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RESUMO

O objetivo da pesquisa foi analisar o Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes/Minas
Gerais/Brasil e correlacioná-lo ao Festival Nacional de Gastronomia de Santarém/Portugal e ao
Festival de Doçaria Conventual de Alcobaça/Portugal; e inseri-lo no contexto do debate sobre
indústrias criativas, com ênfase para a gastronomia – aqui concebidas em suas dimensões
econômica, cultural e criativa. O trabalho resulta de uma “bolsa sanduíche” em Portugal
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES), na Universidade
de Coimbra, efetivada com o objetivo de responder pelas relações entre a culinária portuguesa
e a produção gastronômica no Brasil; para tanto, foram analisados os festivais da gastronomia
portugueses acima referidos. Os procedimentos metodológicos adotados estão assim
constituídos: pesquisa secundária efetivada por meio de levantamento bibliográfico; pesquisa
primária e de caráter exploratório-qualitativo, envolvendo o levantamento de informações, por
meio da análise do campo em estudo, da observação etnográfica e aplicação de vinte e duas
entrevistas com moradores e proprietários de restaurantes e pousadas da cidade de Tiradentes,
além de informações colhidas nas entrevistas e festivais de Santarém e Alcobaça/Portugal;
realização de estudo de caso, de recorte qualitativo, em que se investigou a unidade social e o
acontecimento social, com seus agentes e manifestações. Pierre Bourdieu e Michel de Certeau
foram autores basilares para a compreensão da gastronomia e das artes de cozinhar. A influência
portuguesa e sua representatividade na cultura gastronômica do Brasil encontram-se presentes
no diálogo com autores como Gilberto Freyre, Câmara Cascudo, Ricardo Miranda, Claudia
Maria Lima e Ivonne Hamilton. Para a reflexão sobre “indústrias criativas” foram fundamentais
as pesquisas realizadas pela Conferência das Nações Unidas para o Comércio e
Desenvolvimento (UNCTAD) e Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro
(FIRJAN) em relação a classificação dos segmentos criativos, com ênfase à gastronomia e o
papel da economia criativa e cultural no desenvolvimento socioeconômico das cidades; assim
como relatório com as recomendações da Organização das Nações Unidas (ONU).

Palavras-chave: Festivais de Gastronomia. Artes de Fazer. Indústrias Criativa e Cultural.

ABSTRACT
The objective of the research was to analyze the Festival of Culture and Gastronomy of
Tiradentes, in the state of Minas Gerais, Brazil, and correlate it to the National Gastronomy
Festival of Santarém, Portugal, and the Conventual Sweets Festival of Alcobaça, also in
Portugal; and also insert it in the context of the debate on creative industries, with emphasis on
cuisine - here conceived in their economic, cultural and creative dimensions. The work is the
result of a scholarship at the University of Coimbra, in Portugal, sponsored by CAPES (Higher
Education & Personnel Training Coordination), to account for the relations between the
Portuguese cuisine and the gastronomic production of Brazil; for this, the above festivals on
Portuguese gastronomy were analyzed. The adopted methodological procedures were
constituted of a secondary research carried out through bibliographic survey, and an
exploratory-qualitative primary research, involving collection of information and an analysis of
the field under study, together with an ethnographic observation through the application of
twenty-two interviews with residents and owners of restaurants and hotels, in the town of
Tiradentes, plus the information collected in interviews and festivals of Santarém and Alcobaça,
Portugal; a case study of qualitative fragment was also part, in which the social unit and the
social event were both investigated, with their respective demonstrations and agents. Pierre
Bourdieu and Michel de Certeau were fundamental authors for the understanding of gastronomy
and the arts of cooking. The Portuguese influence and its representation in the gastronomic
culture of Brazil are very present in the dialogue with authors like Gilberto Freyre, Câmara
Cascudo, Ricardo Miranda, Claudia Maria Lima e Ivonne Hamilton. To elaborate on "creative
industries" all the research conducted by the United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD) and the Federation of Industries of the State of Rio de Janeiro
(FIRJAN) for the classification of creative segments, with emphasis on gastronomy and the role
of the creative and cultural economy in the socioeconomic development of cities, were of basic
importance; as well as the report with recommendations by the United Nations Organization
(UNO).

Keywords: Gastronomy Festivals. Arts of Making. Creative and Cultural Industries.
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Introdução
A elaboração desta investigação sobre o tema “Indústrias criativas: um estudo do
Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes/Minas Gerais/Brasil” (FCGT/MG/B) tem a
perspectiva de buscar a contribuição dos festivais gastronômicos para as indústrias criativas.
Considerando as indústrias criativas aquelas atividades e setores que tem um potencial para a
geração de empregos e riquezas por meio da criatividade e exploração intelectual, a
pesquisadora observou que a gastronomia e festival como atividades artísticas e culturais,
constam nos segmentos criativos destacados pelas organizações e instituições envolvidas com
o assunto. Nesta abordagem, incluem-se os moradores da comunidade local que estão em
atividades relacionadas ao evento, como: os donos de restaurantes – “tour gastronômico”1 –; os
donos de lojas de artesanatos e alimentos locais – “cursos e stands nos largos2” –; os convidados
e participantes dos jantares – chefs3 responsáveis pelo sucesso dos “festins4” – e outros
profissionais da área gastronômica e cultural, além dos patrocinadores e organizadores,
visitantes e turistas. Devem-se destacar, também, os estudantes de diferentes cidades, os
moradores das cidades vizinhas, crianças, jovens e adultos dos mais diferentes estilos, casais de
idades diversificadas, dentre outros.
A indústria criativa, cuja história e desenvolvimento serão descritos no capítulo 1, é um
dos setores mais dinâmicos da economia global, conforme indicado em muitos levantamentos
e relatórios de organizações nacionais e internacionais, como: Ministério da Cultura, FIRJAN
– Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, ONU – Organizações das Nações
Unidas, UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura,
UNCTAD – Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, dentre
1

Tour gastronômico: planejado para realizar, de uma forma aprazível, nos restaurantes da cidade, com
preços mais acessíveis que os dos festins, um evento em que o chef responsável (morador da cidade)
prepara, para seus clientes e visitantes, a entrada, o prato intermediário e o prato principal de uma
refeição.
Largo: praça ou local urbano. Em Tiradentes, há o “Largo das Forras” e o “Largo da Rodoviária”, onde
são montados stands típicos, com o tema do evento, para todo público participante.
2

3

Chefs: profissionais que tem muita vivência e experiência nos diferentes setores da área, tanto na parte
operacional quanto na de gestão, supervisionando os serviços dos cozinheiros, na elaboração dos pratos
e dos garçons no atendimento aos clientes com excelência e qualidade, além de aprimorarem seus
aprendizados com estudos sobre alimentos, receitas e temperos com toda a arte, realizando viagens para
adquirirem novos conhecimentos e fazerem o “networking”.

