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RESUMO 

 

A culinária regional e brasileira pode auxiliar na difusão da cultura nacional por meio  
do turismo. Turistas quando visitam destinos turísticos, muitas vezes, são atraídos  
pela culinária local. Como parte dos turistas fazem suas refeições em hotéis, o  
cardápio destes hotéis pode ser uma maneira dos turistas entrarem em contato com  
a cultura gastronômica de uma cidade, região ou país. Neste contexto, o presente  
trabalho tem como objetivo analisar se os restaurantes de hotéis categoria luxo na  
região da Zona Sul do município do Rio de Janeiro-RJ trabalham com as culinárias  
brasileira e regional. Para percorrer este objetivo, foram analisados cardápios de  
hotéis categoria luxo localizados na região sul da cidade do Rio de Janeiro. Neles  
foram observados os ingredientes e os pratos oferecidos, selecionando os que  
pertenciam a culinária brasileira ou regional, os que foram incorporados a culinária  
brasileira e os que não eram usuais neste contexto. Embora tenhamos encontrado  
muitos pratos da culinária brasileira e poucos da culinária carioca, estes apontam que  
eles estão presentes como os ingredientes. No entanto, poderiam ser em número mais  
significativo dentro de um contexto comercial que fosse favorável ao restaurante e  
disseminasse a cultura brasileira e carioca para os visitantes. 

Palavras chaves: culinária brasileira, regional, turismo.  

 ABSTRACT 

Regional and Brazilian cuisine can help spread national culture through tourism.  
Tourists when visiting tourist destinations are often attracted by the local cuisine. As  
part of the tourists eat in hotels, the menu of these hotels can be a way for tourists to  
get in touch with the gastronomic culture of a city, region, or country. In this context,  
the present work aims to analyze whether the restaurants of luxury hotels in the South  
Zone region of the city of Rio de Janeiro-RJ offer Brazilian and regional cuisines. To  
achieve this objective, menus of luxury category hotels located in the southern region  
of the city of Rio de Janeiro were analyzed. In them, the ingredients and dishes offered  
were observed, selecting those that belonged to Brazilian or regional cuisine, those  
that were incorporated into Brazilian cuisine and those that were not usual in this  
context. Although we have found many dishes of Brazilian cuisine and few of Rio  
cuisine, they point out that they are present as the ingredients. However, they could  
be more significant in a commercial context that was favorable to the restaurant and  
disseminated Brazilian and Carioca culture to visitors. 

Keywords: brazilian cuisine, regional, tourism. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é conhecido como um país turístico de lazer, porém possuímos  

sabores intensos e ricos em nossa gastronomia que poderiam ser utilizados como  

forma de atrair o turista por meio do turismo gastronômico, ao tratar de turismo e  

hotelaria estamos sempre à sombra da hospitalidade, mesmo vivendo a dualidade de  

ser conhecido por alguns como hospitaleiros, porém estarmos em noticiários e  

estatísticas de violência contra o turista, possuindo delegacias especializadas no  

atendimento à eles. Os conceitos de hospitalidade genuína e hospitalidade comercial  

abordados por Gotman (2009) afirma que a hospitalidade comercial é algo imparcial,  

pois você recebe uma retribuição financeira por aquela hospitalidade que você está  

oferecendo, porém se você não for genuinamente hospitaleiro você não saberá lidar  

e integrar de forma natural com seu hóspede ou cliente. Essa mesma hospitalidade  

foi descrita por Lashley (2004), algo em que no ato de comer e servir é necessário  

para que aconteça. 

O ato genuíno significa que não pode ser uma representação e, sim um  

comportamento   verdadeiro.   As   características   que   se   atribui   ao   brasileiro,  

favoreceriam este comportamento, o que pode ser verdade. No entanto, é preciso  

alertar que, a ideia de povo alegre e hospitaleiro do brasileiro não é sempre fato.  

Sérgio Buarque de Holanda cunhou o termo, o homem cordial, que explicaria a  

construção desta imagem. Segundo Nicodemo (2014) para Holanda, o homem cordial,  

vem da palavra coração, que transforma tudo em “grande relação de amizade, de  

apadrinhamento e de intimidade”. O que nem sempre p algo positivo, pois pode  

alterar-se numa coisa íntima o que deveria ser de todos, incluindo neste transformar  

pessoas e bens públicos, gerando violências e até a corrupção, por causa da relação  

pública com a privada. Portanto, ser cordial pode trazer a bondade, mas também a  

perversidade. Holanda ao cunhar esta expressão, retira a ideia de Couto, que explica  

o americano como uma mistura do egoísmo europeu tocado pela intolerância e pela  

fome com a vasta generosidade das Américas, criando seres humanos hospitaleiros  

e com tendência a crueldade de acordo com Veiga (2020). 

No   caso   deste   estudo,   relacionamos   à   característica   positiva   desta  

cordialidade, como um dos fatores para se obter a hospitalidade genuína. A culinária 
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pode ser uma expressão cultural que permite ser hospitaleiro ao apresentar para o 

hóspede a sua cultura em um ato de sociabilidade. 

A comida não é apenas uma questão biológica, mas também uma questão 

cultural e uma forma de socialização. Ao reunir-se para compartilhar a refeição, o ser 

humano a converte em um ato sociológico (SIMMEL, 2006). Socialmente, a comida 

ganha significados e passa a ser classificada a partir de valores, escolhas, proibições 

e prescrições que constroem um sistema alimentar. 

Os turistas ao visitarem um destino turístico são atraídos por aspectos de sua  

cultura, mesmo que a motivação principal não seja a cultural. A forma como as cidades  

se organiza, os saberes e os fazeres de sua população, as suas linguagens, códigos  

sociais e tantas outras manifestações de sua cultura são percebidas por aquele que  

não pertence ao local. 

O diverso atrai na visitação turística e a culinária pode ser este diferencial em  

um destino turístico. Quanto mais rica e distinta, mais possibilidade de oferecer algo  

novo que atenda a múltiplos gostos e expectativas. Nossa gastronomia é híbrida  

segundo o contexto do que Canclini (2006) define esta expressão. Hibrida para ele  

são as características culturais de um povo como resultado de várias etnias a compor  

um sistema de representações e práticas sociais que irá diferenciar uma cultura da  

outra. 

Schluter (2003) e Fagliari (2005) discorrem que a culinária regional é um  

atrativo cultural para a sua localidade, ocorrendo o interesse pelo conhecimento e  

degustação de pratos típicos durante as viagens. Pelo olhar estrangeiro, alguns pratos  

da nossa culinária podem ser considerados como exóticos. Um exemplo deste olhar  

é o episódio que tratou da culinária brasileira no programa Comidas Exóticas  

apresentado por Andrew Zimmern e exibido pelo Discovery Travel &Living, um canal  

da televisão a cabo voltado a esportes, culinária, hotelaria e viagens. Pelo olhar do  

programa, vários pratos da nossa culinária foram considerados exóticos, em entrevista  

ao site UOL segundo o apresentador mesmo tendo visitado diversos países, inclusive  

visitado a China dez vezes a feijoada foi considerada pelo apresentador como um dos  

mais exóticos que ele havia experimentado1 

 
 
 

1Há um estranhamento nesta avaliação por considerarmos que a feijoada não é um prato tão incomum. 
Na Europa, um primo próximo é o Casoulet, um prato francês, típico da região de Languedoc- 
Roussillon, produzido a partir de feijão branco e diferentes tipos de carnes. 
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A culinária brasileira e regional tem potencial ainda para contribuir nos atrativos  

e motivações do turismo brasileiro e, em especial, a do Rio Janeiro. Os turistas que  

se hospedam em hotéis e mesmo os que não se hospedam, fazem o uso dos  

restaurantes dos hotéis para as suas refeições. A inclusão da culinária brasileira e/ou  

regional poderia ser uma maneira de ampliar o conhecimento destes visitantes para  

esta gastronomia e, conseguintemente, conhecer mais a cultura brasileira e carioca. 

