acordo com as informações divulgadas pelos empreendedores, o investimento total 

da obra girou em torno de 81 milhões de euros e foi custeada principalmente por produtores de 

vinho da região. O governo francês custeou cerca de 2% e o governo de Bordeaux 38% do total. 

No que se refere à arquitetura desse local criado para seduzir turistas, as construções possuem 

muitas curvas e vidros, o que contrasta com o padrão de construções da região, muitas delas do 

século XVIII e XIX. 

   
Figura 10 – Museu Cidade do Vinho, localizado na França (esquerda). 

Figura 11 – Museu Cidade do Vinho, localizado na França (direita). 

Fonte: La Cité du Vin (Sítio Oficial). Disponível em: http://www.laciteduvin.com/en/node/219). 

 

Ainda observando algumas experiências europeias em que os alimentos fazem parte do 

turismo, distinguimos duas situações curiosas antes de trazer as questões para a realidade 

brasileira e, depois, goiana. Primeiramente o caso do Pastelzinho de Belém, que nos ensina que 

o sucesso de uma receita, que consequentemente angaria multidões de turistas, que se submetem 

a filas gigantescas para consumir um alimento específico, em uma cidade específica, e mais do 

que isso, em uma padaria. Essa receita, quando se popularizou de tal forma, promoveu uma 

potencialização do turismo no bairro de Belém, Lisboa que ultrapassou os ingredientes ou a 

forma com que o pastel é produzido, porque passou a povoar o imaginário das pessoas e se 

tornou um traço marcante na cultura portuguesa, tanto do ponto de vista local, quanto do ponto 

de vista da busca pelo consumo por meio de turistas.  
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Figura 12- Estabelecimento que vende Pastéis de Belém desde 1837, um exemplo de comida que 

dinamiza o território (esquerda). 

Figura 13- Pastéis de Belém (direita).  

Fonte: http://bit.ly/2bJlBZN e Sena (2014) 

 

Em Portugal, os pasteizinhos de nata são comercializados em diversos estabelecimentos. 

Os sabores dos pastéis de Belém são semelhantes entre si. Porém, convencionou-se 

culturalmente que somente seria classificável como Pastelzinho de Belém a receita de Belém – 

figuras 12 e 13. Nesse caso, todas as outras seriam “apenas” pastéis de nata, foi verificado que 

por mais que se encontrem pastéis semelhantes em outros lugares, eles não são chamados “de 

Belém” e nem são consumidos pelo mesmo número expressivo de turistas.  

A panificadora de Belém esconde a receita com “várias chaves” e, por mais que diversos 

turistas perguntem diariamente como elaborar os famosos pastéis de Belém, o mais próximo 

que conseguem chegar da receita guardada com segurança e com muito sigilo, é na porta 

travada. A leitura da experiência de Portugal, do ponto de vista desta pesquisa, não está em 

desvendar tal receita ou saber se o Pastelzinho de Belém, de Belém, é mesmo diferente dos 

tantos outros pasteizinhos vendidos no país, mas sim verificar a potencialidade de um alimento 

na agregação de valor de um território específico. Verificando a capacidade de uma receita ou 

produto alimentício em impor uma centralidade espacial e dessa forma angariar além de 

holofotes, possibilidades de um desenvolvimento regional por ser, também, um atrativo 

turístico.  

Além do já citado terroir, a União Europeia com a publicação do CEE 2081/92 

estabeleceu condições jurídicas necessárias para a proteção das especificidades de produtos 

alimentícios. De forma geral, existem dois tipos de proteção: a Indicação Geográfica Protegida 

(IGP) e a Denominação de Origem Protegida (DOP). Esses dois tipos de vínculos entre a 

produção de alimentos e especificidades territoriais são sutis, mas podemos explorar o papel 

dos conhecimentos geográficos. Tanto a IGP quanto a DOP possuem como objetivo agregar 



62 

 

valor e visibilidade a produtos e proporcionar ao consumidor final um pouco mais de 

informação às características especificas de alimentos. Ainda que exista uma Lei geral para 

denominações de origem, cada país costuma fazer algumas adaptações e regulamentar leis 

próprias e específicas, que atendem melhor seus territórios. 

No Brasil, o Decreto nº 16.264, publicada em dezembro de 1923, foi a primeira 

legislação sobre propriedade industrial que objetivou reprimir falsas indicações de proveniência 

de alimentos, de acordo com BRASIL (2016). Essa legislação brasileira, foi divulgada em 

sintonia com o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao 

Comércio (Acordo TRIPs)12, que já abordava esse assunto, porém não de forma direta. O 

assunto tem sido uma preocupação internacional desde a Convenção de Paris, em 1883 (ou 

Convenção da União de Paris — CUP), quando inclusive o Brasil já fazia parte da cúpula que 

decidiu lutar contra as “falsas indicações de procedência”. Outro marco jurídico nacional que 

pode ser considerado refere-se à Lei de Propriedade Industrial, que tratou expressamente da 

proteção de indicações geográficas, indicando o registro de tais processos ao Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial (INPI). 

Esses exemplos, embora em recortes espaciais além da pesquisa, demonstram a 

potencialidade dos alimentos como integrantes de grande relevância aos territórios. Por 

compreender isso, tanto gestores públicos quanto ONGs ou iniciativas privadas que lidam com 

o turismo, têm buscado organizar o território evidenciando experiências gastronômicas e/ou 

promovendo as cidades a partir de algum prato ou até mesmo inserindo comidas específicas 

dentro de roteiros turísticos.  

Verifica-se por meio de exemplos destacados junto aos recortes históricos e espaciais 

selecionados, que alguns ingredientes, pratos típicos ou receitas possuem um destacado lugar 

junto a cultura e as identidades dos territórios de algumas cidades. O movimento de buscar 

entender os alimentos e as comidas de outros países e cidades é colocado nessa pesquisa como 

um exercício importante para se pensar na cidade e as próprias relações com o turismo goiano 

e brasileiro. Ganham-se perspectivas e novas possibilidades de averiguação das espacialidades 

ao tentar interpretar as cidades de fora para dentro e, depois, de dentro para fora.   

  

                                                 
12 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
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CAPÍTULO II 

 

Dentro e fora da panela:  

Pirenópolis e a regionalização do turismo em Goiás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A gente não quer só comida 

A gente quer comida, diversão e arte 

A gente não quer só comida 

A gente quer saída para qualquer parte”. 

Comida, Titãs (1987) 
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 Após tecer considerações a respeito da força da culinária, da cozinha e dos alimentos de 

forma geral junto à constituição das dinâmicas e das identidades dos territórios, busca-se 

adentrar as relações de dentro para fora da panela, ou seja: como o conjunto das cozinhas, dos 

alimentos e da culinária podem estar a serviço do turismo em Pirenópolis? Como se localiza a 

cidade de Pirenópolis junto à regionalização turística de Goiás? Qual o “peso” do setor de 

alimentos no turismo goiano? E, por fim, a questão dos alimentos enquanto ativadores 

territoriais, ou seja: como algumas receitas, cozinhas, pratos típicos e/ou alimentos seriam 

capazes de direcionar dinâmicas territoriais? 

 O fio condutor dessa pesquisa continua sendo as questões territoriais vinculadas aos 

alimentos ou as comidas. Após direcionar e tecer notas sobre como o turismo e a cozinha andam 

juntos, neste capítulo verificou-se como necessário demonstrar como essa cozinha se 

“regionaliza” e serve as pessoas que transitam pelos territórios turísticos. As discussões nesse 

momento vão desde a escala da gestão pública territorial, que se responsabiliza pela criação das 

regiões e dos destinos turísticos, até perspectiva do uso da apropriação dos territórios pelos 

turistas, verificando como cada tipo de visitante pode impactar ou dar significado aos alimentos. 

Nesse processo serão analisados ainda o peso econômico da alimentação quanto se 

analisa os tributos das atividades turísticas. Foi verificado que em Goiás, sobretudo quando se 

analisa os municípios com intensa movimentação turística, o setor de alimentos é um dos 

segmentos que mais dinamiza a economia local e cria demandas de infraestruturas para o 

atendimento de público. Ou seja, além das relações simbólicas e culturais da qual as comidas 

fazem parte, o setor “alimentação”, é extremamente relevante para as questões econômicas das 

cidades turísticas.  

Após passar pela cozinha, os caminhos textuais a serem percorridos neste momento 

transitam pelas questões além da panela (regionalização, o contexto de Pirenópolis, a relevância 

econômica e as relações com os tipos de turistas na cidade histórica), para finalmente se chegar 

às peculiaridades dos territórios e às identidades que são exploradas pelo turismo na 

contemporaneidade, levando-se em consideração os impactos da mundialização.  

 

2.1 Regionalização Turística em Goiás 

Para a Goiás Turismo as mudanças mais significativas e recentes nos mapas turísticos 

goianos ocorreram em 2005, 2007, 2009, 2010, 2013 e a atual regionalização foi apresentada 

em 2016. Em outra via, quando se discute as políticas públicas voltadas para o Turismo em 
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Goiás, Carvalho (2015) propõe um estudo em quatro periodizações: o primeiro caracterizado 

pela construção do aparato institucional do turismo (entre 1961 e 1978); o segundo que abrange 

o período em que ocorre a emergência de novos discursos e temas (entre 1979 e 1990); o terceiro 

constitui-se da proposta de descentralização da política de turismo e a tônica ambiental  (entre 

1991 e 1998) e por fim o quarto, com o momento de fortalecimento do planejamento nas escalas 

estadual e municipal (a partir de 1999). Em cada um desses momentos, certamente o território 

goiano teve investimentos Estatais específico e diferenciados. 

Ao lançar atenção aos critérios que foram utilizados para identificar o agrupamento dos 

municípios na regionalização da Goiás Turismo, nota-se muita força na tônica ambiental, que 

foi inclusive apontado pela geógrafa Carvalho (2015, p. 94): “o setor turístico, na década de 

1990, energizou-se pela questão ambiental mundial e nacional que atingiu a escala dos estados 

e colocou em evidência as regiões Centro-Oeste e Norte, dado o potencial ecológico de ambas”. 

Desde esse momento, ficou evidenciado o discurso ambiental e a supervalorização inclusive no 

nome das regiões para esse “apelo ecológico” ou “sustentável” na gestão das regiões turísticas 

de Goiás.  

Pode-se exemplificar que as identidades privilegiadas para a regionalização turística de 

Goiás foi quase que exclusivamente pautada em aspectos físico-naturais, marcado 

principalmente pelo agrupamento dos municípios e dos roteiros propostos os Parques Naturais, 

o Relevo, as Águas e os Minérios, com exceção para a região da capital Goiânia, com o título 

de “Negócios”, apresenta-se um comparativo entre o mapa mais antigo (2005) e o mais recente 

(2016) disponibilizados pela Agência Goiana de Turismo: 
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Figura 14- Mapa Turístico de Goiás (2005). 

Fonte: Goiás Turismo 

 

 

 

 



67 

 

 
Figura 15 - Mapa Turístico de Goiás (2016). 

Fonte: Goiás Turismo. 

    

Conforme exemplificado nas figuras 14 e 15, que representam as regionalizações 

turísticas do estado de Goiás em duas temporalidades diferentes, as “identidades” exibidas pela 

equipe técnica proponente das regiões goianas com potenciais turísticos, constantemente está 

atrelada aos aspectos físico-naturais. Raras vezes as representações dos potenciais turísticos de 

Goiás tangenciam outras características, tais como a retomada histórica do período do ouro com 

a Região do Outro (2005) e do Ouro e Cristais (2016), ou até mesmo das tradições. São tímidas 

também as referências de “identidades” voltadas aos aspectos culturais que levem em 

consideração o social ou o antropológico além dos “negócios”. Quanto aos aspectos que 

envolvem algum traço da comida ou a bebida dos territórios, pode-se citar que já esteve presente 

em algumas propostas de mapas turísticos roteiros que envolvem a Região dos Engenhos, isso 

nos anos de 2005, 2007, 2009 e 2010, porém a proposta dessa região desapareceu em 2013 e 

não retomou à regionalização mais recente de 2016. 
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Para compreender a regionalização turística de Goiás, bem como de outros estados 

brasileiros, sobretudo no que se refere ao ordenamento territorial, sabe-se que os gestores 

partem do Programa de Regionalização do Turismo – Diretrizes, publicado periodicamente pelo 

Ministério do Turismo (Mtur) para elaborar seus roteiros e políticas Estaduais e Municipais 

para o Turismo, sobretudo a partir de 1994, ano de institucionalização do Programa Nacional 

de Municipalização do Turismo (PNMT). Nesse caso, uma equipe com representantes em todos 

os estados brasileiros se organizam para definir um eixo norteador para o turismo brasileiro. 

Nessas reuniões, são definidas uma série de diretrizes que em teoria visam a potencialização 

dos destinos turísticos nacionais. Na prática, as implementações de tais diretrizes dependem de 

uma articulação e interação entre municípios, estados e o governo federal, envolvendo setores 

públicos e privados, pois o turismo interage com diversos agentes dos territórios.  

 Ao se discutir a regionalização turística e o ordenamento do território para a efetivação 

das políticas adotadas, independente da escala a ser analisada, não se pode deixar de mencionar 

a influência das ações de cunho governamental. Uma vez que as mesmas possuem poder de 

direcionar investimentos, infraestruturas e, inclusive, influenciar a cultura local. Carvalho 

(2015, p.20) percebeu que desde a década de 1960 houveram a implantação e potencialização 

de alguns destinos goianos. Os municípios de Goiás, Goiânia, Caldas Novas, Pirenópolis, 

Aruanã, Alto Paraíso de Goiás e Rio Quente Goiás “quase sempre foram alvo de ações 

frequentes e acabaram por consolidar um processo de turistificação em seus territórios, 

tornando-se destinos turísticos”. A autora afirma ainda que o território goiano carrega 

significados e nuanças próprios no quesito políticas de estímulo ao desenvolvimento setorial. E 

que “a dimensão econômica, assim como em sua região geográfica, imprime tímidos resultados 

quanto aos aspectos de criação e ampliação de oportunidades de emprego e renda” Carvalho 

(2015, p.20). 

 Neste aspecto, chama-se a atenção para a dificuldade na efetivação do que normalmente 

se almeja com o investimento público nos territórios turísticos: por um lado existem esforços 

de melhorias das infraestruturas e até o investimento direto na promoção de destinos visando o 

desenvolvimento local. Por outro lado, os diversos agentes e interesses, de cada destino 

turístico, explicitam um desenvolvimento difuso, nem sempre dialogado com os interesses da 

população local. 

 Embora a regionalização turística goiana tenha se voltado prioritariamente aos aspectos 

físico-naturais do território, os recém-criados circuitos gastronômicos podem se tornar uma 

oportunidade para a valorização ou a criação de potencialidades turísticas junto aos aspectos 
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socioculturais nos destinos. Para além da cozinha-espetáculo, os investimentos em culinária ou 

alimentação que levem em consideração às tradições cerradeiras, podem dialogar tanto com 

aspectos da segurança alimentar quanto na proteção de receituários e da cultura goiana advinda 

dos hábitos alimentares e dos pratos goianos. O que significa lidar com a cultura goiana. 

Existe um universo a ser explorado do ponto de vista da valorização dos sabores locais 

que pode começar com a consideração dos aspectos culturais alimentícios destacados nas 

identidades das regionalizações turísticas goianas, que por sua vez pode sensibilizar os olhares 

dos turistas para esses aspectos. Isso se torna interessante estrategicamente para se pensar em 

futuros eixos norteadores das regionalizações turísticas, pois, ao se investir na cultura culinária 

da sociedade, pode-se projetar uma reação em cadeira, inicialmente com a movimentação da 

produção de ingredientes no campo, seguido de sua comercialização nas cidades. Cabe 

considerar ainda que a efetivação desse simples processo acarreta na geração de empregos em 

todos esses setores, seja na transformação seja na distribuição dos alimentos em diversos 

estabelecimentos. No bojo desse processo, pode-se estimular ainda ações de valorização dos 

saberes da cultura camuflados nos sabores, nas tradições, nos cadernos de receitas e na 

memória. 

 

2.2 Pirenópolis e a Região Turística do Ouro e Cristais 

O município que este estudo reserva maior atenção é Pirenópolis, que no mapa turístico 

goiano, pertencia a Região Turística do Ouro até 2013, quando foi reorganizada e passou a se 

chamar Região Turística do Ouro e Cristais, em 2016. Atualmente fazem parte dessa região, 

além de Pirenópolis, os municípios de Abadiânia, Alexânia, Cidade de Goiás, Corumbá de 

Goiás, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Jaraguá, Mossâmedes e Padre Bernardo, conforme 

podem ser visualizados na figura 16. 
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Figura 16 – Mapa de localização da Região Turística do Ouro e Cristais, com destaque para 

Pirenópolis. Fonte: Goiás Turismo, SEGPLAN 2015. Elaboração: Sena (2016). 

  

 Muitos dos dez municípios que compõem a região estão historicamente envolvidos com 

o período de exploração de minérios durante a reocupação do território goiano no final do 

século XIX e início do século XX. A Agência Goiana de Turismo já defendia o agrupamento 

de alguns desses municípios em mapas e regionalizações anteriores. Recentemente nota-se que 

ao adicionar Cristalina (GO) outro elemento “físico-natural” e de mineração, no caso os cristais 

de Cristalina, foram considerados relevantes pela equipe de definição dos destinos e 

regionalização do mapa turístico goiano como elementos centrais para identificar e dar nome a 

nova região criada, somou-se dessa forma “cristais” após o “ouro”, chegando no nome final de 

Região Turística do Ouro e Cristais. 