4

Festins: são jantares especiais, preparados em lugares peculiares da cidade, pelos principais chefs do
Brasil e do mundo. As reservas de ingressos devem ser realizadas com antecedência, pois estes ficam
esgotados ou as pessoas sujeitas à fila de espera.
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outras. O Banco Mundial estima que a economia criativa já responda por aproximadamente 7%
do Produto Interno Bruto (PIB) mundial e que o setor deverá crescer, nos próximos anos, a uma
taxa média de 10%.
O objeto de estudo proposto nesta pesquisa é sobre as indústrias criativas e a interligação
com o “Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes/Minas Gerais/Brasil” (FCGT/MG/B),
complementando com o “Festival Nacional de Gastronomia de Santarém/Portugal” (FNG/S/P)
e “Festival de Doçaria Conventual de Alcobaça” (FDC/A/P). Para complementar os estudos e
a pesquisa, a pesquisadora foi para Portugal com bolsa “sanduíche” da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), onde ficou de julho a dezembro de
2013, vinculada à Universidade de Coimbra e à Universidade Nova de Lisboa. Teve a
oportunidade de participar de festivais da gastronomia portuguesa, como: o “Festival Nacional
de Gastronomia de Santarém/Portugal” (FNG/S/P), que se constitui como o mais similar ao
“Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes/Minas Gerais” (FCGT/MG/B) e o “Festival
de Doçaria Conventual de Alcobaça” (FDC/A/P). O intuito principal da viagem à Portugal foi
analisar a tradição da gastronomia portuguesa e sua influência na cultura gastronômica do
Brasil, uma vez que a “Gastronomia Portuguesa” foi o tema do 11º Festival de Tiradentes, em
2008, com a participação de chef português no festim e também no 8º Festival de Tiradentes,
em 2005, com o tema: “Unidos em nome da gastronomia: Brasil, Portugal, Itália e França em
um só lugar, Tiradentes”, também com a participação de chef português no festim. Pelos estudos
e leituras realizados, a influência portuguesa tem sua representatividade na cultura
gastronômica do Brasil.
Vale ressaltar que, diante da pergunta desta tese – “Qual a contribuição dos festivais
gastronômicos para as indústrias criativas?” –, a escolha de Portugal (minha coorientadora foi
a Profª D. Isabel F. Cunha) se deve a um recorte do “Festival de Cultura e Gastronomia de
Tiradentes/Minas Gerais/Brasil” (FCGT/MG/B), referente ao tema, na história do festival ao
longo do tempo, pois, em 2008, o festival voltou-se para a gastronomia portuguesa. Portugal e
sua gastronomia também foram destacados em outros anos do festival, como será mostrado no
registro cronológico apresentado no capítulo 2. Observa-se que os festivais, desde 2005,
tiveram temáticas dedicadas à gastronomia europeia, respectivamente francesa, portuguesa e
espanhola, reforçando a justificativa para a estadia da pesquisadora em Portugal. Uma das
etapas do trabalho em Portugal destinou-se à realização de entrevistas com os chefs que
participaram do FCGT/MG/B, nos anos de 2005 e 2008.
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Os estudos realizados por Pierre Bourdieu, filósofo e sociólogo e Michel de Certeau,
filósofo e historiador, foram analisados nesta pesquisa, contemplando a gastronomia como uma
tendência da sociedade que se volta para a criatividade, com sua distinção, habitus, gosto, estilo
de vida, além do capital cultural e capital econômico, bem como o cotidiano, tradição e história
interagidos à arte de cozinhar, respectivamente e ressaltando os festivais.
Nas investigações referentes às transformações de uma economia baseada na utilização
de capital e trabalho e orientação para a produção em massa, para uma economia na qual o
capital tem base intelectual, fundamentando-se no indivíduo, em seus recursos intelectuais e na
troca de conhecimentos e capacidade de formação de redes sociais, destaca-se o pesquisador e
professor britânico Howkins (2001) descrevendo que a mudança vem associada a uma nova
retórica, que ressalta a originalidade e a criatividade, celebrando o culto das mudanças, das
rupturas e da inovação. O discurso da época contém transformações em termos de valores,
preferências pessoais, estilos de vida e trabalho, e perfil do consumo.
Neste contexto, o professor americano Florida (2002) defende que os indivíduos estão
se afastando de comportamentos tradicionais, que pressupõe trabalhar pelo salário, consumir
bens padronizados, trabalhar árduo ao longo de toda a vida, e estão aproximando-se de atitudes
e comportamentos que refletem um desejo de controlar a própria qualidade de vida.
A gastronomia vinculada à cultura, através do conjunto de vivências e experiências de
cada pessoa, remete o pensamento a um entendimento de fenômenos correlatos, como a
associação e a solidariedade em situações, no caso os festivais gastronômicos pesquisados, que
trazem conhecimentos e benefícios econômicos. Isso vem acontecendo no decorrer do tempo,
de gerações e épocas, em que a comunicação falada, escrita e virtual, neste mundo midiático
globalizado e imediatista, traz ambientes de convivência com as mais variadas reações,
necessidades, desejos e satisfação dos indivíduos, nos respectivos grupos sociais e cidades
relacionadas, os quais serão desenvolvidos no decorrer das descrições e explicações
apresentadas.
O conhecimento ligado à cultura, a tecnologia voltada para a comunicação falada, escrita
e virtual, neste mundo midiático e globalizado trazem a abordagem sobre a indústria criativa, a
qual mostra os ciclos de criação, produção e distribuição de bens e serviços que usam a
criatividade e o capital intelectual como principais insumos. Os festivais de gastronomia
compreendem um conjunto de atividades baseadas no conhecimento que produz bens tangíveis
e intangíveis, intelectuais e artísticos, com conteúdo criativo e valor econômico, compondo o
tema indústrias criativas.
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A sociabilidade e a sedução que cercam a gastronomia levam as pessoas a uma
convivialidade de acolhimento em diferentes momentos e rituais, que também são envolvidos
pela tradição, história e cultura. O interesse pela prática e conhecimento da gastronomia é
multifacetado pelos diversos ciclos sociais e comunidades que se abarcam com esse tema:
estudantes – nos cursos técnicos e universitários; chefs – que querem se destacar no mercado
com suas receitas, seja em restaurantes, festivais, seja em eventos específicos, com temperos e
sabores, vinho e diferentes degustações; as classes sociais – de acordo com os costumes, hábitos
e cultura. Percebe-se que, muitas vezes, a mesa é o lugar em que as mais sólidas amizades e os
mais suaves laços afetivos se estabelecem proporcionados por momentos de descontração.
A gastronomia com seus respectivos festivais5 e diferentes eventos6 é distribuída entre
as diferentes regiões de cada país, em termos da arte gastronômica, com sua variedade de
temperos e sabores, além das características e peculiaridades do indivíduo em seus respectivos
grupos. Confrontando a alimentação de uma população, descobre-se os valores e práticas
sociais inseridos nessa comunidade, a hierarquia dos grupos humanos, bem como os limites
estabelecidos entre eles e os códigos intrínsecos da cultura e comunicação desses grupos.
Certeau (2008) diz que a comunicação é uma cozinha de gestos e de palavras, de ideias e de
informações, com suas receitas e sutilidades, seus instrumentos auxiliares e seus efeitos de
vizinhança e suas distorções e faz a abordagem de uma nova forma de convivialidade no círculo
das famílias e dos grupos sociais, afinando a percepção e inclusive o juízo crítico dos indivíduos
diante das falas, dos escritos e imagens, disseminados pelos diferentes grupos sociais,
vinculados ao seu cotidiano e cultura.
A fala de Bourdieu sobre a posse de grandeza de certos capitais (cultural, social,
econômico, político, artístico, esportivo, dentre outros) e o habitus de cada ator condicionado a
seu posicionamento relaciona-se com os dizeres de Certeau articulando vivências com as “artes
de fazer” e “morar, cozinhar”, reproduzida no sistema que o indivíduo pertence. Propõe
algumas maneiras de pensar as práticas cotidianas dos consumidores, em diferentes lugares.

5

Festival: realização periódica de entretenimento ou competição artística de determinada espécie
(Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia Melhoramentos, 1998).
6

Evento: acontecimento programado que reúne um grupo específico de pessoas, com ações previamente
planejadas, definidas pelos motivos da reunião em questão, buscando focar resultados eficientes e de
sucesso.
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Considerando o trabalho da equipe em uma cozinha, conhecida como brigada, para que
a operacionalização aconteça com eficiência, é necessária a compreensão das respectivas
responsabilidades e ocupações, dentro da hierarquia determinada na estrutura da organização.
Os festivais buscam atender essa diversidade de escolhas aliada ao capital cultural e capital
econômico, com o objetivo de atrair a comunidade local, participantes e visitantes. Nesta
abordagem, os festivais tanto do Brasil quanto de Portugal, se inserem no contexto cultural e
econômico, incorporando a dimensão criativa das atividades e acontecimentos, pois são
entretenimentos, festas e celebrações que integram a arte da gastronomia, a criatividade dos
profissionais, o talento e a habilidade dos participantes e agentes, e o retorno financeiro
refletindo as melhorias da qualidade de vida da comunidade local, colocados no contexto das
indústrias criativas.
Articulando o tema indústrias criativas enfatizado com os estudos de caso sobre as
cidades onde acontecem os festivais de gastronomia pesquisados: Tiradentes/Brasil, Santarém
e Alcobaça/Portugal, percebe-se que as cidades são responsáveis pelo desenvolvimento da
região e crescimento da economia e cultura local e cada cidadão se torna autor para promovêla em relação a criatividade, competitividade e qualidade de vida, com os respectivos resultados
econômicos e culturais. Contextualizando este envolvimento do ator social nos diferentes
espaços que ocupa, a gastronomia reflete sua participação paralela nas atividades e realizações
da comunidade, vinculadas às comemorações, no caso os festivais e eventos relacionados, e ao
ato de se alimentar.
Estabelecendo uma relação dos festivais no Brasil e Portugal e a descrição dos
estudiosos apresentados, pode-se ressaltar que: a obra de arte e o consumidor são representados
pelo prato elaborado e o pelo cliente que o solicitou; aquele que produziu a obra é representado
pelo chef e os cozinheiros; o artista, neste estudo e pesquisa, são, também, o chef e o gourmet7
com sua equipe.
Segundo Boulud (2004), para ser chef, é preciso muito mais que saber cozinhar. As pessoas
cometem este erro com frequência: confundir o talento para cozinhar com o fato de se tornarem
chefs. Mesmo que tudo se encaixe perfeitamente, leva-se de dez a quinze anos para que o
profissional possa ser chamado de chef e reconhecido como tal. São anos necessários para
adquirir as técnicas culinárias e absorver as maneiras de lidar com as pessoas e seus talentos,