Fundamentado  nestas  ideias,  construímos  a  pergunta  norteadora  desta  

pesquisa: Se a culinária brasileira e regional se faz presente nos cardápios dos  

restaurantes dos hotéis de destinos turísticos cosmopolitas brasileiros como o Rio de  

Janeiro-RJ? 

Frente a este questionamento, foi estabelecido como objetivo geral analisar se 

os restaurantes de hotéis categoria luxo na região da Zona Sul do município do Rio 

de Janeiro-RJ trabalham com as culinárias brasileira e regional. Houve a definição 

como  objetivos  secundários:  levantar  os  cardápios dos  restaurantes  de  hotéis 

categoria luxo localizados na zona sul do município do Rio de Janeiro; identificar os 

componentes presentes nos cardápios quanto aos ingredientes e pratos da culinária 

brasileira e/ou regional carioca e, avaliar se a presença de ingredientes ou pratos da 

culinária brasileira e/ou regional podem ser considerados significativos para que se 

tenha uma experiência com a cor local2 brasileira ou carioca. 

Para realizar este trabalho foi delineada uma pesquisa qualitativa, exploratória, 

descritiva e bibliográfica realizada por meio de análises de cardápios frente a teoria 

sobre culinária brasileira e regional. 

 

1. Culinária como Patrimônio Cultural 

 

Diez-Garcia e Castro (2011) explicam a palavra culinarius, deriva da palavra 

culina, que significa cozinha. Refere-se à arte de cozinhar e pode ser “caracterizada 

por um conjunto de aromas e sabores peculiares a uma dada cultura” (p. 1). Um 

fenômeno cultural que diferencia os seres humanos dos outros animais. 

O alimento e a sua relação com as pessoas ocorre cotidianamente como uma  

necessidade básica, mas ao escolhermos que alimentos consumimos e como os 

 
 
 

2 Este termo cunhado na literatura como algo exótico ou regional no período do romantismo, adquire 
novo sentido no turismo quando se estuda as questões globais e locais nos anos 1990, passando a 
ser entendido como algo do lugar que diferencia dos outros lugares. 

 

https://www.sinonimos.com.br/fundamentado/
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preparamos, construímos “soluções particulares que se articulam em lógicas culturais 

e que irão definir os limites de uma cozinha” (COLAÇO, 2013, p. 2).  

 A comida não é apenas uma questão biológica, mas também uma questão 

cultural e uma forma de socialização. Ao reunir-se para compartilhar a refeição, o ser 

humano a converte em um ato sociológico (SIMMEL, 2006). Socialmente, a comida 

ganha significados e passa a ser classificada a partir de valores, escolhas, proibições 

e prescrições que constroem um sistema alimentar. 

O comer como um ato social e cultural pode ser pensado como um sistema  

simbólico que, segundo Maciel (2004), é composto por códigos que agem na  

transformação da natureza em humanidade, pois é a cultura que humaniza o ser que  

o torna humano. 

Esta construção sociocultural pode estar associada a um conjunto de pessoas,  

a um país, a um território específico ou circulando por vários lugares gerando imagens  

que podem dar-lhes o caráter de serem mera reproduções ou autênticas. Assim,  

podemos pensar numa culinária referente a um território geográfico ou a uma etnia ou  

a um grupo específico. 

Hoje podemos definir a culinária como patrimônio cultural, mas a realidade  

houve tempos em que não havia essa definição. Em 1937 havia em decreto onde  

estabelecia que a o patrimônio existente era o patrimônio material, ou seja, conjunto  

de bens móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse  

público, conforme pesquisa realizada no site do IPHAN (O Instituto do Patrimônio  

Histórico e Artístico Nacional) A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 216,  

ampliou o conceito de patrimônio estabelecido pelo Decreto-lei nº 25, de 30 de  

novembro de 1937, ampliou esse conceito para patrimônio imaterial. 
 

A culinária é parte do patrimônio cultural, segundo definição do site do IPHAN  
substituindo a nominação Patrimônio Histórico e Artístico, por Patrimônio  
Cultural Brasileiro. Essa alteração incorporou o conceito de referência cultural  
e a definição dos bens passíveis de reconhecimento, sobretudo os de caráter  
imaterial. A Constituição estabelece ainda a parceria entre o poder público e  
as  comunidades  para  a  promoção  e  proteção  do  Patrimônio  Cultural  
Brasileiro, no entanto mantém a gestão do patrimônio e da documentação  
relativa   aos   bens   sob   responsabilidade   da   administração   pública.  
(Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 216) 

Tão quanto construções, músicas, danças e outras expressões culturais.  

Partindo d’e um uma ótica em que a comida está além do ato fisiológico apenas, como  

explica Maciel (2004), “comida não é apenas uma substância alimentar, mas é 
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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”, podemos então incluí-la 

no que a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO) define como patrimônio cultural imaterial. 

Para este organismo internacional o patrimônio cultural imaterial pode ser  

entendido  como: “as  práticas,  representações,  expressões,  conhecimentos  e  

técnicas - com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são  

associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos os indivíduos,  

reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural" (IPHAN, 2020, s/p).  

Esta definição está de acordo com a Convenção da UNESCO para a Salvaguarda do  

Patrimônio Cultural Imaterial, ratificada pelo Brasil em março de 2006. 

Lemos (2000) mostra que a uma comida feita em casa é resultado de um 

conhecimento acumulado de muitas gerações, tanto relativo ao uso dos ingredientes 

variados, como dos utensílios e equipamentos usados nas preparações, nos modos 

de cocção e até a forma de obtenção da energia térmica. Portanto, um conhecimento, 

um saber fazer, que em alguns casos pode ser registrado como bens imateriais 

brasileiros ou de algum estado ou cidade. Como exemplo, o Bolo de rolo, o Bolo 

Souza Leão, o Ofício da baiana do acarajé, o Queijo produzido na Serra da Canastra, a 

produção da Cajuína, o Pão de Queijo, entre outros. 

Ao abordar a gastronomia como patrimônio imaterial, conforme vemos em 

Diez-Garcia e Santos (2015) “Entende-se como patrimônio gastronômico o conjunto 

de  elementos  tangíveis  e  intangíveis  de  culturas  alimentares  consideradas 

patrimônio  compartilhado,  ou  bem  comum,  para  a  coletividade.  O  patrimônio 

gastronômico de determinado coletivo é uma seleção de parte de sua “cultura 

alimentar”, a que se atribui a “tradicionalidade”. Podemos desta forma, então, 

considerar que comidas que talvez não sejam tão conhecidas como pertencentes à 

gastronomia do Rio de Janeiro, sejam hoje parte da culinária regional por ser parte 

da tradição alimentar dos moradores do Rio de Janeiro. 