Apesar das incontáveis festividades populares e de atributos sociais e culturais que 

fazem parte desses dez municípios, a tônica “naturalista” continuou estampando as identidades 

direcionadas nas nomenclaturas nos mapas mais atuais elaborados, o que não chega a ser um 

problema, mas, seria interessante que outros elementos também ganhassem destaque.  
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No entra e sai de municípios dessa região, Vila Propício deixou de integrar a Região do 

Ouro e Cristais. Enquanto que Cristalina e Padre Bernardo foram adicionados. As principais 

alterações foram contempladas no quadro 1, que levou em consideração as mais recentes 

mudanças ocorridas na regionalização turística goiana. 

Quadro 1- Alterações municipais nas duas últimas regionalizações turísticas de Goiás 

Regionalização 2013 Regionalização 2016 Situação atual do(s) município(s) 

Abadiânia, Alexânia, 

Goiás, Cocalzinho de 

Goiás, Corumbá de 

Goiás, Jaraguá, 

Pirenópolis e 

Mossâmedes 

Abadiânia, Alexânia, Goiás, 

Cocalzinho de Goiás, 

Corumbá de Goiás, Jaraguá, 

Pirenópolis e Mossâmedes 

Permaneceram 

Vila Propício - Retirado 

- Cristalina Adicionado 

- Padre Bernardo Adicionado 

Fonte: Goiás Turismo (2016). Organização: Sena (2016) 

  

Percebe-se pelo mapa que no caso da regionalização turística proposta pela Goiás 

Turismo, nem sempre o que é chamado de região são municípios com seus limites conectados, 

mas sim o conjunto de municípios com características físico-naturais semelhantes cujos 

gestores demonstraram ações concretas e interesses em desenvolver e investir no turismo de 

seus municípios. Durante entrevista com gestores públicos, os conceitos e critérios de região 

foram questionados, tais como o porquê da não integração de municípios ao que é chamado de 

uma mesma região. Tais rupturas ou não integrações de limites foram justificados por questões 

de ordem maior, como as parcerias não concretizadas entre municípios e estados e/ou a não 

identificação de potenciais turísticos capazes de adentrarem a exploração e publicidade 

definidas pelo mapa turístico. 

Na atual regionalização do turismo em Goiás (2016), divulgada pelo Ministério do 

Turismo (MTur), foram considerados em todo estado de Goiás, 49 destinos. Todos esses 

destinos de Goiás, e também de todo país, foram classificados em 5 (cinco) categorias: A, B, 

C, D e E, onde “A” seriam os municípios com maior desenvolvimento dos potenciais turísticos 

e “E” os com maiores fragilidades. Na Região do Ouro e Cristais, dos 10 destinos já citados, 

nenhum pertence ao grupo A ou grupo E, que são os dois extremos. Essa categorização foi 

realizada por meio da Portaria nº 144, de 27 de agosto de 2015 que diz respeito ao Mapa do 
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Turismo Brasileiro e ficou instituída pela Portaria nº 172, de 11 de julho de 2016. Em todo o 

país, foram identificados 2.175 municípios destinos divididos em 291 regiões turísticas. De 

acordo com o discurso oficial, esses instrumentos seriam uma estratégia para subsidiar as 

tomadas de decisão e implementar políticas que respeitem as peculiaridades dos municípios 

brasileiros. 

O município melhor avaliado na Região do Ouro e Cristais foi Pirenópolis, classificado 

como pertencente a categoria B. Já os municípios de Goiás, Padre Bernardo, Alexânia, 

Abadiânia e Cristalina como categoria C. E por fim, os municípios de Mossâmedes, Jaraguá, 

Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás estão todos classificados como D, com os maiores 

desafios de desenvolvimento turístico da região, conforme figura 17: 

 
Figura 17 - Categorização dos municípios da Região Turística do Ouro e Cristais (2016). 

Fonte: Ministério do Turismo, Portaria nº 144, de 27 de agosto de 2015 e Google Earth (2016). 

  

Para compreender como o Ministério do Turismo elaborou essas classes, que embasou 

diversas regionalizações do turismo em todo país, inclusive em Goiás, recorreu-se a 

metodologia utilizada pela equipe gestora e proponente de tal categorização. Para melhor 

compreensão dos resultados tomou-se conhecimento também as fontes utilizadas pela equipe, 

que foram compiladas e apresentadas no quadro 2: 
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Quadro 2 - Bases de dados para categorização dos mapas turístico em Goiás e no Brasil 

Variáveis Fontes 

Número de ocupações formais no 

setor de hospedagem 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) / Ministério 

do Trabalho e Emprego 

Número de estabelecimentos 

formais no setor de hospedagem 
RAIS / Ministério do Trabalho e Emprego 

Estimativa do fluxo turístico 

doméstico 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE)/MTur 

Estimativa do fluxo turístico 

internacional 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) /MTur 

Fonte: Programa de Regionalização do Turismo, MTur (2013). Organização: Sena (2016). 

 

É possível verificar que a categorização disponibilizada utiliza como ponto de referência 

basicamente os estabelecimentos de hospedagem, o emprego neles gerados e o fluxo turístico, 

tanto o doméstico quanto o internacional (quadro 2). Para evitar uma discrepância muito grande 

entre as categorias, todas as capitais brasileiras foram catalogadas automaticamente na categoria 

A. Para esse ordenamento, a equipe do Ministério do Turismo tentou utilizar a análise de 

cluster, junto aos dados variados, com referência em Mingoti (2005). De acordo com a Cartilha 

de Categorização dos Municípios do Mapa Turístico Brasileiro13, os municípios classificados 

dentro de uma mesma categoria possuem características semelhantes em termos de desempenho 

da economia do turismo, mensurado com base nos dados da Relação Anual de Informações 

(RAIS) / Ministério do Trabalho e Previdência Social e Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (FIPE) / Ministério do Turismo, em síntese. 

 Conforme informado pela Goiás Turismo anteriormente, já ocorreram no território 

goiano pelo menos 6 (seis) regionalizações oficiais, a primeira delas em 2005, onde foram 

propostos os “caminhos” a serem percorridos dentro de Goiás. Nota-se que Pirenópolis sempre 

reservou certa centralidade no turismo goiano, diferente de outros municípios, parte 

considerável da população se vincula ao atendimento do turista e existem políticas permanentes 

de criação de atrativos. 

  Apesar de algumas críticas direcionadas a ausência de aspectos socioculturais do 

território goiano, considera-se necessária e importante as regionalizações pensadas e propostas 

                                                 
13 http://mapa.turismo.gov.br/mapa/downloads/pdf/categorizacao/Cartilha_da_Categorizacao.pdf 
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para as visitas aos destinos em Goiás. Elas podem inclusive servir de base para se refletir de 

que forma o território goiano tem sido “consumido” ou utilizado pelo mercado do turismo. 

Conforme salienta Cruz (2001) o turismo envolve o consumo de um conjunto indissociável de 

bens e serviços que compõe essa atividade, ou seja, o ato de praticar turismo em termos de 

objetos e ações envolvidos. Apesar disso, vimos essas regionalizações ou categorizações de 

municípios e atividades como um ponto de partida para análises geográficas, e não como ponto 

de chegada.  

Concorda-se com a autora ao se pensar na regionalização como ponto de partida, porque 

Pirenópolis, por exemplo, também está presente em outras regionalizações do Estado de Goiás. 

A citar: as disponibilizas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que são 

amplamente utilizadas em pesquisas geográficas, ou ainda as regionalizações adotadas e 

divulgadas pelo Instituto Mauro Borges (IMB) ou por órgãos de planejamento, tais como 

Secretaria Estadual de Gestão e Planejamento (SEGPLAN). O fato é que, os objetivos desta 

pesquisa recai sobre as especificidades e o poder dos alimentos no território de Pirenópolis, 

dessa forma, as regiões ou microrregião de planejamento goiano em que a cidade está inserida, 

servem apenas como contextualização, como ponto de partida, e não como finalidade. 

 Ao se pensar na localização de Pirenópolis dentro de Goiás, os alimentos que podem ser 

encontrados a venda nas vias de acesos, podem ser mais importantes do que outras informações 

de planejamento, por exemplo. Porque nesses alimentos existem pistas dos sabores goianos ou 

dos hábitos alimentares do povo goiano que habita a “beira de estrada”. O principal fluxo 

turístico para Pirenópolis advém da capital do Estado e do país: Goiânia e Brasília. Quem parte 

dessas cidades geralmente chega até a cidade histórica por meio das vias de acesso BR-153, 

GO 431, GO 414 e GO 070.  

Entre a partida e a chegada existem pelo caminho muitas pequenas cidades e vilas, que 

se organizam para comercializar alimentos para quem transita pelas rodovias. Os viajantes com 

maior poder de deslocamento e consumo podem ter acesso a frutas da estação, queijo trança, 

panelas de barro e aço, dentre outros. Como pode ser visto nas figuras 18 e 19. Alguns dos 

vendedores ambulantes, quando em tempo de férias, também possuem essas mesmas 

possibilidades de deslocamento por outros territórios, mas parte considerável se mantem fixo 

em Goiás enquanto vendedores ambulantes, dessa forma, só viajam por meio de histórias que 

ouvem. Essa contradição entre as possibilidades de viajar ou se locomover por territórios foi 

destacada por Bauman (1999, p.89) em “os turistas viajam porque querem; os vagabundos 

porque não têm outra opção suportável”, momento que o autor analisou duas categorias que 



75 

 

chamou de turistas e vagabundos, destacando as contradições entre quem consome e quem é 

consumido pelo mundo globalizado.    

  
Figura 18 - Restaurante situado no trajeto entre Goiânia e Pirenópolis (esquerda). 

 Figura 19 - Vendedores ambulantes e as ditas “comida da beira de estrada” (direita). 

Fonte: Sena (2016), trabalho de campo realizado em 22/04/2016. 

A força identitária das “comidas de estrada” pode ser exemplificado na forma com que 

os doces cristalizados, os queijo-trança ou frutas da estação são constantemente comprados 

como uma lembrança dos viajantes que passam por Goiás. Quando os turistas são de Goiás 

geralmente consomem os doces para resgatar um “tempo” da infância ou com as receitas das 

casas das avós. Já para turistas de outros lugares, ou considerados “estrangeiros”, levar para 

casa um presente em forma de comida é uma maneira de estender um pouco a viagem para 

depois que ela termina, ou apresentar uma parte do destino para quem ainda não conhece Goiás. 

 

Figura 20 - Além dos aspectos físico-naturais, os elementos socioculturais do território, sobretudo 

vinculados à comida poderiam ser considerados para pensar na regionalização do turismo goiano. 

Org.: Sena (2017) 
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Um dos motivos que se justifica pensar em elementos socioculturais (figura 20), 

sobretudo relacionado aos alimentos do território, se deve ao fato do turismo goiano também 

ser histórico e urbano, sobretudo em cidades históricas. É inegável a importância das cavernas, 

das chapadas e dos tantos elementos físico-naturais que enriquecem o poder cênico de Goiás, 

ainda pouco conhecido ou difundido quando se considera o turismo nacional, porém existem 

ainda elementos da cultura e da sociedade, principalmente quando se considera as cidades 

históricas de Goiás, que são igualmente importantes e que têm sido negligenciados ou não 

contempladas pela regionalização atual.  

Além da escolha dos elementos que serão destacados em uma regionalização ou mapa 

turístico, acerca da cartografia turística Oliveira (2005) destaca a importância de simplificar o 

conteúdo. Segundo o autor é preciso filtrar informações insignificantes no momento da escolha 

dos elementos da paisagem que constarão no mapa. Ao fazer isso, acredita-se que o mapa fique 

visualmente carregado ou limitando a localização dos pontos turísticos. 

Durante um trabalho de campo realizado em maio de 2016, parando na “beira da 

estrada” BR-060 indo de Goiânia a Pirenópolis, foi possível perceber que tanto turistas quanto 

os habitantes fixos já mantêm relações de identidade por meio da comida quando se trata de 

perceber o território goiano. Conforme já foi exemplificado, além de ativar a memória dos 

habitantes que residem em Goiás, as comidas como doces cristalizados, castanhas de baru, 

pamonha, queijo trança, conserva de pequi, dentre outros ingredientes e receitas muito 

consumidas no Cerrado, são bastante requisitadas enquanto presentes ou lembranças que 

turistas levam de volta para suas casas, seja para consumo próprio no sentido de relembrar da 

viagem ou até mesmo para presentear familiares ou amigos. Dessa maneira, o transporte de 

comidas típicas tem se tornado uma maneira de transportar o próprio “pedaço” das cidades 

visitadas. 

Deve ainda ser considerado os alimentos e as festas tradicionais de Goiás. No caso de 

Pirenópolis, Veiga (2008), quando estudou o código alimentar da Festa do Espírito Santo em 

Pirenópolis, demarcou a importância das medalhas de alfenim. Ficou evidenciado ainda os tipos 

de alimentos consumidos ao final das procissões e cortejos que saem das casas do Imperador, 

dos Reis do Rosário e dos Juízes de São Benedito. O autor citou a imensa variedade de salgados 

fritos e assados, “biscoitos de queijo, biscoitos de polvilho (pipoca ou peta), pasteizinhos de 

carne, empadinhas de frango apimentadas, quibes, enroladinhos de queijo, além dos disputados 

canudinhos de doce de leite, doces de mamão verde e de toda sorte de refrigerantes, de todas as 

cores possíveis” (VEIGA, 2008, p. 10). 
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Muitas dessas comidas e receitas, tanto da Festa do Divino quanto de outras festividades 

goianas, foram estudadas e relembradas por Ortencio (1967) no livro Cozinha Goiana, que ativa 

os receituários e os costumes alimentares do povo goiano. Muitas das histórias partem da 

cozinha, dos ingredientes e das curiosidades nos modos de preparo, que em Goiás estão 

atreladas com a religiosidade. Dessa forma, as receitas e as comidas goianas explicam tanto 

questões da materialidade vinculada aos alimentos, quanto dos aspectos simbólicos intrínsecos 

aos mesmos. 

Após explicitar as potencialidades das comidas e seu vínculo com o turismo em Goiás, 

analisa-se a seguir como se dá o peso dos alimentos no turismo em Pirenópolis. Será levado em 

consideração, dentre outras coisas a arrecadação de tributos do setor alimentício, bem como o 

ordenamento do território em prol da gastronomia, com o detalhamento tanto dos empresários 

quanto do público que frequenta a Rua do Rosário, um dos polos de alimentação de turistas que 

frequentam a cidade. 

 Pirenópolis possui algumas territorialidades muito interessantes à serem verificadas 

quando se analisam as localidades frequentadas por cada tipo de pessoas. Conforme informou 

a Secretaria de Turismo da cidade, alguns restaurantes são frequentados quase que 

exclusivamente por turistas, outros quase que exclusivamente por moradores da cidade. 

Existem ainda os estabelecimentos mistos. A tabela de preços, o cardápio e outros detalhes do 

atendimento podem sofrer algumas variações se o frequentador não é turista. Existe uma espécie 

de amizade e cooperativismo, misturados com um bairrismo de habitantes mais antigos da 

cidade histórica, que resistem às influências dos turistas e da mundialização. 

 Acerca da mundialização, Santos (1988) salienta que a mesma pode ser lida a partir da 

concentração e centralização da economia e do poder político, cultura de massa, cientificização 

da burocracia, centralização agravada das decisões e da informação. O autor completa ainda 

que “tudo isso forma a base de um acirramento das desigualdades entre países e entre classes 

sociais, assim como da opressão e desintegração do indivíduo” (SANTOS, 1988, p.7). 

 

2.3 O “peso” da alimentação no turismo: o caso de Pirenópolis 

O setor de alimentação está tão vinculado com o turismo, que é possível identificar tanto 

os aspectos culturais relacionados aos alimentos, anteriormente mencionados, quanto os 

aspectos ligados ao financeiro, ao verificar como os gastos com alimentação repercute no bolso 

nos viajantes e no aumento da arrecadação de dinheiro nos comércios das cidades turísticas. 
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Após relatar questões inerentes a regionalização turística de Goiás, bem como a relação de 

Pirenópolis com o Circuito Gastronômico e as regionalizações de Goiás, atenta-se a análise dos 

impostos estaduais em diferentes segmentos, trazendo a tona o peso da alimentação frente a 

outras atividades e setores locais acionados pelo turismo. Cabe ressaltar que, mesmo que o 

turismo nem sempre se apresenta como um setor que fortalece as infraestruturas ou que 

contribui com os territórios locais de forma significativa, é um ramo econômico que utiliza 

bastante das infraestruturas pré-existentes nos territórios.  

Caso os gestores públicos se atentem a essas questões, algumas medidas podem ser 

tomadas para que tal atividade minimize os impactos negativos aos territórios e à população 

local, ao passo que se amplie as exigências de contrapartidas, sobretudo aos grandes eventos 

com foco no turismo. Uma vez que as infraestruturas locais são necessárias e, por vezes, 

bastante utilizadas, tendo consciência disso, pode se promover parcerias com cada tipo de 

evento instalado na cidade, solicitando como devolução algo que acrescente tanto culturalmente 

quanto economicamente a população local. 