7

Gourmet: palavra francesa que dá nome ao profissional que possui um paladar apurado, além de
conhecimento avançado das artes culinárias.
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requisitos que, somados, darão ao indivíduo a condição de chef, de acordo com a revolução
ocorrida na alta Gastronomia. Além disso, Boulud acrescenta que o chef precisa saber fazer
todo o básico de sua área, ou seja: cozinhar desde os temperos até o doce, conhecer os segredos
da maturação, os modos de assar e a quase mística arte dos molhos, dos temperos, das
especiarias, texturas e sabores; conhecer (ou, no mínimo, ter algumas noções sobre) os estilos
em evolução dos chefs contemporâneos mais importantes ao redor do mundo e manter-se
sempre atualizado; lidar com gente e dirigir as pessoas nos espaços reduzidos e no calor
desagradável das cozinhas; praticar autodisciplina e transmiti-la aos outros (à equipe, no caso,
a brigada); saber onde achar os melhores ingredientes; saber como se mover na sala de jantar,
mostrando-se realmente interessado no que os clientes querem dizer; satisfazer as fantasias
alimentares sempre em mutação de um público exigente.
Essas características necessárias para um chef são associadas aos festivais estudados e
pesquisados às questões de criatividade/arte, conhecimento/capital cultural e riqueza/capital
econômico, envolvendo a apresentação de diferentes discursos voltados para temática da
criatividade e da cultura no Brasil, Portugal e outros países, tanto pelos estudiosos e intelectuais
que tratam do assunto como objeto de estudos e investigações, quanto pelos agentes da cultura,
artistas, promotores culturais, membros de associações e organizações.
Bourdieu e Certeau relacionam suas falas sobre as bases da sociedade, suas relações,
interesses, referenciais e devidas transformações e conservações, interligadas com os hábitos
alimentares, os quais constituem um domínio em que a tradição e a inovação têm a mesma
importância, em que o presente e o passado se entrelaçam para satisfazer a necessidade do
momento, e convir às circunstâncias. Com seu alto grau de ritualização e seu considerável
investimento afetivo e de invenção, as atividades culinárias constituem de fato, um dos pontos
fortes da cultura comum.
Frequentar, por exemplo, um determinado estabelecimento, degustar um prato, beber
um vinho raro, possuir um carro fora de série ou praticar uma modalidade de esporte não
significa uma distinção automática ou uma distinção no momento em que o indivíduo realiza o
ato, ação ou desejo. Por exemplo, a mudança de hábitos de um "novo rico" pode ser vista mais
como ostentação do que como um sinal de distinção. Conforme Bourdieu, “[...] o mesmo
comportamento ou o mesmo bem pode parecer distinto para um, pretensioso ou ostentatório
para outro e vulgar para um terceiro" (Bourdieu, 1996:122).
O festival gastronômico, considerado no espaço social que realizam as atividades
programadas do evento, é uma representação das relações multidimensionais da estrutura de
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uma determinada sociedade. Além disso, é um conjunto de posições hierarquizadas, no qual se
refletem dominações, exclusões ou distinções dotadas de regras ou normas de funcionamento e
operacionalização, e que apresenta agentes investidos de hábitos, costumes e cultura
específicos. Essa abordagem está inserida no objeto de estudo e pesquisa desta investigação,
apresentando o espaço social nas cidades de Tiradentes/Brasil, Santarém e Alcobaça/Portugal,
com toda a caracterização do local e relação multidimensional da estrutura e criatividade dos
indivíduos da comunidade local e envolvidos no acontecimento, considerando os agentes, que
são: os chefs, aprendizes, gourmets, gourmand8, os convidados, o público participante
(profissionais da área e interessados no assunto, equipe organizadora do evento, patrocinadores,
casais, convidados, participantes de todas as idades, sexos e raça e a comunidade local).
Observa-se uma divergência entre o mundo social e as maneiras de comportamento e
conhecimento, evidenciando diferentes pontos de vista e criando um espaço próprio diante das
posições que constituem os diferentes grupos sociais no ambiente do festival e do evento como
um todo. Nesse contexto, pode-se destacar Bourdieu, quando se serve das díades ou grupo de
dois como parte de seu método, a fim de fazer as classificações estruturais dos agentes nos
campos sociais. Para saber qual o espaço social ocupado, Bourdieu (1996:146) perguntaria: o
sujeito prefere cachaça ou conhaque? Futebol ou tênis? Literatura clássica ou de autoajuda?
Violino ou violão? Nesse sentido, reconhece: "[...] procedo por oposições porque é assim que
se faz, na maioria das vezes - mas as coisas são mais complicadas".
Diversos estudiosos voltaram-se para as práticas, os significados e interpretações
ligados à classificação binária de experiências e hábitos, que podem ser categorizados como:
bom ou ruim, masculino ou feminino, rico ou pobre, sucesso ou fracasso, vivo ou morto,
saudável ou não saudável, animal ou vegetal, cru ou cozido. Cada uma dessas considerações
binárias opostas contém o poder de dividir as preferências e crenças de cada indivíduo.
Para contextualizar o ponto de vista teórico conceitual da perspectiva tanto de Bourdieu
quanto de Certeau, no ambiente social vinculado ao ato de comer e de beber e cada estudioso
com sua maneira de expressar e descrever pode-se situá-lo em três eixos: arte/mercado
(produto/serviço no mercado com toda a sua criatividade e inovação para atrair o maior número
possível de clientes/consumidores); gosto/habitus (cada indivíduo ou comunidade terá interesse
em escolher aquilo que lhe agrada de acordo com os seus hábitos, preferências e costumes);
grupos sociais/agentes (relacionado com os diferentes capitais - cultural, social, econômico,
político, artístico, esportivo, dentre outros - e posicionamento da classe social ocupada pelo
8

Gourmand: indivíduo que gosta da boa alimentação e come por prazer.
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grupo ou indivíduo na cidade e/ou organização a que pertence). As diferenças no consumo,
entre ricos e pobres, ocorrem, necessariamente, pela socialização, dominação simbólica,
herança cultural e estilo de vida.
Diante das ideias apresentadas, os procedimentos metodológicos adotados neste estudo
foram:
Pesquisa secundária efetivada por meio de levantamento bibliográfico, abrangendo
leituras, análises e interpretações de textos, livros, manuscritos, dissertações, teses e sites, a fim
de construir uma bagagem de informações relacionadas às diferentes contribuições científicas
disponíveis sobre o tema escolhido.
Pesquisa primária e de caráter exploratório-qualitativo, envolvendo o levantamento de
informações, por meio da análise do campo em estudo, da observação etnográfica, da aplicação
de questionários e realização de entrevistas com os chefs de cozinha, gourmets participantes e
com os diferentes agentes envolvidos no festival de gastronomia de Tiradentes/Brasil. Além
disso, informações também foram colhidas em contatos, pesquisas, entrevistas e festivais de
Santarém e Alcobaça/Portugal, justificando a viagem da pesquisadora para a terra portuguesa,
com a perspectiva de estudo e pesquisa da cultura gastronômica portuguesa, por ter sido tema
de dois anos no festival de Tiradentes, com a participação de chefs portugueses.
Estudo de caso, que é um procedimento justificado por se tratar de uma pesquisa
qualitativa em que a pesquisadora investigou a unidade social e/ou o fato social, com seus
agentes e manifestações, relacionando as ações, os comportamentos e as interações das pessoas
envolvidas nos festivais pesquisados e a devida ligação com a indústria criativa. Dessa forma,
a pesquisadora buscou as diferentes visões e opiniões a respeito da situação em questão. Os
relatos deste estudo de caso foram obtidos por meio de diversas formas de interação, ou seja,
mediante manifestação escrita, comunicação oral, fotografia e discussões.
Em julho de 2010, a pesquisadora foi convidada a fazer parte de uma reunião em Belo
Horizonte com os organizadores do festival, na qual as decisões e os detalhes sobre os
convidados, stands, atividades, patrocinadores, equipe operacional e de gestão estavam sendo
formatados pela empresa de eventos contratada.
Neste momento é oportuno comentar que, no intuito de buscar pistas e orientações para
a estrutura e o desenvolvimento do trabalho, a pesquisadora realizou uma viagem para
Tiradentes/MG, em agosto de 2010, período do festival, com o objetivo de, presencialmente,
atuar como pesquisadora-observadora do evento, identificando a atuação, a operação, gestão do
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festival, bem como a interação e a participação da comunidade local e observação da cidade
como um todo.
O “Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes/Minas Gerais/Brasil” cresceu muito
desde 1998, ano em que se iniciou, até os dias de hoje, em termos da estrutura, empresas
envolvidas, patrocinadores, público participante de diferentes faixas etárias e poder aquisitivo,
espaços ocupados na cidade e utilizados para as diversas atividades relacionadas ao evento,
tanto gastronômicas como culturais e os resultados e benefícios deixados na cidade.
Em agosto de 2011, a pesquisadora voltou à Tiradentes/MG, novamente no período em
que o festival estava acontecendo, e aplicou doze entrevistas (sendo sete entrevistas em
restaurantes/bares e cinco entrevistas em pousadas).
Em agosto de 2012, a pesquisadora voltou à Tiradentes/MG, novamente no período em
que o festival estava acontecendo, para completar as entrevistas realizadas no ano anterior,
aplicando dez entrevistas (sendo seis entrevistas em restaurantes/bares e quatro entrevistas em
pousadas). As tabulações e comentários das entrevistas realizadas em 2011 e 2011 estão
explicados no capítulo 3.
Os entrevistados na aplicação das entrevistas/questionários foram escolhidos
aleatoriamente, moradores e proprietários de restaurantes, bares e meios de hospedagem da
cidade e sem distinção de idade, profissão ou sexo, enquanto o festival estava acontecendo, sem
critérios de escolha. O objetivo das entrevistas/questionários foi para saber, principalmente,
como se dava a interação e quais eram os benefícios que eles obtinham com a realização do
festival.
Complementado as pesquisas e observações realizadas no festival de 2010, 2011 e 2012,
a pesquisadora também teve como objetivo deter o olhar destinado à observação do festival
totalmente voltado para as leituras e estudos de Bourdieu, sendo no ano de 2012, Bourdieu e
Certeau. A pesquisadora, além das entrevistas realizadas, participou de diferentes eventos que
acontecem no festival, como: “Costelão”, que é um almoço para a comunidade da cidade;
“Leitão à pururuca”, também um almoço, mas que atende a outro público; e o “Festim”, que é
um jantar gastronômico requintado, para participantes mais específicos do festival, como:
profissionais do trade gastronômico, patrocinadores, políticos e membros da sociedade
brasileira, destacando os mineiros, paulistas e cariocas.
Como já foi dito anteriormente, para enriquecer os estudos e a pesquisa, esta
pesquisadora foi para Portugal com o patrocínio da “bolsa sanduíche” da CAPES (Coordenação
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de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), onde ficou de julho a dezembro de 2013,
vinculada à Universidade de Coimbra e à Universidade Nova de Lisboa. O intuito principal foi
analisar a tradição da gastronomia portuguesa e sua influência na cultura gastronômica do
Brasil, uma vez que a gastronomia portuguesa foi tema do festival de Tiradentes/Minas Gerais,
em 2005 e 20008. Entrevistou também os dois chefs portugueses que participaram do festival
no Brasil, cujas informações das entrevistas estão inseridas no capítulo 2 e 3. Pelos estudos,
leituras e entrevistas realizados, a influência portuguesa tem representatividade na cultura
gastronômica do Brasil, cujas informações também estão inseridas no capítulo 2 e 3.
Para organização dos temas, optou-se pela distribuição da tese em três capítulos:
O primeiro capítulo trata das indústrias criativas e indústrias culturais, descrevendo o
interesse por diferentes questões, principalmente aquelas que são pertinentes ao plano
conceitual. Apresenta estudos e pesquisas realizadas sobre a classificação dos segmentos
criativos, dando ênfase para a gastronomia, em suas variações no âmbito governamental,
institucional, das organizações e programas em geral. Aborda também as articulações e
divergências nos contextos brasileiro e português, revelando as influências portuguesas na
cozinha brasileira.
O segundo capítulo aborda Tiradentes/Brasil, Santarém e Alcobaça/Portugal
relacionando as indústrias criativas na perspectiva da gastronomia, desenvolvendo um breve
histórico e contextualização das cidades de Tiradentes (Brasil), Santarém e Alcobaça (Portugal)
e interligando as recomendações da ONU referentes às indústrias criativas e as características
e atividades específicas de cada cidade, como: Tiradentes/Brasil, no contexto da economia
criativa local e revelação de oportunidades; Santarém/Portugal, a cultura local,
desenvolvimento econômico e social; Alcobaça/Portugal, a criatividade, inovação e
desenvolvimento. Nesta etapa, são expostos os depoimentos, sobre o festival, de profissionais
envolvidos em diferentes atividades do mercado.
O terceiro capítulo descreve a tradição, o cotidiano e o consumo nos festivais
gastronômicos de Tiradentes, Santarém e Alcobaça, desenvolvendo sobre a comunidade local
e os pontos de "sensação de inclusão e exclusão”, cujas informações foram obtidas através de
entrevistas realizadas no período do festival. Destaca-se ainda sobre os profissionais e