Os bens culturais intangíveis são constantemente recriados pelas comunidades 

e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua 

história, o que permite trazer-lhes um sentimento de identidade e continuidade dentro 

do grupo e como grupo. 
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2. Culinária Brasileira e Regional 

 

Quando se trata do conceito de culinária regional ou culinária brasileira, o 

balizamento se dá pelo território Entendido a partir da ideia de território ao espaço 

geográfico, fazendo referência ao cotidiano, identidade e diferença pela ótica de uma 

perspectiva cultural. 

Já a região é uma área ou espaço que foi dividido obedecendo a um critério  

específico. As regiões brasileiras obedecem a critérios dos elementos físicos e de  

aspectos socioeconômicos. A cultura que é expressa naquela região, pode não estar  

integralmente em todos que lá vivem de maneira igual. Vários tecidos são formados,  

coexistindo e convivendo de formas desiguais e diversas, assim, por mais que se  

queira denominar de regional ou brasileiro, este território é uma construção forjada  

pelas várias identidades que o compõem e ajudam a construir o simbólico que o  

identifica. 

De  acordo  com  Taylor  (2000)  “A  identidade  designa  algo  como  uma 

compreensão de quem somos, nossas características definitórias fundamentais dos 

seres humanos” e Hall aponta que a identidade cultural está associada aos nossos 

pertencimentos formando distintos tipos culturais que são temporários, reinventados e 

renegociados. A construção das identidades é feita por meio de apego ao passado 

histórico  como  forma  de  legitimar  as  sociedades  presentes,  onde  o  indivíduo 

reconhece a si mesmo como integrante de uma identidade coletiva que o leva a 

estabelecer uma relação com seu grupo. 

Podemos usar a citação de Ribeiro (1995, p.131) para explicitar o que seria 

este processo de construção de identidades de um povo. 
 
 

Assim, a identidade de um povo é o resultado da identidade individual e  
coletiva estabelecidas pelos membros de uma mesma comunidade. Neste  
sentido [...] chegam a ser uma gente só, que se reconhece como igual em  
alguma coisa tão substancial que anula suas diferenças e os opõe a todas as  
outras gentes. Dentro do novo agrupamento, cada membro, como pessoa,  
permanece inconfundível, mas passa a incluir sua pertença a certa identidade  
coletiva (RIBEIRO, 1995, p.131). 

Assim, foi possível dividir a culinária em brasileira e regional. A brasileira tem  

como referência o território nacional, entendido como uma construção sociocultural e  

política do Brasil e a região das regiões geográficas brasileiras ou de estados. Neste  

sentido, pode-se denominar culinária da região sudeste ou culinária carioca. 
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Em 1926, Freyre já usava a culinária como parte de um manifesto para defender  

a culinária como parte da nossa forma de identidade e cultura como conforme a  

citação usada em Vasconcelos (2016, p.6) “Gilberto Freyre, no debate intelectual das  

décadas de 1920 e 1930 sobre a construção da identidade nacional, tomando como  

foco de análise sua abordagem da centralidade da culinária regional no processo  

identitário da sociedade brasileira, contida na obra Manifesto Regionalista de 1926.” 

Ginani (2005) afirma que as receitas regionais são conhecidas e valorizadas  

por comporem os hábitos alimentares nativos, sendo elaboradas com os ingredientes  

disponíveis na região e preparadas com técnicas transmitidas de geração a geração. 

A comida brasileira que é servida em todo território nacional foi construída  

socialmente por meio de todas as culturas que formaram o Brasil. Desde a dos que  

aqui estavam antes das chegadas dos europeus, africanos e asiáticos até os dias 

atuais. No entanto, alguns elementos são escolhidos para representar esta culinária.  

Seja por ter maior presença no território como, por exemplo, a farinha de mandioca,  

mesmo que ela seja feita ou consumida de maneira diferente em muitos lugares do  

Brasil ou por estar associada a história regional, como a feijoada ao Rio de Janeiro. 

Maciel tratando a respeito da feijoada explica: 
 
 

Qualquer que tenha sido sua origem, o fato é que a feijoada ficou estabelecida  
como o "prato nacional", o mais identitário de todos, tanto porque existiria em  
todo o país quanto por ser o que melhor representaria, no plano da comida,  
a nacionalidade. A polêmica sobre a feijoada interessa não pelo que possa  
trazer acerca de suas origens, mas, sobretudo, por existir, ou seja, pela  
disputa que pode ser pensada como uma luta simbólica (MACIEL, 2004,  
p.11). 

Neste exemplo de Maciel, podemos encontrar a referência de Castro e sua  

clássica obra geografia da fome de 1946 no mapeou as áreas alimentares do Brasil. 
 
 

O desenvolvimento da culinária brasileira está fundamentado nos recursos 
naturais,  nas  particularidades  geográficas,  na  variedade  de  produtos 
regionais e na sua diversidade cultural [...] 
[...] De norte a sul do país encontramos uma riqueza culinária com influências 
indígenas, portuguesas e africanas somadas às culturas de outras etnias que 
migraram para o Brasil. ((BELLUZZO, 2010, p. 177).) 

Esta obra fala de Castro, citada por Beluzzo trata sobre a comida regional como 

uma área alimentar que dispõem de recursos específicos e sua dieta habitual é 

apoiada em alguns produtos regionais que refletem, em muitas de suas 
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características, tanto somáticas como psíquicas, tanto biológicas como culturais, a 

influência marcante dos seus tipos de dieta. 

3. Algumas considerações sobre a construção histórica e social da culinária  

 Regional do Rio de Janeiro. 

 

A cidade do Rio de Janeiro tem forte tradição portuguesa, em 1763 torna-se a  

capital da Colônia, depois do Reino Unido e após, do Império. Esta condição política  

a fez estar muito próxima de Portugal. Embora os portugueses por serem os  

colonizadores do Brasil, desde que a Colônia foi criada sempre estiveram nas terras  

brasileiras e continuaram imigrando mesmo após a independência. Principalmente  

durante o Império, os imigrantes portugueses tiveram como destino especial a cidade  

do Rio de Janeiro. O censo brasileiro de 1920, mostrou que, dos 433.577 portugueses  

residentes no Brasil, 172.338 residiam nessa cidade, 39,74% do total. Com isso, há  

grande representação das heranças gastronômicas lusitanas no Rio de Janeiro devido  

as condições históricas descritas que trouxeram hábitos culinários, posteriormente  

adaptados à cidade. 

Porém, a cidade do Rio de Janeiro não possui apenas influência portuguesa 

em sua gastronomia. Fróes e Roldão, no livro, Rio Gastronomia, apontam que rica 

gastronomia carioca vai desde o peixe camuropi, dos idos de 1500, aos filés do 

Lamas. O Rio, não tem uma cozinha, tem muitas. Quaresma, escreve que “a gente 

abraçou os sabores que aportaram por aqui, nos apossamos deles e acabamos 

virando meio donos” (FROES; ROLDÃO, 2016). 

Corroborando com as afirmações de Fróes e Roldão, Tostes (2009) explicita  

que os portugueses em seu processo colonizador trouxeram em seus navios milhares  

de  colonizadores,  não  apenas  portugueses,  mas  de  diversas  nacionalidades  

europeias que, juntamente com a população nativa, criaram uma comunidade com  

seus comércios, hábitos culturais e alimentares e, esses povos criaram necessidades  

também de serviços. 