Algumas pesquisas e levantamentos de órgãos goianos que lidam com dados do turismo 

indicam o setor de alimentos como um dos que mais geram empregos locais, isso significa que 

os gastos com alimentos também é um dos mais pesados para os turistas. Para exemplificar em 

dados esta afirmação, apresenta-se a tabela 1, com a arrecadação de tributos estaduais em 

atividades ligados ao Turismo. A Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás (SEFAZ) 

disponibiliza informações de arrecadação tais como transporte, hospedagem, alimentação, 

cultura e lazer e, por fim, operadores de viagem, onde podemos verificar as seguintes 

arrecadações nos últimos anos: 

Tabela 1- Arrecadação de tributos estaduais - Atividades Turísticas. Goiás (2006 – 2014) 

 2006 2010 2013 2014* 

Transporte Rodoviário     19.110.443 26.328.582 24.877.735 18.686.000 

Transporte Aéreo   3.756.345 1.779.124 5.746.663 1.657.000 

Serviços de Hospedagem    2.952.074 6.701.797 10.019.878 8.709.000 

Alimentação     11.475.662 28.319.994 44.068.706 41.915.000 

Cultura e Lazer   37.112 788.387 2.287.456 2.129.000 

Agência e Operadores de Viagem     80.170 252.052 559.910 674.000 

Total  37.411.806 64.169.936 87.560.348 73.770.000 
Fonte: SEFAZ (Até outubro de 2014*) | Organização: Sena (2016) 

  

Nos anos observados, a arrecadação de tributos no setor de turismo em Goiás cresceu 

cerca de 134% ao considerar todas as atividades, o que pode ser notado pelos cerca de R$ 50 
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milhões de reais acrescidos entre 2006 e 2014. Dentre os tributos estaduais disponibilizados na 

tabela 1, o setor de alimentação foi, disparadamente, o que mais propiciou a arrecadação de 

impostos. Em 2014, o último ano representado, verificamos que o setor de alimentos 

representou 56,8% do total, ou seja, mais da metade do que Goiás recolhe em atividades 

caracteristicamente ligadas ao turismo, possui relação direta com o paladar. 

Apesar dos esforços em transparência de dados públicos, os mesmos nem sempre são 

encontrados de forma ágil e acessível por toda a população. Quando encontrados nem sempre 

se apresentam de forma categorizada, permitindo a interpretação exata dos tipos de impostos 

gerados bem como a destinação dos mesmos. Para verificar como essa situação se apresenta em 

Pirenópolis, foi necessário recorrer à pesquisas e ao levantamento de dados específicos de 

eventos turísticos em datas selecionadas.  

Com a finalidade de explorar um pouco mais os gastos dos turistas com o setor de 

alimentação, identificou-se no Boletim Dados do Turismo de Goiás, publicado em 2015, que o 

gasto médio por turista durante o Carnaval de 2014 foi de R$ 323,52. Desse valor, a segunda 

maior porcentagem de gastos foi com alimentação, representando 30,82% do gasto total, 

ficando atrás apenas dos gastos com o setor de hospedagem, que por sua vez representa 51,51% 

do total gasto por turista. Para explorar a satisfação dos turistas quanto a esses gastos, a pesquisa 

elaborou ainda perguntas referente à percepção dos viajantes com relação às infraestruturas que 

foram utilizadas quando o dinheiro foi gasto. Nesse aspecto foi apresentado que a infraestrutura 

utilizada para a alimentação foi considerada muito boa (40,5%) ou boa (54,3%) para a maioria 

dos entrevistados, enquanto que outras opiniões se dividiram minoritariamente para média 

3,3%, ruim 5.1% e muito ruim 0,1%.  

Para as instituições de Pirenópolis que pensam no turismo como uma possibilidade de 

ganhos financeiros, esta alta demanda por produtos alimentícios relacionados ao turismo, 

repercute em investimentos públicos e privados na cidade que visem a exploração financeira 

desse interesse. Existe, portanto, uma certa mercantilização do paladar, que pode ser observada 

quando se analisa que, em Pirenópolis, os estabelecimentos instalados no território visando o 

atendimento do turista possuem preços mais altos no cardápio do que as localidades que 

atendem a população local. 

Alguns restaurantes desenvolvem pratos com apelo “local” justamente para agregar 

valor ao que é apresentado como “prato típico”. Ao entender que quem viaja precisa 

necessariamente se alimentar em algum momento da viagem, existe espaço para exploração 
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financeira de todos os tipos de viajantes, tanto os que vão gastar muito com as suas refeições, 

quanto com os que vão comprar ingredientes nos mercados locais e cozinhar no próprio local 

onde se hospeda.  

Tal fato tem sido bastante explorado, principalmente em tempos de crise, por países que 

possuem o turismo como forte pilar de sua economia e desenvolvimento. Patiño et. al. (2016) 

realizaram um estudo em Aragão, na Espanha, identificando a importância dos alimentos ou de 

especificidades da enogastronomia para lidar com momentos de recessão econômica e 

descobriram formas de driblar os problemas financeiros. De acordo com Patiño et. al. (2016, p. 

448) “pela primeira vez, notamos que a gastronomia e o vinho estão gerando interesse suficiente 

para estimular viagens turísticas por si só, sendo a primeira opção na hora de se decidir sobre 

uma viagem”14. Isto é, os alimentos são tão importantes dentro do setor de turismo, que além 

de atender aos diversos tipos de viajantes, com diversos interesses e exigências econômicas e 

culturais, notou-se que alguns viajantes saem de seus locais de origem pensando em explorar 

localidades partindo pelo que podem encontrar para comer. Diante desse tipo de situação, a 

lógica dos territórios turísticos também pode ser alterada. 

Da mesma forma com que essa demanda por alimentos cria mercado turístico, também 

ressignifica os territórios e as formas de apropriação das cidades. Apesar do caráter 

mercadológicos dessas ações, traços culturais e até as paisagens da cidade, que possui estruturas 

tombadas como patrimônio, no caso de Pirenópolis pelo IPHAN, podem ser transformadas 

quando se visa destacar o atendimento do turista. Por essa razão é preciso se discutir os 

momentos em que os setores de alimentação, turismo, transporte, dentre outros serviços e 

produtos alinhados com o turismo podem acrescentar o crescimento econômico e o 

desenvolvimento regional; ou, por outro lado, descaracterizar o que a cidade tem constituído 

historicamente. 

2.4 O turista e o valor territorial das coisas de comer 

Quando se pretende analisar os trânsitos de turistas por territórios, verifica-se 

inicialmente os distintos modos de ser turista: os que durante as viagens se alimentam sem 

ponderar a respeito dos alimentos, ou seja, comem como um ato de saciar as necessidades 

nutricionais, e, os que escolhem algum destino por conta dos alimentos que ali são encontrados, 

                                                 
14 Tradução livre do autor, a partir do orginal: “por vez primera, observamos que la gastronomía y el vino están 

generando suficiente interés como para motivar desplazamientos turísticos por si mismos, siendo la primera de las 

opciones a la hora de tomar la decisión del viaje”. Patiño et. al. (2016) 
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ou seja, deposita valor e atenção ao que se pode encontrar nos destinos os quais transita. Em 

alguns casos os alimentos chegam a servir de impulso para se realizar uma viagem.  

Quanto ao turista que se alimenta apenas para se manter do ponto de vista biológico, 

compreende-se que mesmo quando involuntariamente, qualquer escolha de alimento é 

carregada de intenções, mesmo quando o turista não reflete a cerca deste consumo, seus atos e 

escolhas estão concatenadas dentro de um sistema cultural e econômico. Ao mesmo tempo em 

que suas compras dialogam com o comércio das cidades por onde passa, o tipo de alimento 

consumido está inserido em um processo histórico de referências alimentícias, sejam essas 

construídas a partir de farturas ou escassez. Dessa forma, ao que parecer ser uma escolha “ao 

acaso”, se analisado de forma detalhada, pode se evidenciar traços marcantes e bem definidos 

por comportamentos sociais e advindos de referências simbólicas, familiares, econômicas e 

territoriais. 

 As relações com os alimentos podem marcar até a personalidade dos sujeitos. É comum 

notar que pessoas que passaram por necessidades nutricionais na infância, ou tiveram origem 

em ambientes com escassez de alimentos, e ao longo da vida, mesmo quando conseguem 

ultrapassar esse tipo de barreira social, ao ampliar as possibilidades de consumo de alimentos 

e, consequentemente, da qualidade nutricional e de vida, muitas vezes guardam na memória e 

reproduzem nos atos traços dos momentos de penúria. Em muitos momentos continuam 

encarando as refeições envoltos das lembranças dos momentos de escassez, talvez por isso 

continuam se colocando no lugar de pessoas não podem ter acesso a um vasto repertório de 

alimentos, e por isso se posicionam de forma diferenciada em relação aos pratos que consomem 

ou por uma espécie de zelo e trato diferenciado com relação aos desperdícios. 

Castro (2008) estudou a alimentação do brasileiro para elaborar a Geografia e a 

Geopolítica da Fome, uma parte dos seus esforços recaiu em observar os regimes alimentares, 

que posteriormente resultou em uma regionalização das áreas alimentares brasileiras com a 

divisão dos principais ingredientes consumidos em cada região do país (figura 21). O oposto 

do que é consumido, ou seja, as principais carências nutricionais de cada região também foi 

alvo das pesquisas.  
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Figura 21 – Regionalização das áreas alimentares do Brasil, baseada em estudos de Josué de Castro. 

Fonte: Vasconcelos (2008), Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 24 (11): 2710-2717, nov, 2008. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csp/v24n11/27.pdf Acesso: 10/03/2017. 

  

De acordo com a figura 21, a região Centro-Oeste estudada por Castro na década de 

1980 possuía classificação como área de subnutrição, e por outro lado, são recorrentes os 

registros de consumo de milho, carne, feijão e toucinho. Isso demonstra que existe no ato de 

escolher e também não poder escolher alimentos, nuances de territorialidades. Os cardápios, 

pratos, ingredientes e também escassez nutricionais, podem ser explicadas espacialmente. 

Dessa forma, pensar no turista que se origina ou se destina a uma das localidades das áreas 

alimentares do Brasil, mapeadas por Castro (2008), significa pensar no sujeito de forma 

integrada, com sua cultura territorial originária, repleta de simbolismos e significados, o que é 

igualmente correlato e passível de compreensão nos locais de destino. 
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Quanto aos principais pratos inseridos nas dietas dos sujeitos e regiões, Castro (2008) 

identificou que no Centro-Oeste se come o “tutu de feijão mineiro”, cuja preparação leva 

farinha, feijão, gordura, toucinho e lombo de porco. De acordo com a análise nutricional 

elaborada pelo autor, o prato é de “alto valor calórico”, porém com valor nutritivo inferior aos 

pratos de outras regiões do país. Até os dias atuais esse prato está presente na culinária goiana 

e mineira, tendo sido registrada por Ortencio (1967) como um dos pratos presentes nas folias 

em diversas cidades do estado, inclusive em Pirenópolis:  

(...) forçosamente em toda mesa oferecida aos foliões pelas chegadas das folias, há o 

agradecimento que é cantado por eles, ficando a metade de um lado e a outra metade 

do outro (...) Tutu de feijão, mandioca cozida, leitoa destrinchada e farinha. A verdura 

mais comum é o quiabo, se bem que as verduras são pouco apreciadas. A pimenta 

bode ou malagueta impera nestas mesas de roça. Das diversas latas de querosene 

cheias de doces, na despensa, vêm as tigeladas para a mesa. Doce de casca de laranja, 

de leite, de figo, de cidra e mamão ralado são os mais comuns. O doce de leite, muito 

bem feito, chamado “doce que engasga”, é devorado às pratadas. Pela madrugada 

muita gente se levanta da sua cama improvisada e atola no doce, comendo uma 

mistura de todos em prato fundo. É um apetite de fazer medo. (ORTENCIO, 1967, 

p.85)  

 Portanto, pode-se afirmar que o tutu de feijão é um prato possível de ser encontrado no 

destino Pirenópolis. Além deste, figuram a lista de pratos típicos facilmente encontrados em 

Pirenópolis e em Goiás de forma geral o empadão goiano, arroz com pequi, bolo de arroz, 

biscoitos variados, pão de queijo, peixe na telha, pamonha, galinhada e guariroba também são 

pratos presentes na obra de Ortencio. São muitos os pratos com cultura relacionada com Goiás, 

alguns deles também são muito envolvidos com a cultura mineira. Por essa razão, talvez seja 

difícil selecionar um prato específico que tenha elementos suficientes para motivar a viagem de 

turistas que transitam por Pirenópolis. Porém, existe um processo aberto para reconhecer o 

empadão goiano enquanto patrimônio tombado. 

 Tal ato seria possível tomando-se como referência a seção “patrimônio imaterial” 

instituído pelo Decreto-Lei nº 3551/2000. Dessa forma, os fazeres e também os saberes ganham 

espaço enquanto registro cultural brasileiro. Já foram reconhecidos como patrimônio cultural o 

ofício das paneleiras de Goiabeiras (IPHAN, 2006) e, posteriormente o ofício das Baianas de 

Acarajé (IPHAN, 2007). Pesquisadores contemporâneos da cultura goiana, tais como Péclat 

(2003), Leite e Curado (2010), entendem o empadão como um importante símbolo identitário 

em Pirenópolis, sendo inclusive uma das comidas de natal mais aguardadas e que, por sua vez, 

são preparadas com bastante envolvimento de familiares e amigos. 

 Quanto a exploração dessa receita pelo turismo, Leite e Curado (2010, p. 6) salientam 

que por conta das derivações do receituário tradicional do empadão goiano para um produto 
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comercial, ocorreram as criações de algumas variações seja o empadão “com ou sem guariroba, 

empadões vegetarianos, empadões em folhões, em formas de marmitex ou embalagens de 

isopor”. Não obstante, foi demonstrado que mesmo que existam derivações da receita 

tradicional, o empadão comercial que possui outros ingredientes ou modos de preparo atende 

um público específico, possui demanda e nexos culturais específicos, não se pode afirmar, 

portanto, que uma variação de receita significa a descaracterização por completo ou a quebra 

da importância deste prato para a cidade e para os consumidores: “(...) independente das 

maneiras como são preparados ou servidos, os empadões continuam fazendo parte do cardápio 

dos goianos, uma nítida demonstração da importância que tem o empadão para a gastronomia 

regional (LEITE E CURADO, 2010, p. 6). 

 É compreensível a crítica da descaracterização de elementos culturais a partir do 

momento em que os mesmos são reproduzidos sem um devido cuidado. Portanto, essa 

reprodução paradoxalmente é uma forma de garantir que tal elemento cultural não fique cada 

vez mais à margem, diante de uma avalanche dos impactos culturais da globalização, e se perda. 

Existem relatos de receitas culinárias que se perdem ao longo da história, por não encontrarem 

adeptos que a reproduzem e consomem. Em um dos nossos trabalhos de campo, a E2715, relatou 

dificuldade em ensinar algumas receitas para suas netas: “é difícil porque hoje em dia elas 

gostam de aprender na internet, é mais fácil né, já tem até vídeo?” e completou dizendo: “eu 

quase que não passo receitas do caderno para minhas netas: uma que nem sempre é fácil de 

fazer e hoje o povo não quer saber de dureza, e outra que o paladar também pode ser outro né?”. 

Esse relato demonstra essa mudança de hábitos e formas de se buscar por receitas entre uma 

geração e outra. Nesse processo, receitas tradicionais que possuem poucos consumidores, 

podem ser descartadas ou esquecidas com o passar do tempo. 

Na relação memória e comida pode-se verificar a importância da população de se pensar 

em estratégias para as receitas dos cadernos das pessoas com mais idade não sejam 

completamente esquecidos, pois as informações e receituários passados geralmente são frutos 

de adaptações realizadas ao longo de vidas e são repletos de valores e elementos históricos e 

sociais. Como afirma Gratão (2009b), o sabor é um sentido essencial para se compreender as 

tradições culturais, sendo um caminho que leva à conservação e preservação do ambiente. A 

autora assegura ainda que os sabores possuem potenciais de expressão da identidade cultural. 

                                                 
15 E27 (Entrevista 27): Realizada em Pirenópolis, dia 14 de fevereiro de 2017. 
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  Algumas estratégias para evitar que os desaparecimentos de receitas ocorram já foram 

estudadas por Leite e Menezes (2013), que verificaram como a produção de algumas iguarias 

derivadas da mandioca pode significar uma forma de resistência e permanência de agricultores 

familiares em Sergipe. Uma das possibilidades de expandir essa produção é justamente o 

vínculo com o setor de turismo, de acordo com a pesquisa das autoras “a procura e compra das 

iguarias na feira para a composição do café-da-manhã oferecido [em hotéis] se dá pela busca 

expressa dos turistas em provar os sabores de alimentos, comidas tradicionais dos locais que 

visitam” (Leite e Menezes 2013, p. 233). Os resultados dessa pesquisa reafirmam as 

possibilidades de fortalecimento de destinos por meio da produção e consumo de alimentos 

tradicionais locais. 

 Em outras pesquisas, Menezes (2009) demonstrou a força dos alimentos enquanto ativos 

territoriais, tomando como exemplo a produção do queijo de coalho caseiro, pois de acordo 

com a autora esses ativos são fundamentados na cultura, no enraizamento dos saberes, nas 

relações de proximidade e na geração de renda essencial para a sobrevivência dos sertanejos. 