23
participantes dos festivais, como: os chefs “estrelas”, restaurateurs9, gastrônomos10, gourmets,
gourmand, formadores de opinião, consumidores, organizadores e curiosos. Considerando o
acesso à informação e a ligação do indivíduo com os meios de comunicação é apresentada sobre
o papel da mídia com seus críticos e críticas expondo os fatos e acontecimentos no festival.
Nesse ponto, para descrever “o papel da mídia: críticos e críticas” relacionado aos festivais é
abordado o Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes, devido as facilidades, proximidade
e frequência de visitas, conversas e entrevistas realizadas no local, durante o período de estudos
e investigações.
Os principais resultados que esta pesquisa e estudo obtiveram relacionados com a
contribuição dos festivais de gastronomia e cultura para as indústrias criativas, demonstraram
benefícios para a comunidade local, como também o sentimento de exclusão nas decisões e
participação do festival. A gastronomia e cultura são vivenciadas pelos grupos sociais com base
no referencial de estilo de vida e gosto, capital cultural e status, conhecimento e criatividade,
variando de acordo com a liberdade e condições econômicas de escolha, num misto de emoções,
palavras, gestos, objetos e ritos envolvidos em magia, nostalgia e interpretação, trazidos para a
realidade.
Tanto o “Festival de Tiradentes/Brasil”, quanto o “Festival de Santarém e
Alcobaça/Portugal”, reúnem anualmente profissionais do Brasil e de outros países, em um só
lugar destacando a gastronomia e cultura. Personalidades de várias áreas e nacionalidades são
convidadas e encontram-se para trocar experiências, inovar, renovar e promover o evento para
os participantes, visitantes, turistas e agentes envolvidos no acontecimento, o qual resulta em
conhecimentos e somatória de fatores econômicos. Desse intercâmbio obtém-se um painel de
receitas, técnicas e um repertório surpreendente de produtos e serviços de todos os cantos do
Brasil, Portugal e de outras partes do mundo, com muita informação e novidades, num clima
descontraído que mistura teoria e prática nacional e internacional, trazendo o sucesso
acompanhado de questões de criatividade, arte, conhecimento, capital cultural, riqueza, capital

9

Restaurateur: proprietário de restaurante, ou seja, refere-se ao profissional altamente capacitado, que
abre e gerencia restaurante e domina todos os aspectos do negócio.
10

Gastrônomo: (gourmet, em francês) é um(a) cozinheiro(a), mas pode igualmente ser uma pessoa que
se preocupa com o refinamento da alimentação, incluindo a forma como os alimentos são preparados e
também como são apresentados.
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econômico, envolvendo a apresentação de diferentes discursos voltados para temática da
criatividade e da cultura no Brasil, Portugal e outros países.
Desta forma, este estudo mostrou que as indústrias criativas estão inseridas neste
contexto de inovação, de trocas e intercâmbio resultando na criação das condições de
infraestruturas para o crescimento do setor cultural e econômico da cidade, através do
posicionamento da cultura e da criatividade como ferramentas essenciais para o
desenvolvimento econômico da comunidade local, onde os festivais acontecem, contribuindo
na geração de valor para a economia e riqueza regional.
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Capítulo 1 - Indústrias Criativas e Indústrias Culturais
1.1.

Concepções em debate
Reconhecer o poder da criatividade e da cultura são valores que contribuem para o

desenvolvimento social inclusivo, a comunicação, informação e entendimento entre os povos e
os países. Esta é uma abordagem que apresenta diferentes discursos voltados para temática da
criatividade e da cultura no Brasil, tanto pelos estudiosos e intelectuais que tratam do assunto
como objeto de estudos e pesquisa, quanto pelos agentes da cultura, artistas, promotores
culturais, membros de associações e organizações. No enfoque discursivo sobre a criatividade
e a cultura no mundo atual, a gastronomia acrescenta os profissionais ou artistas da culinária
relacionados à gastronomia local, regional e do país. Esta temática envolve conceitos e/ou
categorias que têm vindo a ser propostos por organismos oficiais e privados, bem como em
estudos acadêmicos, nos quais estudiosos e pesquisadores e agentes da cultura expressam como
este tema vem sendo falado de norte a sul nos continentes.
Essa abordagem leva o interesse por diferentes questões, principalmente aquelas que são
pertinentes ao plano conceitual, como:
 O que são as indústrias criativas?
 Quais são as indústrias criativas?
 O que é a economia criativa?
 A economia criativa é uma ampliação da economia cultural?
 Qual a diferença das indústrias criativas e das indústrias culturais?

Este é um debate colocado no campo institucional, organizacional e acadêmico que também
se estende à imprensa, onde se discute se esta área faz parte da indústria, da economia ou da
cultura. Neste trabalho será tratada a intersecção entre estes três eixos: industrial, econômico e
cultural, na qual se insere a dimensão criativa. Esta análise mostra conceitos e definições
articulados nos diferentes campos e a interligação do presente objeto de estudo, que são os
festivais: “Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes/Minas Gerais/Brasil”
(FCGT/MG/B), “Festival Nacional de Gastronomia de Santarém/Portugal” (FNG/S/P) e
“Festival de Doçaria Conventual de Alcobaça/Portugal” (FDC/A/P).
A pesquisadora teve a oportunidade de ir para Portugal, com o intuito de investigação e
estudos sobre a culinária portuguesa e verificação do vínculo com a gastronomia do Brasil,
especificamente com o “FCGT/MG/B”. Desta forma, participou de festivais da gastronomia
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portuguesa, como: o “FNG/S/P”, o qual é o festival mais parecido ao “FCGT/MG/B” e o
“FDC/A/P”. O intuito principal foi analisar a tradição da gastronomia portuguesa e sua
influência na cultura gastronômica do Brasil, pois a gastronomia portuguesa foi um dos temas
do “FCGT/MG/B”, de 2008. Pelos estudos e leituras realizados, a influência portuguesa tem
sua representatividade na cultura gastronômica do Brasil, o que pode ser observado nas citações
feitas por Freyre, Cascudo, Miranda, Lima e Hamilton, com abordagens da culinária portuguesa
e brasileira e suas respectivas características e influências. Além disso, será abordado sobre a
ligação das pesquisas e estudos realizados sobre os festivais e suas respectivas cidades com a
economia criativa e economia cultural.
O “Relatório Mundial de Economia Criativa 2010” do Programa de Economia e Indústrias
Criativas das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD)11 (Creative
Economy Report 2010) traça um panorama completo da economia criativa do mundo, os
questionamentos sobre indústrias criativas, economia criativa, indústrias culturais e economia
cultural, os quais são conceituados como Indústrias criativas: os ciclos de criação, produção e
distribuição de bens e serviços que usam a criatividade e o capital intelectual como principais
insumos. Elas compreendem um conjunto de atividades baseadas no conhecimento que
produzem bens tangíveis e intangíveis, intelectuais e artísticos, com conteúdo criativo e valor
econômico.
Considera-se economia criativa o conceito em evolução baseado em ativos criativos que
potencialmente geram crescimento e desenvolvimento econômico. Ela pode estimular a geração
de renda, a criação de empregos e a exportação de ganhos, ao mesmo tempo em que promove
inclusão social, diversidade cultural e desenvolvimento humano. A economia criativa abraça
aspectos econômicos, culturais e sociais que interagem com objetivos de tecnologia,
propriedade intelectual e turismo.
A expressão indústria cultural apareceu no período pós-guerra como uma crítica radical ao
entretenimento de massa, feita por membros da Escola de Frankfurt, liderados por Theodor
Adorno e Max Horkheimer. Naquela época, discutiu-se que a cultura e a indústria eram
conceitos opostos. Nos dias atuais, continuam a existir diferentes interpretações de cultura