Chaves e Freixas (2007) apontam que mesmo cosmopolita, o Rio de Janeiro  

manteve parte de suas influências alimentares da cozinha portuguesa e africana. No  

imaginário simbólico desenvolvido para a construção da identidade do carioca, no  

âmbito alimentar o destaque foi a feijoada. Para chegar a esta construção vários 
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fatores colaboram sendo um deles os meios de comunicação como exemplo: as  

histórias em quadrinhos e o discos de histórias para crianças. No primeiro caso, a  

história em quadrinhos do personagem caricatural do brasileiro Zé Carioca, criado  

para um filme da Walt Disney Company e transformada em histórias em quadrinhos e  

depois publicada no Brasil pela editora Abril. Nela, um dos amigos do Zé Carioca era  

o Pedrão que vivia na Vila Xurupita e era famoso por causa de sua feijoada (BRUM,  

2019). Em outra obra, agora uma história infantil que foi contada em disco, “A História  

de Dona Baratinha”, uma das músicas era sobre o banquete do Dr. João Ratão, que  

foi letrada por Braguinha, tendo como teor a descrição da Feijoada.  

Muito se teria a abordar sobre o tema Feijoada, que pelo projeto de lei Nº  

1862/2012-2013 foi intitulada patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. No entanto, mas  

podemos considerar que a feijoada está presente em todo Brasil. Temos pratos que  

abordam muito mais as questões da particularidade carioca e sua comida típica. Tais  

pratos considerados típicos segundo (FREIXA; CHAVES, 2009) como: o cozido  

carioca, pratos com bacalhau (bolinho de bacalhau, bacalhau à Gomes de Sá,  

bacalhau à Zé do Pipo), caldos, iscas de fígado, camarão com chuchu, picadinho, filé  

à cavalo, filé Oswaldo Aranha (Restaurante Cosmopolita) e alguns específicos como  

a sopa Leão Veloso (Restaurante Rio Minho) e o angu do Gomes (Restaurante com  

o mesmo nome), entre outros. 

Assim, é possível desmitificar a crença que o Rio não possui uma culinária  

típica além da feijoada, o que é uma crença muito popular. O típico está na nossa  

mesa, está no restaurante que o trabalhador almoça, assim como pode alguns dos  

pratos nas mesas dos restaurantes quando produzidos de forma elaborada para  

seus comensais. 

A alimentação do brasileiro tem como base principal na mesa o arroz, feijão e 

uma proteína, podendo ser agregado o consumo de farinha de mandioca. Esses itens 

são do ponto de vista nutricional os principais para sobrevivência biológica do corpo, 

um prato com ao menos proteínas, carboidratos e leguminosas. Porém, ao tratarmos a  

alimentação  como  objeto  de  cultura  e  turismo  devemos  pensá-la  além  da 

alimentação  que  é  suficiente  para  manter  o  corpo  físico  vivo,  e  além  da 

exclusivamente da base da alimentação. 

Todavia, a relação entre turismo e gastronomia (e, por consequência, os 
estabelecimentos  a  ela  dedicados)  é  bem  mais  ampla  e  complexa. 
Abandonando a perspectiva da mera necessidade fisiológica, é necessário 
pensar a alimentação como uma manifestação cultural e também uma forma 
de expressão humana (GIMENES, 2009, p.3). 
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Com a evolução no campo dos estudos alimentícios houve a necessidade da 

cunhar propostas para a alimentação da população brasileira, criando desta forma em 

2014, o Guia Alimentar Para a População Brasileira. 
 

[...] Dentro do campo da alimentação foi a publicação do Guia Alimentar para  
a População Brasileira (2014) que trouxe uma série de inovações na sua  
proposta, entre elas, destacam-se as orientações sobre como combinar  
alimentos na forma de refeições e o reconhecimento da alimentação de forma  
regionalizada, ou seja, levando-se em consideração as características da  
culinária local, destacando aspectos relativos a cultura e identidade alimentar  
das macrorregiões do Brasil, etc. (CASEMIRO, 2019, p.50). 

Em 2015, deputado estadual Zaqueu Teixeira apresentou na ALERJ o projeto 

de lei instituindo nº 1042/2015, Marco da Gastronomia no estado Rio de Janeiro. Ele 

institui a Comissão de Gastronomia do Estado do Rio de Janeiro. Esta comissão é um 

organismo consultivo composto por representações dos segmentos e dos poderes 

executivo e legislativo, coma finalidade de acompanhar as diretrizes e ações do Marco 

e conceder o selo “Gastronomia p Cultura”. Este selo p destinado a projetos e 

iniciativas  de  promoção  das  culturas  locais  e  regionais  que  fazem  parte  da 

gastronomia no Estado do Rio de Janeiro (CASEMIRO, 2019). 

Após a aprovação do marco da gastronomia no Rio de Janeiro, uma série de  

leis foram criadas para amplificar a gastronomia e o atrativo para o visitante. Podemos  

citar a lei de veículos automotores (food trucks) e a inclusão da carta de cachaça 

nacionais nos menus de bebidas dos hotéis. Estas iniciativas têm como objetivo  

dinamizar o setor gastronômico e hoteleiro para aumentar o fluxo de turistas na cidade.  

 Podemos observar que houve um grande incentivo do governo para que o 

turismo se expandisse para além dos pontos turísticos e que o turismo gastronômico 

construísse uma oportunidade de crescimento, iremos analisar os cardápios dos  

hotéis e verificar se os hotéis estão utilizando essas iniciativas, se estão utilizando a  

gastronomia como cultura para atrair o turista para experiências gastronômicas. 

 

4. Cardápios: mais que uma lista de pratos de um restaurante 

 

A frase “brigada de restaurante” p um termo utilizado por Castelli (1999, pp.  

304-305),  para  expor  a  organização  da  cozinha  como  se  os  cargos  fossem  

organizados em forma de brigada de atendimento, a partir dessa divisão de trabalho  

existem os cargos como o de chef executivo que é o responsável pela elaboração dos 
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cardápios. Para criar um cardápio é necessário um estudo de análise de mercado e  

público alvo, um plano de negócio estruturado entre a administração e o chef.  

 A  função  principal  do  cardápio  é  apresentar  ao  cliente  da  forma  mais 

convidativa e que demonstre a personalidade do restaurante. O cardápio que também 

pode ser chamado de menu tem a mesma função conforme a definição de Zanella e 

Cândido (2002, p.173) o cardápio ou menu p uma “listagem ou relação de pratos e 

bebidas, colocados à disposição dos clientes contendo os preços e informações sobre 

sua composição”. 

Desta forma, por meio do cardápio é possível identificar não somente os 

pratos dos restaurantes, mas também, os ingredientes contidos naquele prato. Estas 

informações são muito importantes para o comensal saber se o alimento oferecido 

contém algum ingrediente que não possa consumir ou se aprecia os ingredientes 

que estão presentes no prato. 

Para se estabelecer um cardápio, o chef precisa verificar quem será o seu 

cliente, para que possa pensar em que tipo de culinária irá servir, o preço dos pratos 

que  irá  cobrar,  os  equipamentos  e  instrumentos  que  terá  que  possuir  para 

confeccionar os pratos e servi-los, incluindo louças e talheres, o controle de estoque, a 

origem dos produtos, tempo de preparo, os recursos humanos envolvidos, o 

cardápio  oferecido  pelos  concorrentes  e  muitos  outros  aspectos.  Portanto,  ao 

encontrarmos um cardápio em um restaurante que seguiu as instruções técnicas para 

confeccioná-los, encontrou um mais que um material informativo sobre a culinária que 

o restaurante serve, mas também, toda a gestão envolvida no estabelecimento, que 

tem como seu principal negócio servir alimentos e bebidas. 