Em outro estudo, Menezes et al. (2009, p. 3) ponderam que nesse processo de valorização dos 

territórios por meio dos ativos, “os atores combinam mecanismos, aproveitam os recursos locais 

e a cultura, transformando-os em ativos territoriais demandado por um mercado consumidor 

conectado com produtos da identidade cultural e evoluem com produtos direcionados a novos 

nichos de mercados”. Ao considerar a ampla possibilidade de resistência, aquecimento do 

comércio local, casado a ampliação de valores culturais, pode-se pensar em possibilidades para 

que as atividades turísticas possam se apropriar de formas mais interessantes dos alimentos e 

os ingredientes dos territórios de onde fazem parte. 

 Para que se possa valorar o que se consome ou para que se possa dar valor aos alimentos 

em cidades turísticas, é necessário estratégias e planejamentos. Uma vez que na compreensão 

da rede e nas espacialidades a qual os alimentos fazem parte pode estar também a compreensão 

dos tipos de turismo a serem desenvolvidos em cada cidade. Por trás das infraestruturas dos 

comércios de alimentação existem identidades e oportunidades de desenvolvimento local. As 

possibilidades do turismo e desenvolvimento local são amplas e já foram estudadas por Oliveira 

(2000), Cruz (2001) e Lage (2001).  

No que se refere ao que costuma ou não ser território turístico, Almeida (2009, p. 2) 

afirma que “tecnicamente é possível a prática turística em qualquer época e em qualquer parte 

do planeta Terra”, a autora acrescenta ainda que embora se possa fazer turismo em qualquer 

território, os indivíduos, quando em férias ou tempo livre, têm preferências bem precisas sobre 
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os lugares que querem ir e também limitações sobre o tempo e custos específicos em tal 

destinação. O mesmo poderia ser afirmado sobre a escolha do que se come nesses destinos, 

parte considerável dos turistas possuem preferências bastante específicas relacionadas ao que 

pretendem e podem consumir. 

A conceituação das práticas turísticas ou das escolhas alimentares se relacionam 

necessariamente com diversos fatores territoriais. No que se refere ao turismo, tanto Rodrigues 

(1997), quanto Beni (2001) consideram que o turismo é complexo e muitas vezes não é possível 

de ser determinado por um único viés. Em suma, o fato de o turismo dialogar com muitos 

setores da atividade social humana causa da grande variedade de conceitos, cada um com 

validade dentro de cada proposta de estudo. É difícil rotular um conceito como errôneo, mas 

sim como inadequado de acordo com abordagens ou formas de observação dos elementos dos 

territórios.  

A concepção de turismo utilizada por órgãos oficiais, tem sido constantemente 

reformulada pela Organização Mundial do Turismo (OMT). Um dos conceitos atuais do 

turismo considera que o turista seja o sujeito que, ao sair de seu local de origem ou moradia 

habitual, estabelece uma série de relações com seus destinos. É claro que, as motivações que 

impulsionam alguém a se deslocar são bastante abrangentes – envolve lazer, negócios, religião, 

entre outros. Neste caminho, o que ocorre entre a partida e chegada pode ser considerado como 

atividades turísticas. Outro ponto considerado central para que o turista seja de fato um turista 

é a pernoite, muitos autores e estudiosos entendem o turismo precisa envolver dormir em um 

local diferente do habitual. 

Na perspectiva de analise dessa pesquisa se torna interessante observar os detalhes e as 

especialidades que envolvem as refeições realizadas pelo turista. Esse elemento é central e mais 

importante do que o debate das conceituações sobre o que vem a ser o turismo em si. Pois, 

como já dito, entende-se que o ato de buscar alimentos, não é um ato neutro. Existe uma 

intencionalidade em cada perfil de busca por cada tipo de comida. Alguns sujeitos não farão 

questão de se aproximar das cozinhas locais quando são turistas. Nesses casos, as redes globais 

de alimentos industrializados previamente conhecidos, tais como fast foods, podem ser um 

ponto de “apoio” quando não se pretende desenvolver envolvimento com as comidas típicas ou 

tradicionais das cidades. Outros tipos de turistas vão se interessar por restaurantes turísticos, 

que tendem a vender pratos forjadamente típicos, ou elaborados a partir do que se imagina que 

se é a cultura de determinado local. Dependendo do tipo de turismo, existe ainda os viajantes 
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que buscarão comer junto aos habitantes locais, adentrando espaços frequentados pelo 

“habitante comum”, o que sabe percorrer alguma cozinha ou restaurante fora da rota turística. 

Ao verificar as potencialidades dos alimentos nos destinos turísticos, entende-se como 

prudente alcançar as experiências que ocorrem também fora das rotas mais populares. Em um 

trabalho de campo realizado em Pirenópolis E2816, foi identificado um turista com estilo de 

vida nômade, que tinha chegado em Pirenópolis por meio de sucessivas caronas, e ao adentrar 

Pirenópolis o mesmo não tinha muitos recursos financeiros para usufruir das infraestruturas 

turísticas dos restaurantes mais famosos da cidade. Apesar disso, sua exploração por vias 

alternativas de hospedagem e, consequentemente, de alimentação, fez com que fosse possível 

estar mais próximo à cultura local do que outros turistas que compartilharam o mesmo território. 

Durante a entrevista E29 contou alguns detalhes sobre as localidades de alimentação e 

hospedagens do mercado informal em Pirenópolis, explorando habitações que não são 

amplamente divulgadas seja por meio de redes sociais, sites ou pela Secretaria de Turismo, mas 

que se “revelam” a partir do tipo de proximidade que se estabelece a partir de relações 

interpessoais. Ou seja, dependendo da abertura que a população local constitui com quem é “de 

fora”, podem surgir modalidades de hospedagem não conhecidas pelo público geral. A partir 

desse tipo de relação, surgem ainda indicações de restaurantes, mercados e lugares menos 

populares onde se pode encontrar comida com melhor qualidade e preço. Existe uma 

Pirenópolis do turismo de massa e uma Pirenópolis de turistas que ficam mais próximos da 

comunidade local. Esse tipo de proximidade pode revelar territórios até então camuflados ou 

menos explorados pelo turista que chega a cidade se alimentando apenas de informações 

publicitarias.  

 No próximo capítulo serão destacadas o lugar dos festivais gastronômicos e o debate 

das identidades no mundo globalizado. Considera-se o prisma das redes e estabelecimentos de 

alimentos sobretudo voltado ao turismo para verificar a influência das redes globais e do 

aumento do trafego de informações na apropriação dos territórios. 

 

                                                 
16 E28 e E29 (Entrevistas 28 e 29): Realizadas em Pirenópolis, dia 14 de fevereiro de 2017. 
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CAPÍTULO III 

 

Identidades e mundialização:  

impasses visualizados pela alimentação em territórios turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Depois do idioma, a comida é o mais importante elo entre o homem e a cultura”. 

Raul Lody (1997) 
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 Neste capítulo pretende-se evidenciar de que forma são construídas, descontruídas ou 

ressignificadas as identidades em um mundo cada vez mais conectado por redes, onde forças 

hegemônicas da globalização conseguem alcançar até mesmo cidades históricas com parte do 

território tombado como patrimônio. Foi considerado como parâmetro para o debate das 

identidades a cidade de Pirenópolis (GO) e sua plural dinâmica territorial, com foco no setor de 

alimentos e os elementos culturais que nele estão envolvidos. Pirenópolis possui o território 

compartilhado e construído por diversos sujeitos, entre eles os turistas, que quando transitam 

pelo território, dialogam com os valores locais, ao mesmo tempo que trazem suas referências 

de seus lugares de origem, essa troca propicia um ambiente que pode influenciar a cultura da 

cidade e até causar mudanças de hábitos alimentares, que por sua vez podem alterar a 

infraestrutura da cidade. 

 Pirenópolis possui uma dinâmica socioespacial interessante para analisar quando se 

considera o turismo vinculados ao setor de alimentos, seja os restaurantes, feiras, sorveterias, 

cafeterias, dentre outros. Além disso, Pirenópolis é um município pioneiro em realizações de 

eventos que celebram a cozinha, a gastronomia e a culinária, uma vez que abriga em seu 

calendário anual um dos festivais gastronômicos mais antigos do estado de Goiás. A partir da 

incorporação desse evento anual, a cidade passou a ser uma referência de rotas de viajantes que 

buscam uma rede de restaurantes diversificada durante atividades turísticas. Essa centralidade 

resultou ainda no desenvolvimento das infraestruturas locais e propiciou a criação de outros 

festivais com argumento e foco semelhante, tanto na criação de eventos pautados na “cozinha 

espetáculo”, quanto na ampliação de parcerias entre restaurantes da cidade com as já conhecidas 

festividades tradicionais locais.  

    Entende-se que inclusive as cidades históricas com partes da arquitetura e da cultura 

imaterial tombadas como patrimônio, caso de Pirenópolis (GO), não estão alheias às 

contradições, mazelas e interações multiculturais promovidas pelas redes globais. Essas 

interações influenciam a economia, os sujeitos, os diversos integrantes culturais, políticas, 

dentre as tantas dimensões dos territórios contemporâneos.  

Como nessa pesquisa existe um esforço de observar os alimentos, faz-se necessário 

observar os festivais gastronômicos de Pirenópolis e, posteriormente, adentrar as questões 

referente às redes globais e ao debate sobre identidade. Nota-se que a ampliação das 

possibilidades de mobilidade inseriu um bombardeio de informações e possibilidades de 

mudanças de hábitos alimentares em diversas localidades, inclusive em Pirenópolis. 
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3.1 Festivais Gastronômicos: a mundialização dos sabores 

Existe uma conexão perceptível na economia, na ampliação das redes de transporte e 

comunicação ou até mesmo no constante diálogo entre culturas. Tendo isso em vista, seriam 

possíveis destacar diversos interesses passíveis de estudos de interferências e diálogos ou 

conflito entre o local e o global. Está em alta os debates sobre as identidades e o processo de 

mundialização na contemporaneidade. Para manter uma coerência com a trajetória até aqui 

observada, o foco continua sendo os alimentos e o território, algumas perguntas são inquietantes 

nas reflexões deste capítulo: como se organizam os festivais gastronômicos em Goiás e em 

Pirenópolis? Por meio de que parcerias e investimentos? Como se instalam e o que representa 

uma rede de fast food em uma cidade histórica? Os hábitos alimentares locais podem ser 

impactados por festivais gastronômicos ou festivais? As identidades territoriais podem ser 

exploradas pelo turismo? Como a comida, os pratos típicos e ou alimentos gerais podem 

contribuir com as identidades territoriais? 

Para verificar este processo, que não é muito amplo e não tem apenas uma resposta, 

levou-se em consideração a criação de um circuito gastronômico em Goiás, que seria uma 

tentativa da gestão pública em organizar o calendário anual para que um festival não ocorra na 

mesma data que o outro, promovendo parcerias entre o Estado e os municípios, sobretudo na 

tentativa de potencializar os festivais já existentes. Esses festivais promovem uma espécie de 

espetacularização da cozinha, existe um esforço, nem sempre alcançado, de dialogo por meio 

de palestras e oficinas de uma “globalização” dos sabores e técnicas nacionais ou internacionais 

com os ingredientes e a realidade da cozinha local. 

Foram identificadas que a Universidade Estadual de Goiás (UEG), Sebrae Goiás, Senac 

Goiás, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Agência Estadual de Turismo 

(Goiás Turismo), Associação Goiana de Profissionais e Estudantes de Cozinha (AGPEC), 

dentre outras, são instituições parceiras do circuito. O interesse da gestão turística do estado de 

Goiás é promover durante o ano os festivais no interior do território, para no fim do ano, 

geralmente no mês de novembro ou dezembro, fechar o circuito na capital Goiânia. 

Observa-se, a princípio, um maior investimento do setor público nesta ação, na 

expectativa de que os festivais possam ampliar as possibilidades de ganhos financeiros para os 

municípios participantes, sobretudo em momentos de crise financeira. Esse argumento ficou 

demarcado inclusive em falas oficiais dos gestores públicos. No momento do lançamento das 

parcerias e dos municípios que participaram do Circuito Gastronômico de Goiás em 2016, um 

dos discursos alimentados pela presidência da Goiás Turismo foi o de que o circuito era uma 
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via para se pensar a “sustentabilidade” no turismo goiano e reiterou que aliar gastronomia e 

turismo tem sido uma tendência mundial.  

Em 2017, entraram para o circuito os municípios de Alto Paraíso, Terezópolis e 

Trindade, o que resultou no total de 9 municípios com 9 festivais gastronômicos em diálogo 

com a gestão estadual. De um lado existe de fato a expectativa de que os festivais possam 

dialogar com a economia dos municípios e potencializar as economias locais. Apesar dos pontos 

positivos e dos fortalecimentos promovidos pelos festivais, quando se analisa o ponto do 

direcionamento das principais ações propostas, ficam evidentes algumas fragilidades. É difícil 

mensurar o real impacto no desenvolvimento local destes festivais, pois muitos restaurantes 

parceiros e/ou coordenadores das principais ações nem sempre são representativos das 

lideranças e/ou agentes sociais locais, embora exista uma força no discurso publicitário para se 

considerar ou valorizar os ingredientes, as receitas e os cozinheiros e/ou chefes goianos. 

 
Figura 22– Mapa com os municípios participantes do Circuito Gastronômico de Goiás em 2017. 

Elaboração: Sena (2017). Fonte: SIG (2016) e Goiás Turismo (2017). 

  

Em 2017 fazem parte do Circuito Gastronômico de Goiás os 9 (nove) municípios 

identificados na figura 22. Alguns dos festivais recebem apenas o apoio do governo estadual, 

tais como São Simão, Trindade, Nova Veneza e os outros são eventos realizados há mais tempo 

e leva a Goiás Turismo como organizadora e promotora, a exemplo da cidade de Goiás, 
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Pirenópolis, Caldas Novas, Alto Paraíso e Goiânia. Além dos municípios destacados no mapa, 

existe a possibilidade da lista aumentar com a inserção de uma cidade para representar o 

Festival Gastronômico do Araguaia. 

Foram especializados na figura 22 apenas os festivais goianos que mantêm algum tipo 

de parceria com o estado de Goiás, caso fosse ser considerado festivais independentes ou com 

iniciativa particular e/ou por meio de outras lideranças municipais, certamente o número 

aumentaria consideravelmente. A organização desse circuito prevê a distribuição dos festivais 

ao longo do ano, tendo iniciado com São Simão e Terezópolis de Goiás em Abril e encerrando 

com Trindade e Goiânia em novembro e dezembro, respectivamente. Dessa forma os festivais 

não competem entre si e espera-se que o público a ser formado que goste desse tipo de 

festividade, possa visitar mais do que uma cidade ao longo do ano. 

Nas últimas duas décadas, Goiás tem expandido bastante a oferta de festivais em prol 

da comida. Os festivais do circuito gastronômico, desde quando começaram a ser organizados, 

passaram a estimular a criação de festivais correlatos, como o caso do Circuito Gastronômico 

do Festival Bananada, que somou ao festival de música alternativa e o 1º Rock Salsicha 

Festival, que também ocorreu em Goiânia misturando música e comida.  

Tem sido perceptível a perpetuação de diversos festivais gastronômicos embrionários 

em Goiás, muitos deles ligados às cidades turísticas. Esses festivais nem sempre celebram as 

comidas tradicionais, muitas vezes existe uma mistura de comida, bebida, shows musicais e/ou 

outras oficinas e atividades. Em 2017, Pirenópolis abarcou a 5ª edição de um festival de 

cervejas, intitulado Piribier. Nele estavam presentes algumas cervejas artesanais criadas no 

território goiano, mas também produtores de outras regiões do país.  

Do ponto de vista dos novos hábitos e/ou nichos, tem crescido a reunião de adeptos à 

culinária vegana ou vegetariana. Parte desses novos festivais se iniciam dentro de feiras livres 

abertas ao público ou com a venda de comida em trailers itinerantes. A cidade começa a 

ressignificar algumas territorialidades em prol desses festivais promovidos pela mudança de 

hábitos. A potencialidade desses festivais enquanto atrativos turístico-cultural já foram 

estudados por Cunha e Oliveira (2009), que dentre outras coisas destacaram a importância dos 

festivais para a promoção do turismo no território goiano.  

No caso específico de Pirenópolis, um festival com foco na alimentação acabou puxando 

outro. Como defendido: existe uma sinergia e até uma dinamização dos territórios por meio de 

práticas alimentares. Foi observado na cidade receptora de um dos primeiros festivais 
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gastronômicos do estado de Goiás, outros eventos começaram a se instalar na cidade. Pode-se 

citar: Slow Filme Cinema e Alimentação, Festa do Vinho de Pirenópolis, PiriBier e Festival do 

Pescado de Pirenópolis (criado em 2017). Todos esses eventos possuem como centralidade a 

divulgação de receitas culinárias, o aumento no fluxo de clientes da rede de restaurantes locais, 

a promoção do consumo de cervejas artesanais e/ou outros aspectos da alimentação – 

geralmente no escopo de devolutivas aos patrocínios recebidos existe ainda menção ao aumento 

na empregabilidade de moradores locais bem como na renda da população. 

Esses festivais mais recentes, têm ganhado apoio de patrocinadores locais e nacionais, 

bem como da gestão pública municipal e estadual, o que significa que, caso permaneçam no 

calendário de festas da cidade, podem se tornar cada vez mais populares e, com o passar do 

tempo, irão influencias os aspectos das identidades e dos hábitos alimentares locais, tais como 

já ocorrem com festividades mais antigas da cidade. 