11

Relatório Mundial de Economia Criativa 2010 da UNCTAD (Creative Economy Report 2010), pela
primeira vez foi traduzido para o português, autorizada pela UNCTAD ao Ministério da Cultura do
Brasil, cuja tradução foi realizada pela Fundação Itaú Cultural por meio da Lei Rouanet, a lei federal
brasileira de incentivo fiscal à cultura.
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enquanto indústria moderna. Para alguns, a noção de indústrias culturais evoca dicotomia, tais
como cultura de elite versus cultura de massa, belas artes versus entretenimento comercial.
Porém, a proposta é de que as indústrias culturais sejam simplesmente indústrias que produzem
produtos e serviço culturais.
A economia cultural é considerada a aplicação de análise econômica a todas as artes
criativas e cênicas e às indústrias patrimoniais e culturais, seja de capital aberto ou fechado. Ela
se preocupa com a organização econômica do setor cultural e com o comportamento dos
produtores, consumidores e governos nesse setor.
Além disso, o “Relatório Mundial de Economia Criativa 2010” da UNCTAD, defini a
criatividade como o processo pelo qual ideias são geradas, conectadas e transformadas em
coisas que possam ser valorizadas. Em outras palavras, a criatividade é o uso de ideias para
produzir novas ideias.
Confrontando as conceituações apresentadas do “Relatório Mundial de Economia Criativa
2010” da UNCTAD e a proposta deste objeto de estudo focado nos festivais FCGT/MG/B,
FNG/S/P e FDC/A/P, os quais são voltados para gastronomia e cultura, observa-se que há uma
relação com o que expôs o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE, 2014): “a gastronomia brasileira é um dos setores inseridos na economia criativa,
que já estão sendo beneficiados pelas oportunidades de negócios geradas pelos eventos e
festivais. As matrizes culinárias brasileiras reproduzem a “comida do lugar” e possuem uma
riqueza de variedades e combinações”.
De acordo com as observações e pesquisas realizadas em Portugal pela pesquisadora, esta
afirmativa do SEBRAE expande para a gastronomia portuguesa com toda a sua cultura e
criatividade, o que será detalhado adiante.
Os conceitos de indústrias criativas são originários do mundo anglófono12 e as realidades
“criativas” dos países em desenvolvimento apresentam-se de formas diversificadas, como será
verificado no decorrer deste capítulo. Segundo Blythe (2001), o conceito de “indústrias
criativas” surgiu na Austrália, no início da década de 1990, porém foi na Inglaterra que ele
ganhou maior impulso. No final da década de 1990, o UK Department for Culture, Media and
Sports/Departamento de Cultura, Mídia e Esportes (DCMS) do Reino Unido lançou o
mapeamento das indústrias criativas. Um dos objetivos era mostrar que estas vão além do papel
12

Mundo anglófono: grupo de países falantes da língua inglesa, que partilham as características
históricas, políticas e culturais enraizadas à influência histórica do Reino Unido.
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fundamental da cultura e que possuem um vasto potencial de geração de empregos e riqueza.
Sob a perspectiva do processo produtivo, o estudo mapeou não só as empresas essencialmente
criativas, como também aquelas que se relacionavam com elas, destacando a importância da
cadeia criativa13. Com uma vasta visão, essa iniciativa reuniu atividades econômicas cujo
principal insumo produtivo era a criatividade. Desta forma, o governo inglês classificou os
seguintes campos como setores criativos: publicidade, arquitetura, mercado de artes e
antiguidades, artesanato, design, design de moda, cinema, software, softwares interativos para
lazer, música, artes performáticas, indústria editorial, rádio, TV, museus, galerias e as
atividades relacionadas às tradições culturais (DCMS, 2005).

A ênfase dada pela Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento
(UNCTAD) e Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) em relação a
classificação dos campos como setores criativos, sobre o papel da economia criativa no
desenvolvimento socioeconômico, como descrito pelo governo inglês no parágrafo anterior,
serão abordados adiante em “Segmentos criativos: ênfase para a gastronomia” e “Articulações
e divergências nos contextos brasileiro e português”, onde será relacionada a classificação da
UNCTAD, Portugal/Lisboa e FIRJAN/Brasil. Serão destacados nesta pesquisa Brasil e
Portugal, por serem os países em que incide o estudo de caso sobre os festivais gastronômicos.

O governo brasileiro se preocupou em criar a Secretaria de Economia Criativa (SEC), ligada
ao Ministério da Cultura, visando coordenar a estrutura institucional para o crescimento dos
setores criativos. Em paralelo, entidades como o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), Universidade de São Paulo (USP), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN), entre outras, passaram a desenvolver
programas e pesquisas sobre o setor. Em 2011, a brasileira Edna dos Santos-Duisenberg foi
indicada para ocupar a coordenação do Programa de Economia e Indústrias Criativas das
Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) e declarou que a economia
criativa no Brasil não figura entre as 20 maiores do mundo, liderada por China, Estados Unidos
e Alemanha.

13

Cadeia criativa ou cadeia produtiva: compreende os ciclos de criação, produção e distribuição de bens
e serviços que usam criatividade e capital intelectual como insumos primários. Ela pode ser dividida em
três áreas: núcleo criativo, atividades relacionadas e apoio, itens que serão explicados adiante em
“Segmentos criativos: ênfase para a gastronomia”.
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Portugal faz parte do Projeto Cross-Innovation que é uma iniciativa financiada pela
Comissão Europeia no âmbito do Programa Interreg IVC (Innovation & Environment Regions
of Europe Sharing Solutions) para promover o valor da inovação intersetorial em cidades e
regiões europeias. Tem como objetivo identificar colaborações que ultrapassam os limites de
um setor, novas parcerias entre as indústrias criativas e os setores tradicionais para formar novo
conhecimento. Unem-se esforços e inspiração, partilhando conhecimento e encontrando
soluções criativas para os desafios urbanos, através de experiências inovadoras nas 11 cidades
que participam no projeto: Amsterdã (Holanda), Berlim (Alemanha), Birmingham (Inglaterra),
Estocolmo (Suécia), Linz (Áustria), Plzen (República Tcheca), Vilnius (Lituânia), Varsóvia
(Polônia), Roma (Itália), Tallinn (Estônia) e Lisboa (Portugal).
Em Portugal, a Fundação de Serralves promoveu o “Estudo Macroeconômico para o
Desenvolvimento de um Cluster das Indústrias Criativas na Região do Norte de Portugal” numa
parceria com a Junta Metropolitana do Porto, a Casa da Música e a Sociedade de Reabilitação
Urbana da Baixa Portuense e teve como missão concretizar uma visão para o setor das indústrias
criativas para a região norte de Portugal. Estas entidades assumiram o desafio lançado pela
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, que partiu da constatação
sobre a situação socioeconômica da região norte de Portugal, considerando: necessidade de
encontrar novos setores inovadores com capacidade de servir de interface entre o meio
acadêmico, científico e empresarial, criando novas oportunidades a um setor industrial regional
com necessidade e em processo de transformação; existência de uma rede de universidades que
criam uma população dinamizadora de indústrias da criatividade; existência de um propósito
de requalificação e de revitalização urbana nas cidades da região norte de Portugal,
especificamente no Porto. O objetivo foi avaliar o impacto das Indústrias Criativas na região,
conhecer a sua evolução e o papel que desempenham ou poderão vir a desempenhar na
sociedade, na cultura e na economia. Verificou-se que a emergência das indústrias criativas,
que se alicerçam na propriedade intelectual e na criatividade para gerar riqueza e emprego, é
um dos mais representativos fenômenos da mudança da estrutura econômica das regiões e dos
países.
Em 2001, estudos trouxeram novas perspectivas sobre o tema. O pesquisador e professor
britânico, Howkins (2001), membro do Comitê das Nações Unidas PNUD para a Economia
Criativa, adicionou ao método britânico (DCMS, 1998) uma visão empresarial baseada nos
conceitos mercadológicos de propriedade intelectual, na qual marcas, patentes e direitos
autorais forneciam os princípios para transformação da criatividade em produto. Logo em
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seguida, o professor americano, Florida (2001) teve como foco os profissionais que trabalhavam
com processos criativos, os quais denominaram de classe criativa.
Uma década depois do lançamento da primeira metodologia sobre “Indústrias Criativas”
e com base nas metodologias do DCMS (1988), de Howkins e Florida (2001), a UNCTAD
publicou em 2008, um estudo de alcance internacional sobre o assunto. Focando as trocas
comerciais, o trabalho mostrou que as exportações das “Indústrias Criativas” no mundo
ultrapassavam U$500 bilhões.
Falando do ambiente acadêmico, Caves (2000), professor de economia da Universidade
de Harvard, em seu livro “Creative industries: contracts between art and commerce” lamenta
o desinteresse dos estudiosos e pesquisadores do campo da economia nas questões referentes à
temática da economia criativa. O autor discute as indústrias criativas identificando os diversos
problemas relacionados às atividades criativas e a economia, não se interessando em
detalhamentos de conceitos operacionais ou teóricos para esclarecer as expressões economia
criativa e indústrias criativas e considerando esta última como aquelas indústrias que produzem
bens e serviços.
Os países que já adotam os termos economia criativa e indústrias criativas utilizam a
definição formulada pela “Creative Industries Task Force”, criado em 1997 pelo DCMS, o
Ministério da Cultura inglês, com o objetivo de analisar as necessidades voltadas as políticas e
investimentos governamentais e verificar como maximizar o impacto econômico das atividades
ligadas as indústrias criativas:
As indústrias criativas são aquelas indústrias que tem sua origem na
criatividade, habilidade e talento individuais e que tem um potencial para
geração de empregos e riquezas por meio da geração e exploração da
propriedade intelectual. Isto inclui propaganda, arquitetura, o mercado de artes
e antiguidades, artesanatos, design, design de moda, filme e vídeo, software
de lazer interativo, música, artes cênicas, publicações, software e jogos de
computador, televisão e rádio. (British Council, 2005).