 

5. Procedimentos Metodológicos 

 

A pesquisa do trabalho teve como base o método de pesquisa descritiva  

qualitativa, com o propósito de verificar o quanto da culinária regional brasileira está  

sendo utilizada pelos hotéis com o propósito de atração com turismo gastronômico e,  

assim, além de uma forma de cativar o público gerando receita para o hotel, é também  

uma maneira de manter nossa cultura viva e ativa por meio da alimentação. 

Como método de construção para a análise foi utilizada uma base teórica  

bibliográfica, construindo um referencial teórico para o possível entendimento do ato  

de comer além do biológico e da construção da alimentação como um processo 
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cultural, trazendo autores que tratam do ato da alimentação perante uma perspectiva 

sociocultural. 

Após a leitura dos textos teóricos, foram realizados o levantamento dos hotéis 

do Rio de Janeiro-RJ. Usando o levantamento dos hotéis realizados pelo Ministério 

do Turismo, Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro e pela Universidade 

Federal Fluminense (SOARES; MORAES; CAMELLO, 2018) apontou a existência de 

368 meios de hospedagem levantados e do Cadastro dos Prestadores de Serviços 

Turísticos (CADASTUR)que contabilizou-se 287 meios de hospedagem, observamos 

que a maioria dos hotéis localizam-se na Zona Sul. 

Os critérios para a escolha dos hotéis se deram por aqueles localizados na  

Zona Sul do Rio de Janeiro, a que possui mais hotéis; os pertencentes a categoria  

“hotéis de luxo”, por receberem turistas nacionais e internacionais e, também,  

escolhemos aqueles que tiveram avaliação positiva em sites como o TripAdvisor, onde  

os hóspedes deixam suas opiniões após sua estadas no hotel e frequência em  

restaurantes. 

Definimos pelo número de oito amostras de restaurantes em hotéis e o período  

de coleta foi entre outubro de 2019 e agosto de 2020. A princípio, a pesquisa contaria  

com entrevistas nos hotéis e com turistas e análise dos cardápios, mas com a  

pandemia de COVID-19, fez-se com que a estratégia da pesquisa fosse alterada. Os  

cardápios foram retirados das páginas dos restaurantes disponibilizados na internet e  

quando havia alguma dúvida foi entrado em contato com os responsáveis pelos hotéis  

que permaneciam abertos. 

Ao analisar os cardápios, foi identificado que em um destes restaurantes 

havia  apenas  um  ingrediente  da  culinária  regional  e  nenhum  prato  ligado 

gastronomia  brasileira,  por  isso,  este  restaurante  foi  excluído  da  amostra  e 

trabalhamos com as sete amostras restaurantes. Os restaurantes foram identificados 

por números de 1 a 8 para manter o anonimato. 

A análise dos cardápios foi feita a partir do estudo dos menus identificando os 

pratos  dos  cardápios,  os  ingredientes  dos  pratos  e  o  quanto  de  brasilidade 

encontrava-se inserido em cada um deles por meio da origem dos ingrediente e/ou 

sua aculturação na culinária nacional e quanto estes ingredientes são utilizados em 

receitas brasileiras tradicionais. 

A análise teve partida por meio das pesquisas e visitações aos sites dos  

restaurantes para colher dados e observar como os restaurantes apresentam seus 
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cardápios e o tipo de culinária que é oferecida, ao fazer a pesquisa foi possível notar 

que devido às atuais circunstâncias, alguns hotéis que antes reservavam dias 

específicos para a feijoada, não estão oferecendo o serviço, nenhum dos sete 

restaurantes analisados oferecem mais o serviço em seu site ou cardápio. 

 

6. Resultados e Análises 

 
 

A análise foi dividida em quatro etapas: 

• Primeiro passo: foi verificar quais ingredientes estavam presentes em cada  

cardápio, após foi reduzido esta seleção retirando os elementos da culinária brasileira  

e regional encontrados nos pratos de cada cardápios. Com a seleção construiu uma  

nuvem de palavras e fez-se a análise relacionando por categorias: Ingredientes da  

Culinária Brasileira e Regional, pratos da culinária brasileira e regional oferecidos nos  

cardápios, pratos da culinária brasileira e regional mas que foram incorporados à  

nossa gastronomia oferecidos nos cardápios, a presença de pratos que gastronomia  

Internacional não incorporados na Culinária a regional nos cardápios, à partir daí  

seguimos com análise destes ingredientes relacionados a cultura. 

•  Segundo passo: Após a criação da nuvem de palavras seguimos os  

procedimentos de análise, mas, no tocante aos pratos criando um cardápio, onde  

todos os pratos dos oito restaurantes estão presentes e seguiu-se com a análise de  

sua composição. 

•  Terceiro passo: identificar entre os pratos analisados os que continham 

ingredientes considerados participantes da culinária regional, mas que não eram 

consideradas pratos típicos da culinária brasileira ou culinária regional, e dando 

prosseguimento a análise dos dados. 

•  Quarto   passo:   foi   retirado   dos   cardápios   os   pratos   da   cozinha  

internacional que a eles estavam incorporados e realizou-se a análise.  

 Com as quatro etapas foi possível identificar na amostra selecionada, quantos e 

quais ingredientes e pratos da culinária brasileira e regional estão presentes nestes 

cardápios e o quanto de outros pratos o compõem. Com esta análise procurou-se 

responder à pergunta norteadora e atingir os objetivos propostos para a pesquisa. 
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6.1. Ingredientes usados na gastronomia regional encontrados nos cardápios. 

A partir deste item houve a construção da análise observando cada prato, dos 

sete cardápios selecionados e seus ingredientes, sendo possível desenhar um 

sistema de nuvens de palavras com nomes de ingredientes que fazem parte da 

nossa alimentação e da culinária regional brasileira (Figura 1). 

 

Figura 1: Nuvem de Palavras Ingredientes da Culinária Brasileira e Regional presente em  

 cardápios de Hotéis do Rio de Janeiro-RJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Paixão, 2020. 

Como pode ser observada na nuvem de palavra, a Castanha do Pará foi o  

ingrediente mais presente, seguido do peixe Bijupirá, Melaço e Castanha de Caju. A  

Botarga, conhecida como o caviar brasileiro (ovas de tainha) também foi citada nos  

cardápios. Apesar deste ser um ingrediente encontrado no território brasileiro, não é  

consumido popularmente e nem um ingrediente encontrado na culinária regional.  

Sendo um ingrediente de preço mais elevado, em cardápios de restaurantes de hotéis  

de luxo podem ser oferecidos e mostram a versão brasileira do caviar. O outro  

ingrediente bem citado foi o arroz. Embora no Brasil pré-colonial havia um tipo de arroz  

consumido pelos povos que aqui viviam, o abati-uapé, atualmente, o mais consumido  

no país tem origem africana e asiática que foi incorporado à culinária nacional desde  

o Brasil Colônia e compõe o tradicional prato arroz com feijão ou ainda, é consumido  

como prato principal com acompanhamentos. 
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Alguns ingredientes aludidos são específicos de regiões brasileiras como o 

feijão cavalo consumido no Sul do país, o azeite de dendê, carne de sol, feijão de 

corda, a castanha de caju na culinária nordestina, o cupuaçu, a castanha do Pará, 

palmito pupunha, açaí e o pirarucu na Região Norte; o queijo canastra e o tulha, a 

couve mineira da Região Sudeste. 