Ao entrevistar chefes de cozinha, bem como cozinheiras que fizeram parte do XI 

Festival Gastronômico de Pirenópolis, algumas narrativas demonstraram que o prato típico se 

aproveita de elementos identitários e culturais bastante fortes em determinadas culturas para 

explorações financeiras dos ingredientes. De fato, é imperioso que o prato, que o mercado do 

turismo queira explorar, tenha significado e sentido para uma cidade ou cultura. Todavia, estes 

valores muitas vezes são reelaborados para atender a demanda que passa a ser de grande escala, 

nesse processo nem sempre é possível se manter um padrão de qualidade, ou ainda que seja 

possível, às vezes são construídos estereótipos baseados em padrões gerais de comportamentos, 

hábitos alimentares ou consumo. 

 A inserção de novos festivais gastronômicos e/ou culinários na cidade histórica de 

Pirenópolis, com certo poder de transformação de hábitos alimentares locais, traz à tona 

questionamentos sobre o lugar e a marca que a inserção de novas infraestruturas físicas e de 

possibilidades de pensar os hábitos alimentares deixam na cidade. Os laços territoriais e 

sobretudo sociais e culturais que envolvem os hábitos alimentares receberam importantes 

contribuições do geógrafo Pitte (1991), quando o autor se esforçou em compreender a 

gastronomia francesa, ao interrogar os elementos que diferenciam a boa gastronomia da 

alimentação de todos os dias. 

Retomando as alterações territoriais que ocorrem em Pirenópolis, bem como a 

incorporação de festivais gastronônimos e culturais no calendário oficial da cidade, que 

ocasionam alterações gradativas nos hábitos alimentares da cidade, mais perceptível 
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inicialmente no consumo da população mais jovem e que futuramente pode atingir uma 

mudança estrutural no que diz respeito aos hábitos da cidade, ou, quem sabe, na alteração do 

tipo de alimento que o turista que visita a cidade busca como comida “tradicional” ou “típica”. 

Esse processo de transformação de hábitos alimentares já foi estudado por Souza (2008), onde 

foi apontado que tal processo também está relacionado com as migrações do campo para a 

cidade, e no processo de inserção de alimentos industriais na dieta do goiano.  

Tal processo de mudança de hábitos alimentares pode não ser algo catastrófico ou 

negativo, mas sim que a compreensão dessa mudança pode auxiliar na gestão e na tomada de 

decisões ou melhor interpretação da própria sociedade. Existem muitos elementos a serem 

analisados, alguns autores atribuem essa mudança de hábitos a uma maior longevidade, quando 

se analisa que a população mundial passou a viver mais do que se vivia no passado, e um dos 

fatores desse aumento na expectativa de vida está relacionado com as melhores possibilidades 

de ingestão de alguns nutrientes. Contraditoriamente, outros autores escrevem sobre a 

necessidade de se fazer um processo de “retorno” aos modos de se alimentar antigos, para que 

se possa viver mais e melhor. 

Nessa via de compreensão das territorialidades a partir do que se come, a seguir analisa-

se o que foi denominado de controvérsias no prato. As influências da globalização em 

Pirenópolis foram desvendadas pela interpretação do Subway uma rede de fastfood. Na 

sequência verifica-se os diversos usos do território para as práticas alimentares, onde foram 

destacadas algumas territorialidades presentes em Pirenópolis, por fim foi destacada a 

importância turística e cultural da retomada do “modo de comer sertanejo” na Fazenda 

Babilônia para a reflexão acerca das identidades territoriais exploradas pelo turismo. 

3.2 Mundialização, território e hábitos alimentares: controvérsias no prato 

 Ao se discutir os impactos culturais da globalização nos territórios, existem dois eixos 

e correntes de estudos e epistemologias com ideias bem concatenadas para a defesa de que 

existe um processo de homogeneização e heterogeneização cultural. Essa diferença de 

posicionamentos teóricos decorre sobretudo pelo fato que, por um lado os autores salientam em 

suas pesquisas as aglutinações promovidas pela globalização, conexões de espaços e ideias, 

dentre outros, ao mesmo tempo em que outras correntes enfatizam a fragmentação enquanto 

traço marcante desse momento global. Em síntese, conforme destaca o sociólogo Ortiz (1994) 

o termo globalização tem sido esquematizado para se referir aos processos econômico-

tecnológicos e o termo mundialização para os processos de ordem cultural. Enquanto que Amin 
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(1999) firma que a globalização da sociedade e da economia gera a mundialização do espaço 

geográfico, carregando-o de novo significado.  

Na Geografia, autores como Haesbaert (1998a), apontam as estratégias territoriais 

dessas fragmentações pautadas em uma lógica de "fragmentar para melhor globalizar", 

demonstrando que existem elementos geopolíticos importantes de serem observados tanto na 

fragmentação, quanto nas supostas integrações promovida pelas redes globais. 

Na observação do setor de alimentos em Pirenópolis, foi possível identificar que esses 

dois movimentos ocorrem simultaneamente: os elementos globalizantes que adentram o 

território pirenopolino e promovem a fragmentação nos hábitos alimentares, vistos na gama de 

restaurantes com pratos baseados em outros países para atender o turismo de massa, na 

incorporação de comidas industriais, na cozinha espetáculo enquanto representação de hábitos 

estrangeiros, dentre outros; ao mesmo tempo em que se verifica o despertar da população local 

para um retorno “às origens” ou de proteção de suas identidades entendidas como tradicionais 

ou de raiz, observados no esforço em agregar valor aos ingredientes do Cerrado, em produzir 

uma cerveja artesanal local atribuída como um produto “de Pirenópolis” e o emblemático caso 

da Fazenda Babilônia, como uma espécie de reprodução de hábitos alimentares do campo.  

A quase totalidade dos entrevistados em trabalhos de campo afirmaram compreender os 

ingredientes e, sobretudo, as receitas culinárias de Goiás e de Pirenópolis como um patrimônio 

a ser conservado e/ou tombado, afim de que permaneçam protegidos e ao alcance de futuras 

gerações. Ao passo que a seleção do que seria ou não um patrimônio em cada sociedade, bem 

com o que “mereceria” ou não ser protegido por leis de tombamentos materiais e imateriais, 

apresentam controvérsias que se tornam mais complexas a medida com que novos elementos 

passam a fazer parte da cultura e do território de uma cidade. 

Em Pirenópolis já são perceptíveis algumas mudanças no território que estão 

relacionados com as influências da mundialização ou da proposta de inserção de novos hábitos 

alimentares. Algumas mudanças podem ser vistas na repleta referência de origens de pratos nos 

cardápios, o diálogo da arquitetura publicitária na fachada de restaurantes japonês ou o próprio 

Subway, com a arquitetura típica da cidade histórica; as mudanças nas instituições de ensino 

com a oferta de cursos de gastronomia; a diversificação na oferta de alimentos nas feiras e 

também restaurantes, os novos espaços de alimentação, geralmente possuem maior adesão do 

público jovem ou de turistas que transitam pela cidade, enquanto que os restaurantes mais 
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antigos, cujos donos geralmente são moradores da cidade e conhecem muitos dos seus clientes 

continuam sempre mais frequentados pela população e adulta e, sobretudo, de idosos (as). 

 
Figura 23 – Rede de fast food norte-americana Subway chega ao território de Pirenópolis, entre 

frequentadores e resistentes um dos símbolos da mundialização levanta contradições. 

Fonte: Sena (2016). 

 

 A presença da rede de fast food como o Subway, no território de Pirenópolis, foi uma 

das infraestruturas mais marcantes durante as observações realizadas em trabalho de campo 

(figura 23). Inicialmente destaca-se que essa não é a primeira franquia a se instalar na cidade 

histórica, antes dela a cidade recebeu a Cacau Show, voltado para a comercialização de 

chocolates e pequenos presentes. Porém, a forma com que turistas e as diferentes faixas etárias 

da população local dialogam com o estabelecimento, despertam elementos importantes para ser 

analisado.  

A chegada da franquia causou certo estranhamento em parte da população local, a E1217, 

administradora, 29 anos, declarou: “acho muito esquisito eles [Subway] aqui, para mim isso é 

tão coisa de cidade grande e será que vende muito? Quando inaugurou foi aquela coisa, muita 

gente foi lá vê mais por curiosidade mesmo, hoje em dia, passou essa onda”. Nessa entrevista, 

pode-se atrelar a presença de redes internacionais no centro da cidade histórica como um 

elemento da cidade grande, ou ainda da própria mundialização. Durante observação dos 

                                                 
17 E12 e 13 (Entrevista 12 e 13): Realizadas em Pirenópolis, durante trabalho de campo no dia 19 de junho de 

2016. 
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estabelecimentos de alimentação presentes sobretudo no centro histórico, ficou registrado que 

o Subway seria uma espécie de atração “turística” para os nativos, ao adentrar a rede de fast 

food o habitante local sente como se estivesse se deslocando para uma cidade grande, ou narra 

que a rede não parece fazer parte do que se esperaria para uma cidade histórica enquanto 

possibilidade de alimentos. 

A presença da franquia de fast food desperta mais do que a surpresa em alguns 

moradores da cidade histórica, E13, funcionário da unidade, informou que o estabelecimento 

não se instalou em Pirenópolis aleatoriamente e que a equipe da franquia realizou estudos 

prévios e apostou principalmente em uma parcela dos turistas e na população mais jovem. A 

pesquisadora Proença (2010), fez algumas ponderações acerca do processo de alimentação e 

globalização, apontando que a “além da possibilidade de massificação de cardápios e indução 

de novos comportamentos alimentares, muitas vezes, essas empresas de alimentação coletiva e 

comercial difundem também formas diferentes de trabalhar com os alimentos”. Uma unidade 

de venda e consumo rápido de alimentos quando se instala em um território, carrega consigo 

mais do que os próprios produtos que disponibilizam, pois são capazes de introduzir junto com 

o apoio financeiro que possuem, suas estratégias publicitárias de angariar novos públicos e 

tentar estabelecer novos hábitos alimentares de consumo.  

Acerca desse tema Santos (2001, p. 115) salientou acerca da capacidade que os vetores 

da globalização possuem em se instalar e impor sua nova ordem local, muitas vezes 

promovendo parceria com diversos setores da economia e da gestão territorial. Em Pirenópolis, 

verifica-se que a rede Subway não se distancia dos habitantes apenas por conta da proposta em 

estabelecer a pressa nos hábitos alimentares das metrópoles em cidades históricas turísticas, 

mas também pela forma com que o cardápio pré-montado estabelece relação quase nula com 

os produtores de alimentos locais:  

Os ingredientes do Subway no Brasil são comprados diretos de um fornecedor 

em São Paulo. Existe um padrão de qualidade que é fornecido para toda a rede. 

Esporadicamente, apenas em caráter de emergência, compramos alguns 

vegetais do comércio local, o intuito desse posicionamento é oferecer um 

sabor idêntico sempre, seja na franquia de Pirenópolis, Brasília, São Paulo ou 

Londres. E1418, 2016 

  

Os relatos colhidos em trabalho de campo demonstram que uma franquia de alimentos 

processados e que carrega o conceito de venda de comidas baratas pode ser vista por alguns 

                                                 
18 E14 (Entrevista 14): Realizadas em Pirenópolis, durante trabalho de campo no dia 19 de junho de 2016. 



98 

 

como um corpo estranho em uma cidade histórica. Existe ainda a narrada falta de interação 

desse tipo de comércio com a rede de ingredientes produzidos localmente. Por outro lado, é 

justamente nessa falta de interação que mora uma “zona de conforto” em buscar manter sempre 

o mesmo sabor que algumas redes de fast food conseguem alguns adeptos: o Subway em 

Pirenópolis, parece ter apoio da população mais jovem e também de alguns turistas que ao se 

locomoveram por territórios correm das receitas locais, e preferem se alimentar de algo que já 

conhecem e sabem o que esperar.  

  Esse tipo de situação levanta inquietações a respeito ao tipo de alimentos disponíveis 

em uma cidade histórica e ao mesmo tempo turística. A presença da franquia não é algo a ser 

refutado, combatido ou aplaudido, atos de apoio ou repulsa está de certa foram atrelados aos 

consumidores e à população local, bem como aos turistas que utilizam a cidade. A questão que 

se coloca é o tipo de desdobramentos territoriais e que novos hábitos alimentares ou modo de 

vida uma rede metropolitana pode acarretar na cidade. Nota-se, portanto, um esforço em 

pertencer ou se camuflar na cidade, com a fachada esculpida em um estilo “retrô” ou ainda na 

justificativa de que são apenas uma alternativa de lugar para comer. A simples presença de uma 

rede internacional não deslegitima a cultura local, mas carrega elementos simbólicos para se 

pensar a mundialização. 

As alterações de referências do que comer podem ocasionar ainda em modificações 

culturais e até mesmo na forma com que o território é ordenado. Conforme salienta Montanari 

(2013, p. 109) “o gosto é um produto social”. Ao levantar a relevância do social no que se come 

e na composição do próprio gosto, o autor observa os critérios que levam um grupo a considerar 

um alimento socialmente e culturalmente aceitos. Nessa reflexão, Montanari aponta que o que 

é ou não aceito como comestível ou culturalmente aceito como comida dependem do espaço e 

do tempo: “o que em determinada época é julgado positivamente, em outra pode mudar de 

caráter; o que em um lugar é considerado uma guloseima, em outro pode ser rejeitado como 

repugnante” Montanari (2013, p. 109). Ao lançar isso, o autor conclui que a definição de um 

gosto faz parte do patrimônio cultural das sociedades. 

 Algo interessante que surgiu nos trabalhos de campo em relação ao debate sobre 

mundialização e alimentos se deve ao fato de que as identidades de uma sociedade também 

estão amplamente relacionadas com as receitas, comidas típicas e pratos que conseguem 

construir ao longo de sua história. Ao entrevistar turistas de Brasília, uma cidade mais jovem e 

com menos do que 60 anos de fundação, algumas pessoas tiveram dificuldades em elencar qual 

seria o prato típico da capital federal. Ao passo que entrevistados que vinham de cidades mais 
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antigas ou até mesmo de Pirenópolis, apontavam alguns ingredientes, pratos típicos e receitas 

com mais facilidade.  

Isso demonstra que nem todo estabelecimento que vende alimentos dialoga com as 

identidades locais. Porém, a presença de redes globais e de outras matrizes culturais muitas 

vezes não brasileiras, tais como as redes de fast food que carregam a “pressa” dos centros 

urbanos maiores, podem trazer elementos que auxilie na reflexão sobre quais seriam as receitas 

típicas e tradicionais de uma cidade histórica. E, mais do que isso: que tipo de ingredientes ou 

comidas estão entrando em “extinção” ou que poderiam ter maior espaço na cena local. O 

contato com o exótico, pode auxiliar em reflexões e fazer com que parte da população reconheça 

o espaço e o papel de suas culturas frente à outras culturas, para que não sejam apenas engolidos 

por tudo que é “de fora”. Atualmente é comum assistir a elementos de diferentes temporalidades 

e espacialidades convivendo em conjunto, nem sempre em conflito. 

A seguir serão analisados as diferentes formas com que o território de Pirenópolis tem 

sido utilizado para as práticas alimentares. Mais do que compreender os elementos da 

mundialização e globalização que influenciam os hábitos alimentares locais, é importante 

compreender os diferentes sujeitos interagem com o território de Pirenópolis de forma plural, 

quando se consideram as territorialidades e os diferentes modos de vivenciar a cidade. 

3.3 Os vários usos do território para as práticas alimentares: notas sobre territorialidades 

 A compreensão do território de Pirenópolis dos hábitos ou práticas alimentares requer 

considerar as ações dos diferentes sujeitos que promovem a apropriação da cidade. Por coisa 

de uma espécie de “bairrismo” comum entre os moradores mais antigos da cidade histórica, 

partes dos estabelecimentos do território não são muito divulgados para o “grande público” e 

assim ficam circunscritos ao atendimento de velhos conhecidos ou moradores da cidade, por 

outro lado, existe ainda os restaurantes, supermercados e comércio de bebidas e alimentos que 

foram pensados para o turista, dessa forma pode-se observar que as territorialidades em 

Pirenópolis seguem basicamente essas duas correntes de sujeitos: turistas e não turistas. Os usos 

da cidade também se diferenciam entre esses dois polos principais, sobretudo quando se analisa 

o centro histórico. 

Embora não exista uma demarcação física e objetivas no que seriam territórios para 

“turistas” e outros para “moradores”, é perceptível uma divisão simbólica no que se refere ao 

público de alguns restaurantes e festividades que acontecem na cidade. Até mesmo quando o 

restaurante é frequentado tanto por turistas quanto por habitantes locais, existem algumas 
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diferenciações no atendimento. Pode-se perceber a existência de uma espécie de “cardápio 

oculto” para quem é da cidade ou de uma série de comunicação interna que pode abrir portas 

quando os funcionários ou donos dos restaurantes percebem que estão atendendo um “vizinho”. 

Essa diferenciação no atendimento e no contato social apesar de definir territorialidades, não 

chega a trazer muitos inconvenientes aos turistas – que muitas vezes nem percebem a ocorrência 

dessa diferenciação, pois Pirenópolis é um dos municípios goianos que historicamente mais se 

abre ao turismo. Quando se compara com outros municípios goianos, Pirenópolis possui 

infraestruturas de hospedagem, alimentação, saúde, dentre outros equipamentos urbanos bem 

desenvolvidos para o atendimento de nativos e também de turistas.  