Esta definição tem sido referência padrão, com algumas divergências atribuídas aos setores
considerados como indústrias criativas, nos planos estratégicos e outros documentos
governamentais dos países que mais avançaram em relação a institucionalização sobre o
assunto, como Austrália, Nova Zelândia e Cingapura.
Essas diferenças ou discordâncias relacionadas a definição de indústrias criativas, possui
três razões que buscam explicar tais variações:
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 A definição do setor sugere outras inclusões;
 Os interesses de cada país em relação a qual setor deve ser incluído;
 O conceito ainda não está totalmente consolidado do ponto de vista prático
operacional ligado às políticas públicas e do ponto de vista acadêmico.
Desta forma, por seu impacto no desenvolvimento, abrangendo um grande conjunto de
atividades, a economia criativa é um dos setores mais dinâmicos da economia global, conforme
indicado em muitos relatórios de agências internacionais. O Banco Mundial estima que a
economia criativa já responda por aproximadamente 7% do Produto Interno Bruto (PIB)
mundial e que o setor deverá crescer, nos próximos anos, a uma taxa média de 10%.
No Brasil, segundo levantamento da Secretaria da Economia Criativa (2013), do Ministério
da Cultura, o crescimento médio anual dos setores criativos (6,13%) foi superior ao aumento
médio do PIB nacional (cerca de 4,3%) nos últimos anos. Em relação ao cenário brasileiro,
somente nos últimos anos que emergiram as questões voltadas para a temática das indústrias
criativas e/ou economia criativa, pois nos países em desenvolvimento, elas não são devidamente
exploradas. Os motivos variam:
 Desconhecimento do potencial de desenvolvimento;
 Ausência de instituições e de políticas ligadas ao setor;
 Concentração do mercado global de produção e distribuição dos bens e serviços
criativos.
As atividades que têm sua origem na criatividade e no talento individual e que possuem um
potencial para criação de riqueza e empregos através da geração e da exploração de propriedade
intelectual estão inseridas na tendência da sociedade de consumo que é expressa no surgimento
da economia criativa. Considerando as expressões economia criativa ou economia da cultura e
o termo indústria criativa, a maioria dos profissionais recai sobre a economia criativa ou
economia da cultura pela abrangência inserida no termo economia.
De acordo com Paulo Miguez (2005) em entrevista dada ao PrimaPagina14, quando
Secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, a economia criativa ou economia da
cultura ultrapassariam o “paradigma da chaminé” contido no termo indústria. Porém, admite

14

PrimaPagina: produz conteúdo jornalístico sob medida para as necessidades de comunicação dos
clientes. As soluções que buscam são exclusivas; cada produto é concebido e executado para atender
um público específico, sem cópias ou reaproveitamento. Seja em formato de texto para internet, de
revista impressa, de aplicativos para iPad, de vídeo pela web ou mesmo de livro, as informações são
precisamente elaboradas para atingir o objetivo estratégico traçado em conjunto com o cliente.
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que do ponto de vista da lógica de uma indústria cultural, que é a transformação de um bem
cultural em mercadoria, não percebe muita diferença entre os termos. Diz ainda, que a distinção
das expressões cabe aos estudos e pesquisas da academia.
Do ponto de vista dos estudos acadêmicos, as discussões e debates sobre o conceito voltado
para ambas as expressões, indústrias criativas e economia criativa, começa a ganhar destaque,
mas ainda deixa muito a desejar. Os termos indústrias criativas e economia criativa ainda são
considerados novos. As várias disciplinas científicas debatem à volta do que é chamado de
“Terceira Revolução Industrial” e estão ligadas com a variedade de conceitos que procuram
conectar o paradigma de produção da sociedade contemporânea: sociedade pós-industrial, pósfordista, do conhecimento, da informação ou do aprendizado.
Segundo Castells (2000) e Lash e Urry (1994) existe uma relação da passagem da sociedade
industrial para a sociedade pós-industrial com a sociedade do conhecimento ou sociedade da
informação ou ainda sociedade do aprendizado. Neste contexto Beck (2000) destaca que essa
passagem acontece com as transformações de uma economia baseada na utilização de capital e
trabalho e orientação para a produção em massa, para uma economia na qual o capital tem base
intelectual, fundamentando-se no indivíduo, em seus recursos intelectuais e na troca de
conhecimentos e capacidade de formação de redes sociais. Howkins (2001) destaca que essa
mudança vem associada a uma nova retórica, que ressalta os imperativos da originalidade e da
criatividade, e celebra o culto das mudanças, das rupturas e da inovação. O discurso da época
contém transformações em termos de valores, preferências pessoais, estilos de vida e trabalho,
e perfil do consumo. Florida (2002) defende que os indivíduos estão se afastando de
comportamentos tradicionais, que pressupõe trabalhar pelo salário, consumir bens
padronizados, trabalhar árduo ao longo de toda a vida, e estão aproximando-se de atitudes e
comportamentos que refletem um desejo de controlar a própria qualidade de vida.
Com essas mudanças destacando rupturas e inovações deve-se evidenciar os estudos de
Bourdieu (1984,1990, 2002), pois o pesquisador francês identificou na sociedade uma nova
classe de serviços, que aliava capital cultural e capital econômico. Desta forma, o processo da
vida cotidiana foi mudando de consumo material para consumo cultural.
Essas transformações, relacionadas aos festivais e ao consumo material ou capital
econômico e ao consumo cultural ou capital cultural, foram abordadas por Bourdieu (2010:
293, 391), na descrição sobre gostos de classes e estilos de vida, mostrando o sentido da
distinção: “Os indicadores que avaliam o capital cultural variam aproximadamente em razão
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inversa dos indicadores do capital econômico”. Esta frase mostra a variação do capital cultural
e capital econômico em relação aos alimentos consumidos, ou seja:
 Capital Cultura (+) Capital Econômico (-): alimentação saudável: vaca, peixe,
fruta, fino, magro, cru grelhado, rebuscado, exótico, natural-açucarado,
laticínios, sumo de frutas, confeitarias, ultracongelado.
 Capital Cultura (-) Capital Econômico (+): alimentação refinada: vaca, peixe,
fruta, rico, forte-gordo-salgado, especiarias, vinhos-bebidas alcoólicas,
aperitivos, pastelaria.
 Capital Cultura (-) Capital Econômico (-): alimentação barata-nutritiva:
charcutaria, porco, cozido, pão, salgado-gordo-pesado-forte.

Os festivais procuram atender essa diversidade de escolhas aliada ao capital cultural e
capital econômico, com o objetivo de atrair a comunidade local, participantes e visitantes. Na
concepção em debate dos conceitos e categorias, o termo indústrias criativas se refere às
indústrias que combinam a criação, produção, comercialização incluindo a circulação,
distribuição e consumo de bens e serviços criativos, os quais são intangíveis e culturais por
natureza. As indústrias criativas estimulam as economias e o desenvolvimento. Os estudos se
voltam para casos e situações de cidades ou regiões, seus produtos e serviços, nos quais a
dimensão estética ou simbólica é enfatizada. Estão se tornando veículos de identidade da
diversidade cultural. Nesta abordagem, os festivais tanto do Brasil quanto de Portugal, se
inserem no contexto cultural e econômico, incorporando a dimensão criativa das atividades e
acontecimentos, pois são entretenimentos, festas e celebrações que integram a arte da
gastronomia, a criatividade dos profissionais, o talento e a habilidade dos participantes e
agentes, e o retorno financeiro refletindo as melhorias da qualidade de vida da comunidade
local.
As indústrias culturais incluem artes, filme, música, artesanato, publicidade, design
gráfico, moda, arquitetura, dentre outros, que dão o suporte para o mapeamento, estudos e
pesquisas dos setores, fazendo uma disseminação das melhores práticas e coletando dados e
estatísticas referentes. Os estudos investigam questões de consumo cultural, mídias, identidade
cultural, políticas públicas.
De acordo com vários autores, a economia global baseia-se cada vez mais na habilidade
das nações em atrair, reter e desenvolver pessoas criativas. Deste modo, segundo estes autores,

34
a competitividade futura vai depender dos 3 Ts do crescimento econômico: Talento, Tolerância
e Tecnologia, os quais a pesquisadora observou nos festivais, tanto do Brasil quanto de
Portugal, com as respectivas características e peculiaridades de cada comunidade local,
participando e realizando pesquisa de observação etnográfica e entrevistas. Percebeu-se que um
lugar deve conter estes três elementos (3Ts) para atrair pessoas criativas, gerar inovação e
estimular o desenvolvimento econômico: como “talentos”, os festivais atraem estudantes e
profissionais de diversos locais, acontecem atividades criativas e artísticas tanto nas áreas
gastronômicas quanto culturais; em relação a “tolerância”, a cidade de Tiradentes no Brasil e
as cidades de Santarém e Alcobaça em Portugal, acolhem e recebem com hospitalidade os
visitantes e participantes dos festivais, que reforçam a capacidade de atração e integração de
talentos; a tecnologia é considerada o elemento central dos 3 Ts, pois nela concentra a inovação
da infraestrutura tecnológica e as redes de telecomunicação necessárias para a dinamização de
um crescimento criativo global, como por exemplo, facilitando as melhores aplicações de
telemóveis para a cidade e seus visitantes, melhorando a vida dos que nela vivem e trabalham
e atendendo aqueles que fazem turismo.
A capacidade de inovação de um país/região permite-lhe competir com outras
economias. A inovação é necessária no que se refere a internacionalização da economia, neste
mundo cada vez mais global, em que os bens e serviços diferenciados representam valor para
os países/regiões que os adquirem, tornando-os mais competitivos. Neste contexto, a classe
criativa, deve ter talento e tolerância, permitindo inovar e apostar na tecnologia, tendo como
resultado final um crescimento econômico. A classe criativa, em termos estatísticos, é o número
de trabalhadores em empregos criativos, considerando o percentual do emprego total.
A economia criativa ou economia cultural parte do princípio que os bens e serviços
culturais trazem em si um valor cultural e um valor econômico. Deve-se compreender que os
termos que compõem a expressão – economia e cultura/criatividade – são compreendidos como
duas instâncias que podem ser conciliáveis e uma não anula a outra.
Segundo Howkins (2005), a “economia criativa” pode ser expressa por uma fórmula:
(EC) = (PC) X (T), ou seja:
Economia criativa (EC) = valor dos produtos criativos (PC) multiplicado pelo número de
transações (T).
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A economia criativa se refere aos bens e serviços de atividades fundamentadas na
criatividade, no talento ou na habilidade individual, cujos produtos se estruturam na propriedade
intelectual abrangendo complexas cadeias produtivas das indústrias culturais. As diversas
implicações neste contexto fazem com que a questão vá além do campo da cultura,
conquistando outras áreas do conhecimento, como a economia e a gestão. De acordo com
estudos e pesquisas realizadas por Bendassolli (2009), uma análise das definições de indústrias
criativas, levou a constatação de quatro elementos principais:
1. Nas indústrias criativas, a criatividade é o elemento central;
2. A cultura é tratada na forma de objetos culturais, ou seja, a percepção de utilidade
de objeto cultural é antes de tudo derivada da atribuição de valor do consumidor;
3. As indústrias criativas transformam estes significados em propriedade intelectual,
portanto em valor econômico;
4. Convergência entre artes, negócio e tecnologia (observada pelos teóricos da Escola
de Frankfurt).
Demonstrando a polivalência, a semântica e etimologia ao falar das indústrias criativas
e indústrias culturais, Bendassolli (2009) descreve em seus estudos sobre este tema, caminhos
para futuros desenvolvimentos, por suas características e complexidade, que podem constituir
investigações de caráter empírico, assim como a realização de trabalhos de reflexão crítica.
Conforme Nussbaumer (2007), para o Brasil, a XI Conferência Ministerial UNCTAD,
realizada em São Paulo, em junho de 2004, foi um marco do processo que envolve as indústrias
criativas, pelo fato de ter recomendado, diante das discussões apresentadas num painel
totalmente voltado ao assunto e que reuniu especialistas, técnicos da Organização das Nações
Unidas (ONU) e representantes de vários governos, a criação de uma instituição internacional
dedicada à economia criativa, na perspectiva do fortalecimento e desenvolvimento deste setor
nos países do sul. Na medida em que o governo brasileiro ofereceu-se para acolher o Centro
Internacional de Economia Criativa (CIEC), a nova instituição recomendada pela conferência
da UNCTAD, a Bahia foi o estado escolhido para ser a sua sede.
Como o Brasil estava caracterizado por um campo cultural ainda bastante carente de
estudos e pesquisas na área da economia da cultura e, por extensão, sobre as indústrias criativas
e a economia criativa, os efeitos desta conferência foram extremamente significativos, fazendo
uma análise do retrato das indústrias criativas atualmente, o qual fará uma abordagem no
subtítulo deste capítulo “Articulações e divergências nos contextos brasileiro e português”.
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Nesse sentido, a XI Reunião da Conferência da UNCTAD realizada em São Paulo
(2004), apontou a universalidade dos recursos criativos, atentando para o fato de que:
[...] mais do que o trabalho, o capital e mesmo tecnologias tradicionais, a
criatividade está profundamente inserida no contexto cultural de todos os
países. A excelência em expressão artística, a abundância de talento, a abertura
a novas influências e à experimentação não são privilégio de países ricos.