Muitos destes ingredientes não são originários do território nacional, mas foram 

incorporados à culinária brasileira como a couve e a sardinha (europeia); o feijão 

cavalo e preto, a batata e a pimenta rosa (americana);o dendê e o feijão de corda 

(africano) e o melaço e o coco (asiático). 

Considerando os alimentos de origem do território brasileiro temos: o aipim e  

as suas duas farinhas (de mandiocas e tapioca), as frutas jabuticaba, cupuaçu, açaí e  

goiaba; o palmito pupunha, as castanhas do Pará, de Caju e as brasileiras, o mini  

arroz, os peixes bijupirá (salmão brasileiro), pirarucu e botarga, além da presença de  

queijos premiados como o Trulha e o queijo Canastra, este último, patrimônio imaterial  

brasileiro. 

 

A presença de pratos da gastronomia regional nos cardápios 

Usando a análise dos cardápios foram pesquisados quais eram os pratos da 

culinária brasileira e regional entre os setes restaurantes dos hotéis pesquisados. A 

partir dos dados encontrados nos cardápios, foi montado um menu dos pratos 

oferecidos nos hotéis (Figura 2). 

 

Figura 2: Cardápio montado com os pratos da culinária brasileira e regional oferecidos nos  

 restaurantes estudados 
 

Entrada 

Dadinhos de tapioca e queijo coalho 

Saladas 

Palmito Pupunha grelhado, salada de feijão de corda 

Sopas 

Canja Brasileira 

Carnes vermelhas 

Picanha à brasileira com arroz de brócolis, batata frita, farofa e vinagrete  

Picanha Grelhada com arroz, batata frita, farofa e molho à campanha 
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Carnes brancas 

Galeto marinado com mostarda, mandioquinha, couve mineira  

Frango grelhado com purê de batata acompanha arroz e feijão 

Peixes e Frutos do Mar 

Caldeirada de frutos do mar com arroz branco, farofa de dendê e pirão  

 Pirarucu assado com banana da terra, aipim santa cruz e açaí. 

Cherne (Garopa) com crosta de ervas 

Peixe do dia com molho de moqueca 

Sobremesa 

Goiaba confitada com sorvete de queijo  

 Pudim de leite 

Quindim com coco dourado 

Comida Infantil 

Isca de filé mignon ou Isca de Frango com arroz, feijão, farofa e fritas 
 
Fonte: Paixão, 2020. 

 

Iniciando com a entrada, os dadinhos de tapioca foi uma criação do chef  

pernambucano radicado em São Paulo, Rodrigo Oliveira e se espalhou pelo Brasil.  

Não faz parte dos pratos da culinária tradicional, mas da contemporânea, estando  

presente inclusive em outros países. Utiliza ingredientes da culinária brasileira como  

a tapioca e o queijo coalho, oferecendo-os em uma nova versão (MENU, 2018). 

A salada de palmito pupunha grelhado com feijão de corda é um prato comum  

na região nordestina, mas também está presente, atualmente, em outras regiões  

brasileiras. A pupunheira produz um palmito mais adocicado e amarelado em relação  

às variedades açaí e juçara, podendo ser servido cozido, assado ou grelhado  

(KUNTH, 2020). Quanto as sopas, a tradicional Canja de Brasileira, de acordo com  

Bocato e Lelis (2013), conhecida canja de galinha, do imperador ou  Canja à  

labrésilenne (por ser o prato preferido de Dom Pedro II.), estava presente nos poucos  

banquetes dados pela corte portuguesa no Brasil. Com o passar dos tempos se torna  

popular e muito usada como dieta para enfermos se restabelecerem. 

Quanto as carnes, às vermelhas são representas pela picanha. Este corte da  

carne bovina, começa a ser feito no Brasil nos anos de 1970. Segundo Zegaib (2016),  

antes era vendida como parte da alcatra ou do coxão mole, por ter uma grossa  

camada de gordura era descartada na hora de preparar um churrasco de alcatra ou  
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de maminha. Como o churrasco é um preparo muito apreciado no Brasil, e as  

churrascarias brasileiras reconhecidas até no exterior, os turistas que apreciam a  

carne vermelha têm interesse neste corte. Quase sempre, o acompanhamento contém  

farofa e o vinagrete brasileira “brazilian sauce”, que diverge do molho à campanha que  

é  uma  emulsão  que  utiliza  líquidos  de  diferentes  densidades  e  é  composto  

basicamente por azeite, vinagre e sal, muitas vezes também acrescido de mostarda  

Dijon (DIEM, 2019). 

Já quanto as carnes brancas o representante é o galeto. Este galináceo de  

acordo com Peccini (2011), começou a ser preparado pelos imigrantes italianos em  

dias de festas, quando as passarinhadas foram proibidas na Região Sul do Brasil. O  

frango grelhado é muito comum em muitos lugares do Brasil, inclusive os frangos  

vendidos nas padarias e bares assados em fornos elétricos também presente na vida  

do carioca. 

Nos pratos com peixes e frutos do mar destacam a caldeirada, de origem 

portuguesa que passou a ser incorporada na culinária brasileira. O pirarucu um peixe 

da Amazônia que é servido com banana da terra, de origem africana, também muito 

popular no Brasil. O aipim de Santa Cruz, diferencia dos outros por ter coloração preta 

e ser plantado inicialmente, no bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. 

Nas sobremesas a goiaba uma fruta nacional com sorvete de queijo, que  

embora seja uma releitura do romeu e julieta, traz a ideia da sobremesa tradicional  

brasileira. O pudim de leite está presente na nossa cultura brasileira, de origem  

portuguesas criada por um abade denominado Pudim de Priscos (DO PRATO, 2020),  

que irá se alterando até chegar no pudim de leite condensado ou mesmo o pudim de  

leite somente e o quindim com coco dourado. Este doce é um derivado do Brisa-do- 

Lis, um doce conventual português originário do Convento de Santana em Leiria-PT,  

feito com ovos, açúcar e amêndoas. Quando reproduzido no Brasil, não havia  

amêndoas, por isso, as escravas as substituíram pelo coco ralado e o denominaram  

de quindim, que significa encanto ou dengo, por ser delicado (FARIAS, 2014). 

Os pratos encontrados podem apresentar para o turista alguns dos nossos  

ingredientes, a forma com que as transformações em um prato passaram para ser  

incorporado como parte da nossa cultura, além de também saciar a fome. Há alguns  

pratos que seguem as receitas tradicionais como a canja de galinha, o pudim de leite,  

o quindim dourado, pratos de criação mais recentes que são apreciados em todo Brasil  

como a picanha à brasileira com arroz de brócolis, batata frita, farofa e vinagrete, mas 
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também novas releituras como goiaba confitada com sorvete de queijo ou galeto 

marinado com mostarda, mandioquinha, couve mineira e tradições regionais com 

pequenas alterações com ingredientes locais como o pirarucu assado com banana da 

terra, aipim santa cruz e açaí, que neste caso traz o aipim santa cruz. 