Em visitas de campo, seja em momentos de festivais gastronômicos ou finais de semana 

sem programas especiais, foi observado que os próprios espaços dedicados aos alimentos, tais 

como feiras livres, restaurantes, pousadas, supermercados, açougues ou pequenos mercados e 

mercearias, além de serem frequentados por públicos diferentes, também são percebidos de 

forma diferenciada pelos sujeitos, a depender da idade, ocupação, motivo pelo qual está 

transitando por Pirenópolis, dentre outros. E muitas vezes se organizam em diferentes 

territorialidades, a depender do dia da semana ou horário, como afirma Raffestin (1993, p.158), 

a territorialidade “reflete a multidimensionalidade do vivido territorial pelos membros de uma 

coletividade, pelas sociedades em geral”, o autor evidencia ainda que os sujeitos “vivem”, ao 

mesmo tempo, o processo territorial e o produto territorial por intermédio de um sistema de 

relações existenciais e/ou produtivistas. 

O centro histórico é um bom exemplo para verificação dessas territorialidades. Ali, a 

depender do dia ou horário que se observa, a Praça da Matriz abriga diferentes atividades e 

também diferentes públicos. Em época de páscoa abrigas as festividades de páscoa, mas 

também, em outros momentos, partes de festivais gastronômicos como o PiriBier, shows, natal, 

dentre outras atividades. Dentre os tipos de turistas que auxiliam nessa multiplicidade de 

territorialidades, observa-se que frequentam Pirenópolis, principalmente temporários de final 

de semana ou feriados, que geralmente saem de Goiânia, Anápolis ou Brasília para visitar 

cachoeiras ou o centro histórico da cidade, como uma forma de sair da rotina e variar o 

cotidiano.  

Durante o trabalho de campo realizado em junho de 2016 foram selecionados por meio 

de uma amostragem aleatória simples e amostragem estratificada (quadro 3), conforme 

explicita Vieira (1999), diferentes sujeitos que transitavam pelo Centro Histórico de 

Pirenópolis, com o objetivo de contemplar diferentes classes sociais, idades, sexos, profissões, 
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dentre outros, em uma entrevista semiestruturada que verificou informações de consumo e 

hábitos alimentares em Pirenópolis a partir dos usos da Feira de Domingo. 

Quadro 3- Diferentes sujeitos e significados da Feira de Domingo (Praça Central) 

Estudante, 18 anos “Gosto de comprar pastel na feira bem cedo, quando viro a noite 

em festa no sábado e vou direto para a feira” 

Cozinheiro, 41 anos “Vendo paçoca na feira, com produtos da minha roça, é uma das 

minhas fontes de renda” 

Empresária, 35 anos “É o local onde compro parte dos produtos para meu restaurante, 

principalmente temperos” 

Dona de Casa, 62 anos 
“A feira significa confiança na origem dos alimentos, conheço 

todo mundo que vende e sei até onde é a roça deles” 

Turista, 25 “Uso para comer pastel e tomar caldo de cana. Gosto de transitar 

pela feira porque é onde encontro gente de verdade” 

Pequeno agricultor, 36 anos 

“Vou na feira quando ela acaba, tenho uma parceria com algumas 

barracas de verdura, eles me dão o que não serve pra eles pra eu 

alimentar os porcos e galinha que eu crio” 

Fonte: Trabalho de Campo realizado em 19 de junho de 2016. 

  

Na Avenida Comendador Joaquim Alves, que se transforma em feira, pode ser lida 

também a partir dos diversos usos dos sujeitos que por ali transita – tomando-se como ponto de 

partida principalmente as relações com os alimentos ou os hábitos alimentares. Para todos os 

sujeitos entrevistados, os diversos significados da feira se conectavam com alguma de suas 

necessidades em se alimentar ou comprar ingredientes para suas casas ou estabelecimentos 

comerciais. Quando se tratam dos trabalhadores da feira, os alimentos se transformam em uma 

forma de obtenção de renda durante o processo de dar novos usos a rua que se transforma numa 

territorialidade para o comércio. Haesbaert afirma que territorialidade: 

é o conceito utilizado para enfatizar as questões de ordem simbólico-cultural. 

Territorialidade, além da acepção genérica ou sentido lato, onde é vista como a 

simples ‘qualidade de ser território’ é muitas vezes concebida em um sentido estrito 

como a dimensão simbólica do território. (HAESBAERT, 2004, p. 74) 

  

Esses 6 (seis) perfis de sujeitos entrevistados demonstram um pouco da diversidade de 

público abarcado pela cidade, principalmente de sexta-feira a domingo, quando geralmente 

ocorre maior encontro de moradores com turistas. Juntos promovem e participam de diferentes 

territorialidades, pois estão envoltos em questões de ordem simbólico-cultural característicos 

de suas formas de interagir com a feira pública. Foram entrevistados e organizados no quadro 

3 tanto residentes cuja família habita Pirenópolis há três gerações, como no caso do Cozinheiro, 

quanto turistas que estavam visitando a cidade pela primeira vez. É importante se atentar ao 
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contato com os trabalhadores da feira e os empresários donos de restaurantes Empresária, que 

as vezes moram em Brasília, mas frequentam Pirenópolis constantemente para se aproximar o 

gerenciamento do estabelecimento.  

A mesma feira que é utilizada pela Dona de Casa19 e pelo Pequeno agricultor 

entrevistados como uma maneira de ampliar a renda da família, é, também, uma forma de 

diversão e prolongamento dos encontros e festas dos jovens, como ficou evidenciado no relado 

do Estudante. O local onde acontece a feira de domingo, Praça Central, no Centro de 

Pirenópolis, abriga diferentes territorialidades. Como demarca Almeida (2008, p. 219): “a 

territorialidade considera tanto as questões de ordem simbólico-cultural como também o 

sentimento de pertencimento a um dado território”. Assim como o público que a frequenta, 

promove diversos usos de um mesmo território – muitas vezes a divisão simbólica mais 

perceptível são os “territórios de turistas” e os “territórios dos moradores”.  

Como relatado existe quem faz da feira apenas parte do caminho para chegar em casa, 

como possibilidade de comércio, como divertimento, como forma de lembrar dos sabores da 

infância, com maneira de comprar alimentos que dizem ser mais seguros ou confiáveis (pois 

muitos dos feirantes são residentes em Pirenópolis), dessa forma, os moradores frequentes 

sentem mais confiança por conhecerem os produtores dos alimentos que estão consumindo. 

As relações culturais observadas na feira de Pirenópolis, também podem ser 

compreendidas a partir das territorialidades a qual fazem parte. Os sujeitos entrevistados 

promovem ações e dão significados à feira que contribuem para que uma rua onde transitam 

pessoas e carros, possa ganhar lugar de trabalho, diversão, lazer, dentre outros. As 

considerações acerca desse tipo de territorialidade explorada por Haesbaert (2004), foram 

complementadas por Saquet e Sposito (2008, p. 155), quando os autores escreveram que: “a 

territorialidade resulta das relações políticas, econômicas e culturais, e que assume diferentes 

configurações, criando heterogeneidades espacial, paisagística e cultural”. Além disso os 

autores acrescentaram que a territorialidade pode ser uma expressão geográfica do exercício do 

poder em uma determinada área e esta área é o território. 

Em Pirenópolis, no que se referem as “territorialidades dos turistas”, uma das 

centralidades é certamente a Rua do Rosário (popularmente conhecida como Rua do Lazer, uma 

das principais localidades de oferta gastronômica do centro histórico – figura 24). Durante os 

trabalhos de campo realizados na cidade, foi observado que os restaurantes dessa Rua possuem 

                                                 
19 Expressão para ocupação informada pela entrevistada 
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investimentos externos, que pensaram estrategicamente sua localização e segmento do turismo 

que poderiam trazer retornos financeiros. “Comprei parte do restaurante esta semana. Tenho 

outros investimentos aqui e em outras cidades. Mas, algo que estou apostando muito é no ramo 

alimentício, em tempos de crise é o que tem me dado mais retorno. A pessoa só deixa de comer 

se não tiver alternativa”, explicou E29, 35 anos, empresária.  

 
Figura 24 - Rua do Rosário (Rua do Lazer), uma das principais localidades de oferta gastronômica 

para turistas em Pirenópolis (GO). 

Fonte: Sena (2017). 

  

Além do olhar mais atendo dos investidores do setor do turismo pirenopolino estarem 

voltados para os alimentos, mais especificamente os restaurantes, como relatado na entrevista, 

foi percebido um forte apelo ao que é “regional” ou o que é “do Cerrado” como uma estratégia 

de agregar valor ao que é comercializado para turistas. Inclusive na figura 24, um dos 

estabelecimentos se chama Empório do Cerrado (direita). Ao se caminhar por Pirenópolis, não 

é raro se deparar com picolés do cerrado, sorvetes artesanais (figura 25) ou ainda loja de 

produtos artesanais que vendem licor e pimentas, com o mesmo apelo de se vender produtos 

locais ou com ingredientes do Cerrado (figura 26).  
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Figura 25 -  Sorveteria Artesanal que vende sabores com ingredientes do Cerrado (esquerda). 

Figura 26- Licor com frutos do Cerrado em caixa de presentes (direita). Fonte: Sena (2017). 

 

 Conforme explicitado, os sabores e os frutos fazem parte da identidade cultural. Em 

Pirenópolis, a valorização dos frutos locais nem sempre é feita por questões ambientais, sociais 

ou culturais, mas sim para atender a uma demanda dos turistas. Apesar disso, é claro que os 

comerciantes incorporam o discurso de sustentável ou de sujeitos conscientes do processo, até 

para se alinhar com o que tem sido cobrado por parte dos consumidores e formadores de opinião 

de forma geral.   

O Investimento em pratos locais está diretamente voltado à procura. Buscamos fazer 

um restaurante de qualidade e que dialogue com o que os turistas querem, percebemos 

que os frutos do Cerrado estão em alta, as pessoas procuram mesmo, querem saber, 

querem consumir e acreditam que estão ingerindo alimentos mais saudável e frescos, 

porque vem de perto. Percebo que consumindo os produtos locais, a gente aquece 

nossos parceiros, que acabam contratando mais pessoas e, consequentemente, 

depositando mais dinheiro nos comércios de forma geral. Pensando bem, é um 

investimento. (E29, 35 anos, empresária)20 

 

 Tais constatações nos fazem concordar com o defendido por Chaveiro (2008), mais 

precisamente quando o autor afirma que o Cerrado também está na disputa por sentidos 

culturais e práticas sociais contemporâneas. Com criticidade, o pesquisador versa sobre as 

várias formas de apropriação das quais o Cerrado está sujeito. A partir do conceito de disputa, 

Chaveiro afirma perceber um enriquecimento da palavra Cerrado e, por outro lado, a destruição 

do Bioma.  

Quando observamos os vários usos dos ingredientes do Cerrado nos estabelecimentos 

comerciais com toque “regional” em Pirenópolis, seguidos de uma possível valorização do 

pequi, cagaita, murici, baru em diversos cardápios, encontramos uma contradição quando nos 

deparamos com o desmatamento desenfreado do bioma fora dos discursos de massa. Chaveiro 

                                                 
20 E29 (Entrevista 29): Realizada em trabalho de campo, em 17 de junho de 2016. 
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(2008) coloca um importante ponto para os estudiosos da Geografia e da cultura em áreas de 

cerrado, que é o desafio de buscar compreender a disputa de sentidos, os usos e filiações 

simbólicas, econômicas e políticas dos temas transversais cerradeiros. 

3.4 Identidades e territórios explorados pelo turismo 

Como foi afirmado anteriormente, a interpretação dos diversos territórios caminha com 

as noções de poder vinculado às tentativas de controle de determinados espaços. Muitos autores 

fizeram pesquisas que demonstraram que as apropriações territoriais possuem tanto a dimensão 

técnica e material de controle, quando o caráter simbólico ou cultural. O geógrafo Haesbaert 

(1997, p.39) identifica três eixos e abordagens conceituais do território: a) jurídico-política com 

destaque ao caráter estatal, b) culturalista que “prioriza sua dimensão simbólica e mais 

subjetiva” e c) a vertente econômica que evidencia a “des-territorialização em sua perspectiva 

material”. Usualmente pesquisas que encontram um paralelo possível entre identidade e 

território parece partir de um incomodo: o que difere um território de outro? 

Entre as diversas formas de refletir o que existe de especificidade entre os territórios, 

pode-se considerar Santos (1999, p. 8), quando afirma que “a identidade é o sentimento de 

pertencer aquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da 

residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida”. Segundo esse autor, as 

identidades estão relacionadas com a produção, mas também com atividade exercidas pelo 

indivíduo. 

Ao considerar as ideias propostas por Cruz (2007), ampliando a noção sobre como as 

identidades são construídas, compreende-se que "toda identidade é uma construção histórica e 

relacional dos significados sociais e culturais que norteiam o processo de distinção e 

identificação de um indivíduo ou de um grupo" (CRUZ, 2007, p. 17). A partir desse 

entendimento, outros elementos vão tomando força no processo de identificar territórios, 

destaca-se aqui o fato da identidade ser uma construção histórica e relacional. Ainda de acordo 

com Cruz, a identidade está sujeita a manipulação dos indivíduos ou dos grupos sociais, isto é, 

não existe direcionamento neutro no processo de constituição identitária, seja essa de um povo, 

de um grupo ou até de territórios.  

Considera-se como pressuposto que as identidades não existem por si só, independente 

das estratégias de afirmação dos atores sociais. Quando o assunto são as estratégias, elas 

também são aliadas ao conceito de territorialidade explorados anteriormente e que neste 

momento exibe-se apenas outros compilados de possibilidades de análise e interpretação. 
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Gomes (2005, p.38) denominou por territorialidade "as estratégias, seja no arranjo da ordem 

espacial ou no controle do seu uso". Já Saquet (2005) pontua que a territorialidade está 

vinculada às ações ou tentativas de dominação, ou seja, tentativas de indivíduos ou grupos 

sociais de influenciar, controlar pessoas, fenômenos naturais, sociais, econômicos, culturais e 

políticos, as quais delimitam e efetivam o controle sobre uma determinada área territorial.  

Diante do breve exposto torna-se possível relacionar estratégias de dominação e controle 

por meio de elementos culturais, por exemplo. Esse aspecto interessa substancialmente a análise 

aqui proposta, uma vez que a alimentação e suas práticas são entendidas como um traço da 

cultura dos territórios, que por sua vez são construídos e vividos a partir de um emaranhado de 

relações. Almeida (2009) situa o território como um amálgama de signos e significados 

conforme a conjuntura social e cultural em que tais signos estão inseridos. 

Considera-se ainda que as alterações técnicas no mundo moderno modificaram também 

a construção e as formas das cidades, o que poderá repercutir, com o passar do tempo e com a 

chegada dessas instalações e redes, no modo de vida das pessoas. Ao considerar o universo da 

alimentação, pode-se elencar o exemplo das cidades histórias que, quando passam a receber um 

número elevado de turistas, tende a necessitar de maior rede de restaurantes, comidas de rua e 

afins, como já citado, nesse processo existe tanto o incremento das infraestruturas físicas quanto 

o incremento do fluxo simbólico de referências que chega junto com o turista ou o morador 

temporário.  

A respeito desses fluxos, Raffestin (1993) diferencia as redes entre circulação e 

comunicação. A primeira delas se relaciona com os fluxos materiais, e a segunda os fluxos 

imateriais, constituídos como meios estratégicos de irradiação da modernização e permitem 

uma fluidez e funcionalidade cada vez maiores aos territórios. Ainda no debate sobre as redes 

e os territórios, Castells (1999, p. 497) afirma que as “redes constituem a nova morfologia social 

de nossas sociedades, e a difusão da lógica de redes modifica de forma substancial a operação 

e os resultados dos processos produtivos e de experiência, poder e cultura”. Ou seja, existe uma 

notória alteração do meio físico que também reverbera na relação poder – cultura, instâncias as 

vezes abafadas por serem “invisíveis”. 

 Existe uma série de conexões entre os ingredientes e os territórios, essa relação é 

profunda e se relaciona com o processo de intensificação da globalização e da mundialização. 

Desde as grandes navegações, e mais intensamente após das revoluções de transportes e 

comunicações, os ingredientes do mundo migram carregando questões culturais, modos de vida 
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e até mesmo questões sobre a genética do que se come. Um recente estudo, Khoury CK et al. 

(2016), organizado para determinar a origem dos alimentos levando em consideração dados 

sobre as dietas de 177 países, divididos em 23 regiões geográficas no globo, publicou que cerca 

de 70% dos sistemas alimentares dos países atualmente são baseados em gêneros comestíveis 

de outras regiões. 

Isso significa que nossa dieta é, há muito tempo, feita prioritariamente por ingredientes 

de lugares diferente ao que habitamos. Para melhor exemplificação dessas origens, os 

pesquisadores elaboraram um mapa interativo, onde optou-se aqui por destacar os alimentos 

com origem na América do Sul (figura 27), com grande participação e destaque o Brasil.  



 
Figura 27- Origem dos alimentos e da diversidade de culturas agrícolas no mundo. 