Em outro estudo mais recente, a UNCTAD (2010, p.8) definiu indústrias criativas como:

[...] ciclos de criação, produção e distribuição de bens e serviços que usam a
criatividade e capital intelectual como insumos primários; atividades baseadas
em conhecimentos focadas, mas não limitadas às artes, potencialmente
geradoras de receitas comerciais ou de propriedade intelectual; produtos
tangíveis e serviços intangíveis intelectuais ou artísticos, com conteúdo
criativo, valor econômico e objetivos de mercado; na interseção entre
artesanato, serviços e setores industriais; novo e dinâmico setor de comércio
mundial.

Segundo estatística da UNCTAD (2010, 2013), o comércio global de bens e serviços
criativos vem expressando dinamismo nos últimos 10 anos, tendo crescido à média anual de
8,8% a.a., entre 2002 a 2011.
Com este cenário e o potencial de desenvolvimento das indústrias criativas no Brasil, a
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) lançou em 2008, um estudo
pioneiro no Brasil: “A Cadeia da Indústria Criativa no Brasil”. O conceito que definia as
“Indústrias Criativas” e que servia como base para a taxonomia15 das atividades econômicas
era o mesmo do DCMS. Foram classificadas como indústrias criativas as atividades “que tem
sua origem na criatividade, na perícia e no talento individuais e que possuem um potencial para
criação de riqueza e empregos através da geração e da exploração de propriedade intelectual”
(DCMS, 1998). Este estudo foi atualizado em 2011.
Desta época até hoje, o diálogo com instituições de ensino, entidades de classe, agências
de fomento, Secretarias de Cultura e com o Ministério da Cultura fomentou no Sistema FIRJAN
a ideia de uma abordagem ainda mais completa sobre a economia criativa. A concretização
dessa ideia em um produto, no entanto, só foi possível devido as novas estatísticas

15

Taxonomia: é a ciência responsável pela caracterização e designação de técnicas de classificação,
definindo os grupos com base em aptidões ou atributos comuns, sendo um instrumento ligado ao
desenvolvimento cognitivo ou do conhecimento.
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disponibilizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em 2012 que forneceram o
insumo necessário para dar continuidade no mapeamento da economia criativa no Brasil.
Segundo o relatório da ONU, coeditado em novembro/2013 pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), as “Indústrias Criativas” impulsam a economia e o
desenvolvimento e o objetivo é contribuir com a estrutura e o desenvolvimento sustentável pós
2015, reconhecendo o poder impulsionador e catalisador da cultura. O comércio mundial de
bens e serviços criativos alcançou o marco recorde de 624.000 milhões de dólares em 2011 e
se duplicou no período entre 2002 e 2011.
O relatório da ONU contém dez recomendações:


Reconhecer que, além de seus benefícios econômicos, a economia criativa gera um valor

não monetário que contribui notavelmente com a consecução de desenvolvimento sustentável
inclusivo e centrado nas pessoas.


Fazer da cultura uma impulsionadora e uma facilitadora dos processos de

desenvolvimento econômico, social e ambiental.


Revelar oportunidades, identificando os ativos da economia criativa.



Melhorar o acervo de informação empreendendo uma compilação de dados rigorosos

como investimento preliminar essencial para adotar políticas coerentes de desenvolvimento da
economia criativa.


Investigar as conexões entre os setores formal e informal para elaborar políticas de

desenvolvimento da economia criativa.


Analisar os fatores de êxito cruciais que contribuem com a abertura de novas causas

para o desenvolvimento da economia criativa local.


Investir em criatividade, inovação e desenvolvimento das empresas criativas.



Investir no aumento de capacidades a nível local para potencializar os criadores e

empresários culturais, os funcionários da administração e das empresas do setor privado.


Participar da cooperação Sul-Sul para facilitar uma aprendizagem mútua proveitosa e

fundamentar os programas internacionais para o desenvolvimento.


Posicionar a cultura nos programas locais de desenvolvimento econômico e social,

inclusive frente a prioridades contrapostas.
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O Relatório da ONU inclui um documentário disponível na internet, que apresenta
exemplos reais de economia criativa em forma de vídeo, fotografia, entrevistas e dados que
mudam a perspectiva sobre o que significa cultura e desenvolvimento.
A economia criativa é um dos setores da economia de mais rápida expansão a nível
mundial, gerando postos de trabalho, contribuindo com o bem-estar geral das comunidades,
fomentando a autoestima individual e a qualidade de vida, o que resulta em um
desenvolvimento sustentável e inclusivo. Esta pesquisa propõe inserir as recomendações da
ONU interagindo com o objeto de estudo no âmbito das cidades e dos festivais no Brasil e em
Portugal, cujos assuntos serão abordados nos capítulos 2 e 3 desta tese.
Conforme Irina Bokova (2013), diretora geral da United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization/Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO):
[...] neste momento em que a comunidade internacional está estruturando uma
nova agenda de desenvolvimento pós-2015, é vital reconhecer a importância
e o poder dos setores cultural e criativo como impulsionadores de
desenvolvimento.

Continuando a explicação, Irina Bokova (2013) enfatiza sua fala:
Enquanto cria vagas de emprego, a economia criativa contribui para o bemestar das comunidades, autoestima dos indivíduos e a qualidade de vida,
alcançando assim o desenvolvimento inclusivo e sustentável. Num momento
em que o mundo está a formulando uma nova agenda de desenvolvimento
global pós-2015, devemos reconhecer a importância e o poder dos setores
culturais e criativos como motores desse desenvolvimento.

Reforçando as palavras da diretora geral da UNESCO, Helen Clark, gestora do PNUD
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) diz:
[...] a cultura é tanto impulsão quanto viabilização do desenvolvimento
sustentável. Ela produz ideias e novas tecnologias que permitem às pessoas
responsabilizarem-se por seus próprios desenvolvimentos e estimula a
inovação e a criatividade, que impulsionam um crescimento inclusivo e
sustentável.