A presença de pratos que não fazem parte da culinária brasileira, mas que foram a 

ela incorporados 

Abordaremos nesta parte os pratos identificados que não podem ser incluídos  

como regionais da culinária brasileira, mas de certa forma já estão inclusos no  

cotidiano alimentar do brasileiro em cardápios de restaurante e de comum acesso  

(Figura 3) 
 

Figura 3: Pratos da Culinária Brasileira ou Regional 
 

Entrada Saladas 
Abobrinha grelhada com fonduta de queijo da 
Serra da Canastra 

Salada Caesar (tradicional) 

Sopas Massas 
Creme de Batata Baroa 
Creme de Ervilha 

Capelete de frango com catupiri aos quatro 
queijos 
Ravioli de ricota ao molho de tomate e 
manjericão 
Spaghetti à bolonhesa 
Spaghetti ao molho quatro queijos 
Spaghetti ao sugo 

Carnes vermelhas Peixes 
Costela de cordeiro ao molho e menta 
Escalopes de filé mignon com molho de pimenta 
rosa e purê de batata barôa 
Filé mignon grelhado com purê de batata baroa, 
cebolas tostadas e cogumelos 
Fraldinha angus com molho vinagrete de carne 
Fraldinha angus na brasa 
Tournedor de filé ao molho de mostarda dijon 
com batata rosti e aspargos 

Arroz de frutos do mar 
Bacalhau ao forno com azeite virgem e 
batatinhas novas 
Camarão com creme de castanha de Caju, 
coco e couve frita 
Camarão empanado no coco 
Filé de peixe grelhado ao molho de camarão e 
tomate cereja com arroz de lentilhas 
Filé de salmão grelhado em crosta de gergelim 
com legumes à Julienne e molho de açafrão 
Risotto de frutos do mar 

Comida Infantil Carnes brancas 
Nuggets de frango com batatas fritas Chicken Wings assadas 

Sobremesa Sobremesa 
Brownie de avelã com sorvete 
Brownie de chocolate com uma bola de sorvete 
Petit Gateau 
Torta de limão 

Mousse de chocolate branco 
Mousse de chocolate belga meio amargo com 
calda de chocolate, amêndoas caramelizadas 
e sorvete de café. 
Creme de papaia regado com licor de Cassis 

Fonte: Paixão, 2020. 

Ao observar os pratos em questão, verificamos que o Spaghetti com derivações  

de molho aparece três vezes. Esse prato se tornou bem popular no Brasil desde a 
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imigração dos italianos no final do século XIX e início do século XX, quando trouxeram  

o hábito de fazer e cozinhar a massa fresca e compartilhar com vizinhos e pessoas  

próximas, trazendo as massas para a mesa dos brasileiros. Na Itália, se produz mais  

de 500 tipos de massas diferentes, aqui no Brasil é produzido em torno de 60, porém  

50% dos brasileiros gostam mais do espaguete, segundo a agência Brasil. 

A fraldinha angus é citada duas vezes e o corte traz o diferencial de ser um de 

gado angus, a que é uma das raças de gado mais antiga de criação para o mercado, 

vindo da Escócia e possuindo diversos selos de qualidade europeia. É criado de forma 

que a carne fique tenra e suculenta. Outros cortes como a fraldinha e o filé mignon 

também aparecem duas vezes. 

Entre os frutos do mar o que está em dois cardápios é o camarão e nas  

sobremesas temos as presenças do brownie (duas vezes), o famoso bolo que se  

incorporou na cozinha do Brasil recentemente, embora segundo Galvão, seja uma  

receita bem antiga que aparece no “Larousse Gastronomique” com tendo o primeiro  

registro da receita em “New England,” EUA, em 1896. Outra sobremesa que tambpm  

se popularizou recentemente no Brasil foi a mousse, que aparece nos cardápios em  

três variações. É considerada uma sobremesa francesa e teria sido citada pela  

primeira vez, em 1755 no livro “les soupers de la cour, do chef francês Menon, mas  

há muitas versões para a criação do doce (ABC em el Este, 2015). Ela se incorporou  

nos cardápios brasileiros em várias versões. 

Os outros pratos são todos citados uma vez, dentre eles o creme de papaia 

com licor de cassis que muitas pessoas pensam ser brasileiro pelo mamão papaia, 

que na verdade, tem sua origem no sul do México e alguns países da América Central 

e o licor de cassis de origem europeia.. 

Nesse quadro conseguimos observar alguns elementos nossos, mas a maior  

parte  dos  pratos  e  ingredientes  são  de  origem  internacional  que  acabaram  

incorporando-se ao gosto brasileiro e estão presentes em muitos lugares do Brasil. 

 

6.4. A presença de pratos que não fazem parte da culinária brasileira e que a ela não  

 foram incorporados 

Na  figura  4,  apresentamos  os  pratos  de  gastronomia  internacional  não  

incorporados na culinária brasileira ou regional. Estes pratos estiveram em maior  

número nos cardápios. Supomos que isso ocorra por serem restaurantes de hotéis da  

categoria luxo com o recebimento de turistas internacionais que possam querer 
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consumir pratos conhecidos. Na figura 4 além dos pratos, também apresentamos a 

quantidade de vezes que são citados nos cardápios. Encontramos 72 pratos. 
 

Figura 4: Pratos da Gastronomia internacional ou novas criações 
 

Sobremesas 
Prato Prato Prato 

Crème brûlée Tiramisú Cremoso    de    mascarpone 
caseiro    e    camomila    com 
sorvete de caipirinha 

Espuma de doce de leite Maracujá, sorvete de manga e 
marsala 

Mousse de graviola com palet 
de tangerina 

Panacota de limão siciliano Paleta    de    pannacota    de 
chocolate ruby 

Pastel de Belém/ Pastéis de 
nata 

Pavlova Textura de manga Torta de maçã 
Véu de água de rosa e sorvete de cupuaçu Sopa de frutas vermelhas e algodão doce de 

graviola 
Entradas, Saladas e Sopas 

Burrata com pangratatto de 
rúcula e tomate 

Carpaccio de carne grelhada, 
shiitake, cebola 
crocante/Carpaccio de peixe 
curado 

Carpaccio de filé mignon com 
folhas  de  rúcula,  lascas  de 
queijo  grana  padano,  azeite 
virgem e redução de balsâmico 

Carpaccio de salmão 

marinado  artesanalmente  ao 

vinagrete de mostarda e mel 

com mesclo de folhas 

Mix de folhas verdes e endívias 

com  figos  frescos,  queijo  de 

cabra,  nozes  e  vinagrete  de 

mostarda   e   mel/   Queijo   de 

ovelha em crosta com salda de 

brotos, figos e melaço. 

Salsa cruda e maracujá/ Salada 

Caprese     ao     pesto de 

manjericão com rúcula e nozes/ 

Salada   Coleslaw   defumada 

gratinada com crosta de com 

massa folhada 

Massas 

Nhoque de aipim manteiga Spaghettini de     legumes, 

shitake, molho de trufas 

Spaghetticaccio I brasa com 

trufas de verão 

Tortelli de pato, fonduta de 

queijo Canastra, jabuticaba Ravioli de queijo de cabra ao 

mel,   amêndoas,   manteiga 

noisette de sálvia 

Peixes e Frutos do Mar 

Atum  e  burrata  "crudo"  no 

azeite e bottarga/ Tartar de 

Atum,    carne    de    sol    e 

salmão/Tartar   de   Bijupirá, 

vinagrete, aipo, maçã, chips 

de batata doce. 

Bacalhau Confit Gratinado/ Filé 

de   linguado   ao   molho   de 

alcaparras/    Peixe    do    dia 

assado, alcaparras, amêndoas, 

aspargos grelhados, creme de 

espinafre. 