Fonte: International Center for Tropical Agriculture (CIAT) 



São tidos como alimentos originários na América do Sul (canto esquerdo da figura 26) 

o mamão, batata doce, chá mate, baunilha, pimentas diversas, abóbora, abacaxi, dentre outros 

ingredientes; e como se sabe todos são ingredientes bastante consumidos em outras regiões do 

mundo. O mesmo pode-se dizer do consumo calórico dos brasileiros e da América do Sul de 

forma geral, que é baseada em ingredientes com genérica de origem bem distantes do território 

nacional. Essa “globalização” e constante troca de alimentos e ingredientes ficou melhor 

demonstrado na figura 28, que demonstra que a dieta atual dos brasileiros está bem relacionada 

e, de certa forma dependente, da Ásia (38%) e Europa (29%). 

 
Figura 28- A origem da dieta brasileira, em termos calóricos, por regiões / continentes. 

Fonte: Origins of food crops connect countries worldwide (2016).  

Org.: Sena (2017) adaptado de Nexo. 

 

De acordo com a mesma pesquisa Khoury CK et al. (2016), que utilizou como fonte 

também dos dados disponibilizados pelas Nações Unidas e Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT), além das trocas e interações entre países por meio dos alimentares pode ser 

interessante para alguns aspectos culturais e de acesso aos alimentos, porém cria um alerta 

perverso da globalização, pois essa espécie de “homogeneização das dietas”, segundo os 

autores, pode diminuir a biodiversidade das culturas além de deixar o sistema alimentar global 

mais susceptível a doenças e intemperes, o que fez com que as considerações finais dos 

pesquisadores Khouty CK et al. (20016, p. 7) defendessem que a “diversidade genética de 

plantas e comidas importantes fossem um bem público global”21. 

No caso de Goiás, essa diversidade está comprometida pelo intenso uso do território 

voltados para a monocultura. O agronegócio dialoga com o setor econômico, político e possui 

                                                 
21 Tradução / adaptação do autor, a partir do original: “The increasing use of foreign crops bolsters the rationale 

for considering the underlying genetic diversity of important food plants as a global public good” (Khouty CK et 

al. 20016, p. 7) 
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grande força e poder de barganha com setores hegemônicos, dessa forma se torna um forte 

agente na disputa das terras do Cerrado. Estas disputas e apropriações já foram destacadas por 

Lima e Chaveiro (2010), quando levantaram os vários conflitos no uso do território goiano. Tal 

prática pode repercutir na segurança alimentar ou em questões igualmente controversas, uma 

vez que se ocupa as terras com culturas de exportação, posteriormente torna-se necessário 

importar alimentos de consumo residencial. 

Para além das questões de segurança alimentar e/ou controle do sistema alimentar dos 

sujeitos, esta dependência da importação de alimentos ou dos outros impactos da globalização 

e da mundialização nas dietas locais, ocasiona impactos também em receitas típicas, hábitos 

alimentares, culturas e mudanças nas paisagens e nos territórios das cidades históricas. No 

trabalho de campo realizado em Pirenópolis, sobretudo nos momentos de diálogo com as 

cozinheiras mais experientes e com mais idade, foi relatado um problema da pouca adesão aos 

jovens das receitas tradicionais, ou das alterações em hábitos alimentares que priorizassem o 

industrial em detrimento dos ingredientes frescos e locais.  

Existem movimentos de “retorno” ao campo, mas também do aumento no consumo de 

receitas, ingredientes e alimentos industriais. Esse duplo movimento pode causar, a longo 

tempo, impacto nas identidades dos territórios e dos sujeitos. Destacou-se como relevante a 

reflexão sobre essas identidades. Que tipo de identidades podem ser reveladas pela alimentação 

ou hábitos alimentares? O estudo das identidades requer um olhar menos automático para as 

hierarquias e/ou as ditas centralidades. Nem sempre as localidades metropolitanas ou com 

maior número de população e infraestruturas representam identidades singulares ou 

“tradicionais”. A construção das identidades, apesar de dialogar com as redes do território, 

possui lógicas específicas que também perpassam os limites técnicos da gestão territorial.  

É importante no estudo de identidade considerar o enfrentamento local-global, pois 

conforme afirmação de Hall (1997, p.13), a identidade não deve ser entendida como algo 

lapidado e acabado, mas sim algo em constante mutação: “dentro de nós há identidades 

contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão 

sendo continuamente deslocadas”, ou seja, o sujeito impacta diretamente a cultura e a 

identidade local ao transitar pelo território, da mesma maneira em que também é impactado.   

Ao tentar responder a pergunta “O que é ser goiano?”, o escritor Ortencio elaborou três 

publicações mais robustas: “A Cozinha Goiana Estudo e receituário” (1967), “Dicionário do 

Brasil Central” (1983) e “Medicina Popular do Centro-Oeste” (1997). Em todos esses livros, 
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a identidade goiana precisou extrapolar a capital para ser melhor compreendida. Isso significa 

que os estudos sobre identidades convidam os pesquisadores a observar com atenção 

localidades menos centralizadas. Pois a medida com que a cidade cresce e se globaliza, é 

comum o aumento na recepção de influências de outros territórios. Nesse processo, as tradições 

ou os padrões materiais e imateriais podem entrar em disputa com elementos da globalização e 

da mundialização vindos de diversas localidades e, dependendo da gestão cultural dos 

municípios e da recepção da população, itens fundamentais da cultura local podem ser 

pulverizados ou ressignificados com o passar do tempo.  

Quanto às instituições que tentaram produzir algum material sobre a identidade goiana, 

o SEBRAE Goiás - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Goiás 

publicou Elementos da Iconografia de Goiás (2015) e buscou em parceria com uma equipe 

técnica explicar o que é ser goiano a partir dos símbolos culturais do Estado. Por meio de uma 

pesquisa de símbolos do território goiano que durou dois anos, além dos ícones de Goiânia, 

foram incorporados no itinerário Alto Paraíso, Cavalcante, Cidade de Goiás, Corumbá, 

Pirenópolis, Serranópolis, Teresina, Trindade e ainda o Parque das Emas e Chapada dos 

Veadeiros, para então posteriormente elaborar uma cartilha com identificações do território de 

Goiás a partir dos seguintes recortes temáticos: arqueologia, arquitetura, arte religiosa, atrativos 

naturais, fauna, flora, folclore e cultura. A publicação em questão entende que todos esses 

aspectos podem compor, de alguma forma, as várias facetas, das várias identidades goianas. 

Em outra via, a pesquisadora Molina (2001, p. 125) ao analisar as comidas, o ato de 

comer e as questões das identidades goianas pontua que os traços, manifestações e práticas 

culturais articulados à alimentação agem como indicadores que demarcam um grupo e 

envolvem pertencimentos: “constitui um traço identitário a concorrer para a construção de uma 

“goianidade”, não obstante as reelaborações experimentadas ao longo da história de Goiás”. 

Adiante a autora acrescenta ainda um ingrediente que acredita ser central e particularmente 

forte: “o Pequi vem se constituindo na principal marca da identidade goiana. Ele é oferecido 

aos visitantes como prato goiano e os restaurantes de comida típica têm em seus cardápios 

pratos preparados com pequi” (MOLINA, 2001, p. 134). A relevância do pequi para o Cerrado 

e para as identidades goianas também já foi destaque nas pesquisas de Gratão (2014, p. 8): 

“pequi! sabor do Cerrado, essência impregnada de valor à terra. Amálgama de ser e paisagem. 

Projeção da imagem e do imaginário ligado à natureza e à cultura”. 

Essa constituição das identidades ao longo da história e demarcada por ingredientes 

característicos de certos limites territoriais já foi reconhecido por Pollice (2010, p. 335), quando 
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o mesmo afirma que “a identidade apresenta uma variabilidade elevada em termos tanto 

temporais quanto espaciais”, ou seja a depender do espaço e tempo, existem artifícios que 

influenciam diferentemente a constituição das identidades, seja em casos demarcados nos 

exemplos das tentativas de verificar as especificidades goianas ou em outras partes do mundo.  

Outra leitura que se faz sobre identidade e contemporaneidade, com base nas 

problemáticas apresentadas sobre o tradição e elementos da globalização é a própria crise de 

identidade, bastante marcada no discurso de Hall (1997). Esse autor assinala que o sujeito 

contemporâneo está vivendo uma crise de identidade, relacionando isso ao processo de 

globalização, com o maior fluxo de informações e transporte, os elementos da cultura global 

pasteurizados correm o risco de se sobrepor aos elementos da cultura local. 

Esses exemplos demonstram o paradoxo enfrentado por pesquisadores que se dedicam 

ao estudo de identidade. Ou seja: nem sempre uma maior amostragem de objetos ou população 

pode reunir mais elementos que expliquem uma identidade – o que também é comum em outros 

conceitos que tangenciam ou são encarados como subjetivos. É igualmente interessante notar 

que as identidades podem ser construídas a partir da linha tênue entre o que diferencia e o que 

se assemelha, ou, nas palavras de Azevedo (2007), no limite entre “Nós” e o “Outro”.  

A busca de se chegar a uma identidade única de determinada região, povo, cultura ou 

qualquer que seja o elemento, pode ser perigoso e difícil escapar de uma generalização. É 

importante considerar que existem limitações nas construções de identidade. Canclini (2001) 

alerta ao risco de gerar ideias violentas em relação ao outro, pois é complicado representar 

grupos heterogêneos com ideias ou concepções homogêneas. Para minimizar esse risco de 

equívoco, Canclini utilizar a noção de “reconhecimento” – que se trata de um conceito que 

integraria a alteridade e permitiria uma dialética entre os grupos a qual se pretende identificar, 

por se basear na reciprocidade. 

Ao serem construídas, as identidades tendem a considerar as redes e disputas do 

território onde estão inseridas, conforme observou Haesbaert (2009). Portanto, os caminhos das 

construções das identidades territoriais devem considerar como produto final não um todo 

homogêneo, mas sim um agrupamento que diz sobre alguma coisa ou algum grupo. “Dizer 

sobre”, requer considerar a ideia de identificação, de reciprocidade, mas não que todos os 

elementos ou todos os povos se sentirão representados por uma única identidade.  

Quando existe uma referência em “terra do pequi”, “explosão de duplas sertanejas”, 

“local dos festivais de rock alternativo”, “povo que fala uai”, todos esses elementos auxiliam 



113 

 

no imaginário construído do que faria parte de Goiás, ou seja, das várias identidades de Goiás, 

mas, de forma alguma, significa que esses elementos representem a totalidade dos costumes, 

gostos, cultura ou hábitos dos goianos. São elementos que fazem parte da cultura e que 

homogeneizados talvez represente parte significativa do que o território goiano represente 

dentro de um cenário nacional. Porém, são também estereótipos, que são facilmente vencidos 

e ultrapassados quando se aproximamos de uma escala mais próxima e atenciosa ao buscar 

compreender as diversas realidades socioespaciais e culturais de Goiás. 

Para considerar outros exemplos, verifica-se que Santos (2008), no texto “(Re) 

Ocupação do cerrado: novas gentes, outras identidades”, explica como o fenômeno da migração 

– no caso citado, a vinda de pessoas do sul do Brasil para as áreas de Cerrado, influenciou a 

reinvenção das identidades no Cerrado. Apesar do autor se referir aos migrantes, percebemos 

um paralelo comparativo possível, uma vez que o turista é, em certo grau, um migrante 

temporário pelas localidades que frequenta. O que pareceu bastante oportuno na discussão das 

identidades apresentada por Santos (2008) foi o não engessamento do conceito, pois o autor 

fala da possibilidade de se (re) criar identidades, versando sobre práticas e costumes dos povos 

tradicionais do Cerrado, onde podem ocorrer tensões entre as diferentes temporalidades sociais 

e as várias lógicas de reprodução social, capturadas, envolvidas e articuladas. 

Em nossa cidade de estudo, a Fazenda Babilônia em Pirenópolis é um exemplo de como 

alguns estabelecimentos se utilizam do poder simbólico das identidades, no caso a identidade 

que se refere à “comida sertaneja” ou à “comida da roça”, para agregar valor às atividades 

turísticas. Como pode ser observado no anuncio explicativo capturado no sítio oficial do local 

(figura 29), que vende o café da manhã e um tour guiado pela fazenda como uma possibilidade 

de “resgate da culinária goiana”.  
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Figura 29 - Sítio oficial da Fazenda Babilônia em Pirenópolis, as identidades culinárias sertanejas 

goianas usadas como potencial turístico. Fonte: www.fazendababilonia.com.br (Acesso 01/06/2017). 

 

A Fazenda Babilônia foi construída por volta do final do século XVIII, seu valor 

histórico e atrelado à constituição das diversas identidades pirenopolinas já foi reconhecida por 

órgãos oficiais e atualmente encontra-se tombada como Patrimônio Nacional, pelo IPHAN. O 

tombamento está registrado no Livro de Belas Artes, nº480, em 26/04/1965, e considera o 

extenso casarão, em estilo colonial, além dos muros de pedras realizados por escravos.  

O reconhecimento da Fazenda enquanto patrimônio demarca questões políticas e de 

conservação das estruturas materiais, porém não foi o suficiente para que o local fosse 

compreendido enquanto uma possibilidade de reconhecimento dos valores culturais imateriais, 

tais como o “modo de fazer” café da manhã em um Goiás sertanejo.  

Esse reconhecimento veio só depois que os proprietários se atentaram para o poder dos 

alimentos na constituição de territórios turísticos. Durante entrevista realizada em trabalho de 

campo E33, foi informado que atualmente a Fazenda Babilônia recebe cerca de 10 mil turistas 

anualmente. Parte do sucesso de público é bem recente e o adensamento do fluxo turístico 

começou a mudar no final da década de 1990, mais precisamente em 1997.  
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O ambiente rural sempre despertou muito interesse em algumas pessoas, as primeiras 

visitas na Fazenda foram para receber estudantes. Os professores mostravam a história 

de Goiás tomando como exemplo o ambiente rural. No fim das visitas, a gente servia 

sempre um lanche para os estudantes. No começo era um lanche simples, comprado 

em supermercado mesmo, pão com presunto e queijo e um suco na maioria vezes. Na 

época o objetivo era não deixar os estudantes irem embora com fome. Mas foi 

justamente no momento do lanche que a proprietária teve uma ideia para o turismo 

que mudou completamente o rumo das coisas. E3322, 30 anos, gestora de turismo  

 

A ideia em questão que alterou todo o turismo está relacionada justamente ao imaginário 

e as identidades projetadas sobre como seria um “café da manhã sertanejo em Goiás”. Muitas 

vezes, esse imaginário está relacionado com uma mesa extremamente farta, com um compilado 

das principais receitas tradicionais goianas e também de outras regiões que influenciaram as 

comidas goianas, tais como a mineira. Parte do pacote de identidades exploradas estão 

vinculadas com a possibilidade de acessar ingredientes frescos, orgânicos ou que estão bem 

próximos à roça.  

Para agradar essa nostalgia que o turista tem por uma “comida da roça”, notou-se que 

os proprietários da Fazenda recriaram o ambiente sertanejo caindo em algumas 

supervalorizações. A mesa farta é interessante enquanto produto turístico, mas será que tantos 

ingredientes, receitas e comidas realmente fazia parte do cotidiano de muitas famílias que 

residiam no campo goiano em séculos passados?  

As identidades goianas representadas por meio de receitas típicas também ativam a 

imaginação sobretudo de pessoas mais idosas, que passaram a infância no campo e que hoje 

gostariam de contar para filhos e netos um pouco do que foi essa experiência e o que se comia 

antes do mundo “urbano” atravessar os sentidos e propiciar outros hábitos alimentares. Dessa 

forma, as visitas na Fazenda Babilônia se tornaram uma espécie de celebração de um tempo 

remonto, presente no imaginário de muitas pessoas.  

                                                 
22 E33 e E34 (Entrevista 34): Realizada em Pirenópolis, na Fazenda Babilônia, dia 14 de fevereiro de 2017 
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Figura 30 - Parte da Cozinha da Fazenda Babilônia em Pirenópolis (esquerda). 

Figura 31 - Informativo com horários e valores das atividades na Fazenda Babilônia (direita). 

Fonte: Sena (2016). 

 

 As figuras 30 e 31 demonstram com a experiência de café da manhã carrega uma 

experiência de visitação também à arquitetura da cozinha colonial em Goiás, com possibilidade 

de verificar o fogão a lenha e uma série de utensílios originais da época. Por outro lado, 

demonstra como a exploração das identidades vinculada ao “café da manhã sertanejo” pode ter 

valor agregado ao turismo. Na placa fixada na entrada da Fazenda, observa-se que os valores 

cobrados no segundo semestre de 2016 eram R$ 78 reais por pessoa para visita com o café 

incluído e R$ 22 reais sem o café da manhã.  

Quando se compara esses valores com outros estabelecimentos que comercializam café 

da manhã encontrado no centro histórico de Pirenópolis, disponibilizado por panificadoras ou 

cafeteria que não utilizam do “apelo cultural e identitário” sertanejo, o valor é bem menor. Cabe 

destacar que os proprietários da fazenda possuem em seu plano estratégico vender mais do que 

os ingredientes, receitas tradicionais e comidas disponibilizada na mesa, mas sim uma 

“nostalgia” e as “identidades” vinculadas ao campo em um ambiente de roça com pomar e 

outros elementos que levam ao turista a sensação de não estarem vivendo a correria urbana do 

século XXI. 

 Nesse exemplo destaca-se que as identidades possuem poder simbólico e comercial nas 

sociedades contemporâneas. Assim como outros elementos do universo físico-natural, também 

podem se tornar produtos dentro do capitalismo por meio do turístico cultural, por exemplo. 