Camarão em lâminas ao "sous 

vide"/   Camarão,   arroz   de 

abacaxi, coco, cardamomo/ 

Camarão tailandês ao molho 

curry com legumes à julienne 

Ostras  de  Santa  Catarina/ 

Vieiras grelhadas, alho-poró, 

manga cítrica/ Vieiras 

marinadas em brasílico, limão, 

curry noir e palmito pupunha 

Pacheri com lagosta, tomates, 

azeitonas negras e manjericão/ 

Lagostim, bottarga 

Polvo   à   provençal/   Polvo 

grelhado / Polvo grelhado, purê 

de   inhame,   brócolis,   cebola 

roxa 
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  Polvo salteado no azeite virgem 

com batatas novas e azeitonas 

pretas 

Pargo ao "sous vide/ Salmão 

grelhado ao molho teriake 

Truta grelhada com amêndoas Ceviche/ 

Aves 

Pato com arroz jasmim, molho 

de mel, salada de agrião e 

rabanito. 

Peito  de  frango  grelhado  ao 

molho de laranja com cuscuz 

marroquino e aspargos frescos 

Magret de pato ao molho de 

manga 

Carnes 

Assado de tira 

Costeleta de cordeiro 

Porter House (750g), legumes 

na brasa 

Barriga de porco ao forno com 

textura   de   batata   doce   e 

salteado de repolho com 

"kimchi 

Bife ancho Uruguaio 

Bife de chorizo 

Bife de chorizo Angus 

Filé mignon à milanesa, risoto 

de  abóbora,  queijo  coalho, 

presunto   de   Parma/   Filé 

mignon de Black Angus/Filé 

mignon à portuguesa 

Coelho    na    mostarda    de 

estragão,   purê   de   maçã   e 

gnochis de batatas 

defumadas/Stinco de cordeiro 

braseado 

Croquetes de Jamón Serrano, 

molho    de    mostarda    com 

abóbora 

Foie Gras 

Arroz 

Arroz basmati Arroz de polvo socarrat 

com barriga de porco e alga 

tostada 

 

Fonte: Paixão, 2020. 

Nos pratos não relacionados com a Culinária Brasileira, no item sobremesas  

foram encontrados em maior número o Crème Brûlée com vários molhos, incluindo  

com frutas brasileiras como o Cupuaçu. Este creme é um clássico da cozinha  

francesa. Outro clássico, embora sua criação não seja tão antiga, da cozinha italiana,  

o Tiramissú, também foi encontrado em mais de um cardápio e a Torta de Maçã  

referência em alguns países europeus e nos Estados Unidos. Da cozinha portuguesa  

encontramos os Pastéis de Nata e de Belém, da italiana a Panacota de Limão Siciliano  

e a Pavlova da Nova Zelândia ou Austrália assim denominada em homenagem à  

famosa bailarina Anna Pavlova. As outras sobremesas são criações da Fusion Food.  

O conceito mais simples e a literalidade do termo Fusion Food p “a fusão de comidas  

de outras regiões e países, ingredientes das mais variadas partes do planeta, técnicas  

clássicas e modernas, tendências inovadoras, resgate histórico, cultural e religioso 
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que convergem no encontro de sabores inéditos de várias cozinhas” (SILVA, CARON,  

JUNIOR, CASTRO, SANTOS & NUNES, 2015, p.23) Dentro deste conceito de Fusion  

Food podemos encontrar sobremesas como Mousse de Graviola com palet de  

tangerina e véu de água de rosas e sorvete de cupuaçu. Nesta sobremesa estão  

presentes ingredientes de origem brasileira como as frutas Graviola e Cupuaçu ou no  

Creme de mascapone caseiro e camomila com sorvete de caipirinha, que contém um  

coquetel nacional. 

Seguindo as criações Fusion Food temos exemplos de partos principais como 

tortelli de pato, fonduta de queijo Canastra, jabuticaba onde o tortelli de pato e a 

fonduta que são algo que não são comuns na nossa cozinha e são fundidas a 

ingredientes como o queijo canastra para fazer a fonduta e utilizada a jabuticaba uma 

fruta tipicamente brasileira. Também o uso do queijo coalho nacional apresentado em 

um risoto de abóbora, com o presunto de Parma, um produto italiano. Por meio da 

Fusion Food ou Fusion Cuisine podemos ter a troca de cultura com a mistura de 

ingredientes de diferentes gastronomias formando um único prato, e, esse tipo de 

culinária, é o que mais temos exemplificado aqui neste item. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das pesquisas das bases bibliográficas das pesquisas realizada por  

meio dos cardápios e nos sites dos restaurantes analisados, houve a possibilidade de  

estabelecer uma conexão entre o que o hotel se preocupa em oferecer ao turista e se  

o que oferece ao turista tem representação na nossa culinária regional ou brasileira. 

O que também leventou o questionamento se ainda é possivel levantar uma 

barreira antropológica quanto à alimentação brasileira. Os territórios podem ser 

delimitados geograficamente porém o que ainda é tão regional que ainda não se 

espalhou pelo resto do país? 

Foi possível identificar que não há uma oferta significativa de culinária regional 

que possa responder de forma positiva nossa problematização. A predominância nos 

hotéis é em manter cardápios clássicos ou cardápios contemporâneos com pratos da 

moda como o caso da Fusion Food que tem obtido espaço no cenário gastronômico, 

isso nos mostra uma tendência dos hotéis em pensar em atrair receita com seus  
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restaurantes  se  mantendo  com  o  seguro  e  a  falta  de  interesse  em  focar 

exclusivamente na culinária regional para gerar atrativo, disseminar cultura e gerar 

uma receita para o município e produtores da região. 

          Ao  analisarmos  os  cardápios  divididos  entre  os  quatro  itens  estudados,  

pudemos verificar uma enorme desigualdade nas quantidades de itens em cada 

quadro. Os ingredientes nacionais, os alimentos da gastronomia brasileira, os 

alimentos internacionais que incorporamos nos nossos cardápios, mas acima de tudo 

a maior desigualdade se encontra nos pratos que estão totalmente fora da curva da 

gastronomia brasileira e estão hoje nos nossos cardápios de hotéis. 

Mas, o estudo comprovou que com a globalização houve um aumento na troca 

de produtos, receitas e gostos. O aumento no número de pessoas viajando também 

fez com que as pessoas passassem a ter mais conhecimento sobre gastronomia 

internacional e regional. Os inúmeros programas de televisão sobre gastronomia e ela 

ter entrado na moda a partir dos anos 2 000 aumentando inclusive o número de 

escolas de Gastronomia no Brasil, ampliaram os gostos, as ofertas e o conhecimento, 

internacionalizando mais a gastronomia no Brasil. 

Em lugares mais cosmopolitas e em hotéis de cadeias internacionais é comum  

uma  internacionalização  de  cardápios.  Isto  é  compreensível,  justamente  pelas  

explicações que demos sobre o que se leva em conta para construir um cardápio 

No entanto, a cor local também é muito valorizada. Pode ser que no contexto  

dos hotéis de luxo haja pouco espaço para propostas deste tipo. Há presença de  

ingredientes de origem do Brasil ou da América, há ingredientes incorporados na  

nossa culinária há muito tempo e de incorporações recentes, mas bastante aceitas  

que podem mostrar aos turistas, principalmente, aos internacionais um pouco da  

nossa cultura. 

Mas, é possível incorporar a história dos alimentos brasileiros, alguns os pratos  

da cultura carioca, como ocorre em outros países e estados brasileiros, sem afetar os  

cardápios. A forma de apresentar os pratos com sua identificação cultural poderia,  

inclusive, despertar o turista para consumi-lo e saber que o Rio de Janeiro e o  

possuem uma culinária regional bem mais ampla que, por exemplo, a Feijoada. 
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