Em alguns casos, as paisagens das cidades também se tornam um produto, diversas vezes 

reaproveitados e replicados em imãs de geladeira, quadros, dentre outros objetos, voltados para 

turistas. No caso das comidas, além da possibilidade de agregar valor ao explorar as identidades 

de determinados pratos em restaurantes e estabelecimentos gerais que vendem alimentos. 
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Algumas receitas são reelaboras e embalada de forma especial para ser comercializadas para 

turistas. 

 Assiste-se um momento de bastante evidência na comercialização da “origem” dos 

produtos, inclusive dos alimentos. Também por conta do crescente acesso a informações que 

destacam os efeitos dos agrotóxicos nos alimentos do cotidiano, muitos cidadãos começaram a 

repensar seus hábitos alimentares. Por conta dos menores investimentos públicos em agricultura 

familiar, agroecologia ou produtos orgânicos, muitas vezes eles possuem maior valor agregado 

para o consumidor final.  

Em decorrência disso não estão acessíveis para a maioria da população. Em outro 

prisma, é possível notar que uma fatia do mercado turístico ou dos estabelecimentos de 

restaurantes, se apropriam tanto das identidades quanto das “denominações de origem” ou ainda 

de anseios de parte da população em “retornar ao campo” para vender juntamente com receitas 

e ingredientes um “conceito de roça”. 

Minha família foi sempre de agricultores. Então eu sei diferenciar uma comida da roça 

de uma comida da cidade. Hoje em dia tem crescido a importância de saber a origem 

e o sabor dos alimentos. Passa na televisão toda hora. Até a Coca-Cola tá querendo se 

reformular para ser saudável, cê já percebeu? Mas pra gente cozinhar em sintonia com 

a roça, a gente tem que saber que as frutas tem época de dar e as pessoas precisam 

saber disso. Não é toda hora que você pode comer o que quiser. (E34, 31 anos, 

recepcionista) 

 

 A exploração das identidades sertanejas está bastante presente na imagem dos ditos 

restaurantes com “comida caseira” ou “comida da roça”. Neles existe um esforço em retomar e 

ressignificar receitas típicas do campo e, ao exibir essas receitas para o consumidor ou turista, 

os estabelecimentos se apropriam também da arquitetura que remetem a roça. Isso acontece até 

mesmo dentro de grandes centros urbanos.  

Por mais contraditório que possa parecer, parte considerável dos pratos comercializados 

são cozidos e manipulados em panelas de alumínio, porém ao serem exibidas ao público final, 

ganham como recipiente panelas de barro em cima de carros de boi, para fazer jus à exploração 

das identidades “do campo” que dialogam com o conceito como o restaurante é vendido, figuras 

32 e 33:  
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Figura 32 - O carro de boi serve de mesa para alimentos como uma referência ao campo (esquerda). 

Figura 33 - Restaurante se apropriam de elementos das identidades rurais para agregar valor aos 

alimentos (direita). Fonte: Sena (2016). 

  

Esse vínculo entre a exploração das identidades do campo enquanto um produto do 

turismo urbano em uma cidade histórica traz à tona um diálogo muito forte entre o passado e o 

presente, ou ainda entre o rural e o urbano. Existem diferenças consideráveis acerca de cada um 

desses polos, porém algumas atividades e contradições modernas demonstram uma certa 

interdependência desses dois territórios campo e cidade, sobretudo no que tange os elementos 

econômico: “o urbano extrapola territorialmente os limites da cidade e, portanto, uma 

abordagem analítica que considere as relações sociais, a superposição das formas urbanas e 

rurais, através de um continuum espacial”, como firmam Talaska et. al. (2014). 

Todavia, as identidades podem ser notadas como fluídas também quando se consideram 

os aspectos culturais das cidades na contemporaneidade.  Conforme coloca Bauman (2005, p. 

35) “as identidades ganharam livre curso, e agora cabe a cada indivíduo, homem ou mulher, 

capturá-las em pleno voo, usando seus próprios recursos e ferramentas”, destaca-se com essa 

observação que os territórios estão repletos de referências e rugosidades de presente e passado 

convivendo mutualmente, dessa maneira as identidades se apresentam de forma plural.  

Como foi observado em variados exemplos nos trabalhos de campo realizados, em um 

mundo globalizado as referências estão em constante diálogo. Os alimentos produzidos de 

forma orgânica se misturam com outros industrializados durante a elaboração de uma receita. 

Festivais Gastronômicos dividem espaço com festas típicas e tradicionais seculares. O turismo 

pode se apropriar tanto das identidades advindas de interferências da mundialização, quanto 

dos alimentos ou receitas tradicionais e locais, para o atendimento dos variados públicos. Isso 

nos coloca diante de algumas questões finais: como lidar com as variadas identidades que 

dividem o mesmo território? O que significa o intenso e recorrente enfrentamento local-global? 
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CONSIDERAÇÕES 

 

 Durante a trajetória de uma pesquisa, ao mesmo tempo em que se alcança objetivos e 

repostas para algumas questões, outras lacunas se abem, gerando rastros para novas abordagens, 

diálogos, leituras e possibilidades. Nesta pesquisa, espera-se ter cumprido com o objetivo de 

demonstrar que a alimentação é, também, um dos ingredientes dos territórios. Para dissertar 

sobre este aspecto que gera tantas territorialidades, bem como desdobramentos espaciais, 

culturais e identitários, selecionou-se como área de estudo Pirenópolis (GO), uma cidade 

histórica, turística e pulsante, atravessada por possibilidades e contradições. 

 Foram realizados esforços de compreender o mundo a partir do prato ou dos ingredientes 

com potencial cultural, a partir do que poderia ser chamado de cozinha-territorial. Foram 

demonstrados exemplos de receitas tradicionais que conseguem impulsionar o turismo e ser 

uma espécie de ativadores territoriais. Algumas receitas conseguem inclusive se destacarem 

como centralidade nas identidades de algumas cidades, territórios e sujeitos. Seria muita 

pretensão descobrir ou desvendar individualmente que receitas goianas teriam atualmente esse 

poder de articulação territorial. Isso é uma tarefa coletiva e que depende de agentes e ações de 

diversas pessoas, instituições e atores, desde os mais remotos e íntimos, aos mais complexos 

do ponto de vista das disputas e apropriações. 

 Leva um certo tempo até que os alimentos, os ingredientes, as receitas e as comidas 

possam revelar ou representar identidades. Inclusive, uma das conclusões dessa dissertação é a 

de que cultura é processo. As identidades podem ser apropriadas pelo turismo ou por diversos 

setores econômicos, mas também estão sujeitas ao aval das comunidades locais. Existem grupos 

e gestores públicos e privados capazes de sugerir que determinados “pratos” ou comidas possam 

se tornar parte das identidades dos territórios. Porém, a popularização e a eficácia de medidas 

impostas, depende constantemente da atribuição de significados e dos reconhecimentos locais. 

 Nesse ponto, cabe reconhecer que um dos lados perversos da globalização e da 

mundialização é a infiltração de diversas referências “estrangeiras” nos territórios. Algumas 

vezes essas referências conseguem se impor diante dos agentes, sujeitos, instituições e até sobre 

as culturas locais. Apesar disso, o isolamento ou o pensamento em medidas protecionistas por 

si só não parecem ser um caminho possível. Ao invés disso, seria importante a promoção de 

ações e estratégias de fortalecimento dos territórios, ao possibilitar um constante diálogo local-
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global, onde a cultura estrangeira seja menos predatória quando em contato com as 

especificidades locais.  

No que diz respeito aos impactos da mundialização nos hábitos alimentares, afirma-se 

que seria o momento de incentivar a produção e o consumo de ingredientes locais. Esse 

incentivo acarretaria, também, no fortalecimento da cozinha regional e de receitas que estão 

caindo no esquecimento. Tal incentivo deve envolver diversas esferas de poder e ação, tais 

como instituições públicas, não governamentais e privadas, pautados principalmente na 

valorização do Cerrado, pois atravessam as escalas da segurança alimentar e atingem as 

questões das identidades territoriais. A cultura de uma sociedade passa pela comida. Existem 

muitos signos, identidades, história, disputas de poder e representatividades que partem do 

prato. Considera-se uma perda considerável a “homogeneização” dos cardápios e dos 

ingredientes das cidades, o que ocorre nos fast foods. 

 É notável na história da humanidade a intercalação dos momentos produtivos com a 

celebração dos alimentos por meio de festas específicas. Certas vezes as festas foram 

direcionadas a um ingrediente de uma plantação: “festa do vinho, da uva, da melancia”, dentre 

outros. Em Pirenópolis, traços da religiosidade estão nas comidas da Festa do Divino ou ainda 

nas várias “comidas de São João”, também espalhadas pelo Brasil. Isso demonstra que o que se 

come tem impacto também nas questões da fé. 

Atualmente, com a espetacularização da cozinha pelas mídias tradicionais e também na 

internet, assiste-se uma proliferação de festivais gastronômicos. Esses festivais, se tiverem 

algumas bases repensadas no sentido de valorização palpável dos ingredientes e receitas locais, 

vinculados a uma escala institucional de fortalecimento de infraestruturas das cidades, podem 

ser um dos caminhos de enfrentamento e também de diálogo entre a culinária local e a 

gastronomia internacional. Existe espaço para o diálogo desde que se reconheça o que se tem, 

para então estabelecer diálogos, similitudes e diferenças com o que é “de fora”. Sem 

reconhecimento dos ingredientes, receitas e comidas locais não se é possível estabelecer limites 

entre o que o que é de “fora” e de “dentro”.  

 Essa pesquisa contemplou ainda uma reflexão acerca da na regionalização turística de 

Goiás, ao propor que na concepção de destinos goianos sejam considerados o vasto repertório 

sociocultural do território goiano, que poderiam se somam aos aspectos físico-naturais, que são 

quase praticamente os únicos elementos destacados nas regionalizações desde o primeiro mapa 

elaborado. Junto a esta crítica foi demonstrado que o setor da alimentação é um dos mais 
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representativos culturalmente e também financeiramente durante uma viagem. Por mais que 

nem sempre os alimentos e comidas sejam perceptíveis dentro de um roteiro, as mesmas estão 

bastante presentes e algumas identidades que já têm sido apropriadas pelo turismo. A própria 

concepção de “prato típico” muitas vezes é a ressignificação publicitária de algo que foi 

sedimentado culturalmente. Esse uso cria demandas e interfere tanto na cultura quanto na 

infraestrutura das cidades. 

 Quanto ao debate das territorialidades, um exemplo que foi evidenciado neste trabalho, 

que ocorre em Pirenópolis é uma espécie de divisão da cidade em “territórios dos turistas” e 

“territórios dos nativos”. Notou-se que alguns estabelecimentos que quase exclusivamente 

frequentados por turistas, enquanto que outros pela população local, por isso não existem 

esforços de divulgação desses lugares até como uma medida de “proteção” para que os mesmos 

não sejam tão popularizados junto ao mercado do turismo de massa. O que representa um certo 

paradigma: se turistas e nativos acessam espaços diferentes, quando se quer conhecer a comida 

típica da cidade, onde se deve ir?  

Essas territorialidades podem ser observadas nos hábitos alimentares sobretudo quando 

se recordam as faixas etária. Existe ainda uma certa divisão entre o que se come em cada idade. 

Normalmente a população mais jovem tem mais facilidade em aderir aos consumo em 

estabelecimentos como os fast food. Para além das questões do público frequentador dessas 

redes industriais internacionais, foi notado que o fast food é “estrangeiro” inclusive na aquisição 

de matérias primas ou ingredientes para os cardápios ao invés de comprar legumes e outros 

ingredientes junto aos produtores locais, a exigência em manter uma uniformidade do sabor faz 

com que os ingredientes sejam enviados pelas matrizes, que possuem parcerias com produtores 

específicos. No caso do Subway de Pirenpópolis, a matriz é em São Paulo. Tudo tem como 

objetivo manter uma espécie de “conforto do paladar”, pois vendem a ideia de que pouco 

importa se foi o produto foi comprado em Londres, São Paulo, Pirenópolis ou Tóquio, o 

objetivo dessas redes é ofertar uma homogeneização dos sabores dos produtos que 

comercializam.  

Até a estrutura física dessas franquias sugerem o consumo rápido, com espaços pouco 

convidativos à sociabilidade. Em entrevistas realizadas durante os trabalhos de campo, notou-

se que tanto turistas quanto moradores locais, quando precisam se socializar buscam lugares 

onde se pode comer devagar e ter um atendimento mais pessoal do que automatizado. Dessa 

maneira, por mais que os fast foods consigam adeptos em cidades históricas, sua presença as 

vezes é confundida como bolha de conexão com hábitos e as identidades “metropolitanas”. Não 
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pretende-se aqui recriminar a instalação dessas redes junto aos territórios, até porque sua 

presença nos faz questionar sobre quais seriam as identidades locais e evidencia que as 

apropriações são bastante complexas e envolvem agentes e atores externos bem como 

confrontam as lógicas locais. 

A reflexão posta a respeito da comida industrial ou dos fast food caminha no sentido de 

se pensar em incentivos para que os ingredientes do Cerrado e as receitas típicas de Goiás 

também possam se instalar e perpetuar uma cultura por meio dos alimentos e, se possível, que 

essa cultura tenha bases sólidas para os enfrentamentos da mundialização e que continue 

sedimentando os modos de vida e a história das cidades. No processo de valorização dos 

ingredientes e das culturas alimentares locais a agricultura familiar que produz a maior parte da 

comida voltada ao abastecimento da população é uma grande centralidade para se pensar no 

local. 

O fim de um ciclo ou de um texto significa que uma trajetória foi trilhada. Nesse 

caminho, novos fios são abertos e, assim, abre-se possibilidades para novas agendas de 

pesquisa. Em termos gerais, essa dissertação se propôs o desafio de observar com maior cautela 

as repercussões territoriais dos alimentos, das comidas, receitas e da cozinha a partir do turismo. 

A Geografia ainda pode e deve caminhar na análise e na interpretação da alimentação e da 

comida, para se somar a já explorada análise de segurança alimentar e conflitos agrários. É 

possível analisar as paisagens, os lugares, as regiões, os espaços e, claro, os territórios partindo 

do que se come, dos hábitos alimentares ou das relações entre comida e cultura.  
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APÊNDICES 

(Modelo de roteiro utilizado em entrevistas semiestruturadas durante os trabalhos de campo) 

Questões Gerais: 

Nome, idade, sexo, profissão, local de nascimento. É turista ou morador fixo? 

Turista 

1) Veio exclusivamente para o festival ou já viria neste final de semana? 

2) Qual sua opinião a respeito do Festival Gastronômico? 

3) O que comeu desde quando chegou? 

4) Que estabelecimentos você costuma frequentar para se alimentar? 

5) O que come na rua e o que come em casa? 

6) Acha que os alimentos, receitas e comidas fazem parte das identidades das cidades? 

7) Tem algum alimento que te lembra alguma cidade? 

8) Algum alimento está relacionado com alguma de suas memórias? 

9) Existem um debate sobre o alimento ser considerado patrimônio, você concorda? Por 

que? 

10) Se concorda, que alimento você selecionaria para ser um patrimônio de Pirenópolis? 

 

Restaurantes / Estabelecimentos de Alimentação 

1) Qual sua opinião a respeito do Festival Gastronômico? 

2) Qual prato mais pedido/vendido em seu restaurante? 

3) Você se preocupou em oferecer receitas com ingredientes regionais em seu cardápio? 

Por que? 

4) Existe alguma receita em seu cardápio que considera ser “de Pirenópolis”? Por que? 

5) Onde você costuma adquirir alimentos para seu estabelecimento? 

6) Algum alimento está relacionado com alguma de suas memórias? 

7) Existem um debate sobre o alimento ser considerado patrimônio, você concorda? Por 

que? 

8) Se concorda, que alimento você selecionaria para ser um patrimônio de Pirenópolis? 

 



130 

 

Cozinheiros (as) 

1) Sabe de alguma cozinheira (o) da cidade que foi chamada (o) para o Festival? 

2) Qual sua opinião a respeito do Festival Gastronômico? 

3) Qual seu prato favorito? 

4) Onde adquire os alimentos para sua casa? E para as receitas que faz comercialmente? 

5) Acha que os alimentos, receitas e comidas fazem parte das identidades das cidades? 

6) Considera que alguma receita que fazia antes se perdeu? Que receita você ensinou para 

filhos (as) netos (as) e gostaria que nunca se perdesse? 

7) Qual prato te lembra Pirenópolis? 

8) Existem um debate sobre o alimento ser considerado patrimônio, você concorda? Por 

que? 

9) Se concorda, que alimento você selecionaria para ser um patrimônio de Pirenópolis? 

 

Moradores 

1) Qual sua opinião a respeito do Festival Gastronômico? 

2) Onde adquiri alimentos para sua residência? 

3) Consegue encontrar todos os alimentos que precisa em sua cidade? Se não, para qual 

recorre? 

4) O que você considera como comida de festa, de rua e de casa? 

5) Acha que os alimentos, receitas e comidas fazem parte das identidades das cidades? 

6) Tem algum alimento que te lembra alguma cidade? 

7) Existem um debate sobre o alimento ser considerado patrimônio, você concorda? Por 

que? 

8) Algum alimento está relacionado com alguma de suas memórias? 

9) Se concorda, que alimento você selecionaria para ser um patrimônio de Pirenópolis? 

 