Desta forma, percebe-se que a economia criativa usa a inventividade e o capital
intelectual de indivíduos para lançar produtos e serviços culturais inovadores, capazes de gerar
renda e emprego e também fomentar a cultura. O foco está nas questões que fomentam
iniciativas nas suas diferentes etapas dos ciclos de criação, produção, circulação, distribuição,
consumo e fruição ou saber desfrutar de bens e serviços criativos.
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Segundo DCMS (2008), a nível mundial, as indústrias criativas estão crescendo em um
ritmo mais acelerado do que os outros setores econômicos, que é um reflexo das mudanças nas
economias geradoras de riqueza. De acordo com a UNESCO (2008), a contribuição do setor
cultural para o PIB e o emprego mostra o potencial econômico e de criação de emprego das
indústrias culturais. Nos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), o setor cultural contribui com 4% do PIB e nos países em
desenvolvimento esse valor oscila entre 1% (Brasil) e 3% (África do Sul).
Os dados do estudo realizado pela KEA European Affairs (2006), “The Economy of
Culture in Europe”, incluem os setores criativo e cultural, destacando a importância da
economia criativa: o setor gerou um volume de negócios de mais de 654 milhões de euros e
contribuiu para 2,6% do PIB da União Européia (UE) EM 2003; o crescimento do setor na
Europa de 1999 a 2003, foi de 19,7% , ou seja, 12,3% maior do que o crescimento geral da
economia; na França, Itália, Holanda e Reino Unido, o setor é o que mais contribui para o PIB
nacional, não só diante dos setores referidos anteriormente, como também em relação aos
setores de maquinaria e equipamentos, computadores e atividades relacionadas.
Os cinco maiores países da UE (Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Espanha) são
responsáveis por quase um terço do setor cultural e criativo europeu. O valor acrescentado do
setor para o PIB nacional é mais elevado na França (3,4%), no Reino Unido (3%), na Noruega
(3,2%), na Finlândia (3,1%) e na Dinamarca (3,1%), ultrapassando o patamar dos 3%. Em
Portugal, o valor acrescentado do setor cultural e criativo para o PIB nacional é de 1,4%,
conforme informações disponibilizadas pela Agência Inova/CultDigest (2008, p.18).
O Projeto Cross-Innovation que é uma iniciativa financiada pela Comissão Europeia no
âmbito do Programa Interreg IVC identificou a região da Grande Lisboa como a mais criativa
de Portugal. Cerca de 30% do emprego criativo e 47% do Valor Acrescentado Bruto (VAB)
são gerados em Portugal pelas quase 22.000 empresas do setor. O setor criativo em Portugal
representa aproximadamente 3,4% do emprego total, considerando o Valor Acrescentado Bruto
(VAB) gerado, cerca de 3% do total da economia portuguesa, dados de 2009. Lisboa tem um
conjunto muito significativo de talentos: mais de 100 estabelecimentos de ensino superior, um
conjunto de escolas de ensino e criação artística. Lisboa recebe anualmente quase 4000
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estudantes Erasmus16, tendo-se licenciado no ano letivo 2011/2012, mais de 1800 alunos nas
áreas criativas e artísticas.
Optar pelo caminho das indústrias criativas tem demonstrado os parâmetros de sucesso,
reconhecendo a criatividade como um ativo estratégico chave, que leva ao crescimento
econômico e que determina uma integração da economia global em constante mudança. Além
disso, os países se tornam mais competitivos e desenvolvem novas oportunidades: ativos
intangíveis, empreendedorismo e gestão, propriedade intelectual. Isto requer uma estratégia na
forma de pensar e agir da parte do poder político, público e privado, tanto no que diz respeito
ao âmbito nacional como internacional.
A pesquisadora Lala Deheinzelin é uma das pioneiras da Economia Criativa no Brasil.
Especialista em cultura e desenvolvimento e diretora do Núcleo de Estudos do Futuro da PUC
de São Paulo esteve em Xangai como consultora do PNUD. Diz Deheinzelin (2012):
[...] os brasileiros demoram muito a perceber seus problemas e a tomar
atitudes para resolvê-los. Não estão acostumados a trabalhar de forma
integrada. Tudo no país é compartimentado e chegou o momento em que essa
prática tem de mudar.

Essa integração para o desenvolvimento e criatividade nos setores deve começar
no setor cultural e se expandir na ação com empresas, terceiro setor 17, governos e
instituições de fomento, organismos multilaterais e redes colaborativas.
Quando se fala em terceiro setor pode-se ressaltar o objeto de estudo e pesquisa desta
tese focando as indústrias criativas com seu núcleo criativo “Artes” em que se destaca a
gastronomia, onde estão inseridos os festivais e eventos ligados à gastronomia e cultura, que
fazem parte da programação das cidades e países e tem apoio do turismo e secretarias afins.
Questionando a economia criativa, Deheinzelin (2012) diz:

16

Erasmus: é um programa de apoio interuniversitário de intercâmbio de estudantes e docentes do ensino
superior entre estados membros da União Europeia e estados associados, que permite aos mesmos que
estudem em outros países por um período entre 3 a 12 meses.

17

Terceiro setor: é constituído por organizações sem fins lucrativos e não governamentais, ou seja, com
a falência do Estado, o setor privado começou a ajudar nas questões sociais, através das inúmeras
instituições, que tem como objetivo gerar serviços de caráter público.
Segundo setor é o privado, responsável pelas questões individuais.
Primeiro setor é o governo, responsável pelas questões sociais.
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Por que não criar outra economia em que "valor" seja mais do que o
financeiro? Por que não criar um modelo de governo regido pelo mérito e pela
participação direta da população? Ter cidades feitas para o desfrute do tempo
e não para a ocupação do espaço? Ou ter o "cuidar" norteando todo tipo de
atividade no século XXI? Por que não ter uma educação que nos ensine a
escolher bem e a compreender as consequências de cada escolha? Por que não
deixar para trás todas as dificuldades cotidianas que o medo e a desconfiança
acarretam? Por que não construir relações, empreendimentos e territórios
baseados em confiança? Por que não adotar a colaboração como modus
operandi? Mundo sustentável, diverso e criativo.

Analisando e integrando a fala de Deheinzelin (2012) existe uma sinergia das explicações
do mundo das “Ciências Sociais” e das revelações das “Artes” que está inserida no núcleo
criativo das indústrias criativas onde se encontra a gastronomia e como apoio encontra-se o
turismo, o qual está destacado no fluxograma sobre cadeia da indústria criativa no Brasil, o qual
será apresentado adiante.
Os estudos e escritos de Deheinzelin (2014) se estruturam sobre quatro pilares:
1. Economia criativa: essa economia baseada em recursos intangíveis;
2. Novas tecnologias de informação e comunicação;
3. Processos colaborativos;
4. Novas formas de organização da sociedade em rede e uma visão multidimensional de
riqueza, recursos e resultados.
As explicações e pilares citados por Deheinzelin (2014) se interagem com a afirmação
feita por Mau e Leonard (2004), dizendo que neste momento de transição revelada por meio
da economia criativa ou de novos conceitos de design, não se quer falar sobre “o mundo do
design”, mas sim sobre “o design do mundo”, relacionando aos estudos de:
 Ciências Sociais: estudando os aspectos sociais da vida de indivíduos e grupos, incluindo
a Sociologia, Antropologia, História, Geografia Humana, Comunicação, dentre outros.
 História: abordando a pesquisa e conhecimento vindos da investigação e análise de
processos e eventos ocorridos no passado, estudando o homem no seu tempo e espaço.
 Arte: entendendo como as habilidades e atividades manifestadas por meio da pintura,
escrita, dança, música, cinema, dentre outras, nas diversas combinações.
Deheinzelin (2012) descreve que a gastronomia tornou-se cada vez mais uma maneira
delicada de saborear e conhecer os alimentos, principalmente no que diz respeito a quantidade,
a qual foi sendo substituida por criatividade, inovação, variedade e qualidade. Surgiu assim os
“Ecochefs”, os quais foram se espalhando por diferentes regiões e cidades e atrás deles veio o
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possível produzir, distribuir e suprir todas as demandas, por meio de outros modelos e
referências.
“Ecochefs” são cozinheiros com responsabilidade socioambiental que se identificaram
com a missão e visão do Instituto Maniva18 e se uniram, formando o grupo de “Ecochefs”. O
objetivo é promover a comunicação e fazer a ponte, de forma sustentável, na cadeia produtiva
do alimento, unindo quem produz a quem consome. Todos são voluntários e se dividem em três
perfis: “Ecochef” proprietário e/ou Chef de restaurante; “Ecochef” docente e “Ecochef”
consultor gastronômico. Cada um, dentro da sua expertise, contribui para a diversidade do
grupo e soma esforços no caminho da aproximação entre o pequeno produtor agroecológico e
o consumidor.
A Chef Teresa Corção, presidente do Instituto Maniva e membro do movimento Slow
Food, participou, em 2002, de um festival gastronômico em Pernambuco e ali descobriu o
mundo da mandioca, com todos os seus derivados e subprodutos, bem como a história das casas
de farinha, presentes em praticamente todo o quintal brasileiro e na memória das populações
migrantes. A mandioca era o alimento que, embora ancestralmente ligada ao povo brasileiro,
não era destacado como de grande interesse gastronômico. Apesar de ser o produto de maior
cultivo de agricultores familiares no Brasil, era considerada “comida de pobre”. Consciente de
que seu trabalho como chef poderia ter uma grande influência na sobrevivência da atividade
dos agricultores do seu país e de seus produtos alimentares, Teresa decidiu criar uma
organização através da qual pudesse viabilizar essa possibilidade. Plantou assim a semente do
Instituto Maniva, iniciando um projeto de Oficinas de Tapioca, para crianças do ensino público
no Rio de Janeiro. Ao longo de oito anos 3.000 crianças aprenderam a importância da mandioca,
sua lenda, sua música, e fazer a tapioca, antiga base alimentar dos índios antes da colonização
europeia.
Os festivais gastronômicos, tanto os brasileiros quanto os protugueses, promovem a
comunicação e fazem a ponte, na cadeia produtiva do alimento, unindo quem produz a quem
consome. E também, como toda arte é um processo criativo que acontece a partir de ideias,
percepções e emoções que são expressas e manifestadas nos “pratos, menus e cardápios” com

18

Instituto Maniva: é uma associação sem fins lucrativos que entende a gastronomia como importante
ferramenta de transformação social, unindo ética ao prazer na alimentação.
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o objetivo único de agradar e encantar cada indivíduo em sua peculiaridade. Os festivais
gastronômicos e culturais também se voltam para as “Ciências Sociais”, “História” e “Arte”,
mostrando caminhos para o desenvolvimento de investigações de caráter empírico e realizações
de reflexões críticas e estudos acadêmicos, trazendo sua contribuição nos setores econômico,
cultural e social das regiões ou cidades, os quais serão abordados no capítulo seguinte, dando
ênfase para a gastronnomia.

1.2 Segmentos criativos: ênfase para a gastronomia
A definição dos segmentos criativos foi utilizada para estimar anualmente a contribuição
que estas indústrias fazem para a economia. Há uma diversidade de instituições e processos
culturais que envolvem aspectos variados como as representações, a organização, a criação, a
crítica, a preservação, a disseminação, a transmissão, a difusão e o consumo. Também é
expressa pela multifacetada expansão quantitativa e qualitativa da produção cultural, ou ainda,
pelo interesse que desperta em um número cada vez maior de campos do conhecimento, onde
as questões referidas à cultura transbordaram os limites da antropologia, da sociologia e das
ciências sociais e os estudiosos se dedicam às variadas disciplinas científicas: geografia,
história, ciência política, comunicação, ciências ambientais, direito, economia e administração.

A coordenadora da UNCTAD, Edna dos Santos-Duisenberg (2014), entende que a
economia criativa “constitui uma abordagem holística e multidisciplinar, lidando com a
interface entre economia, cultura e tecnologia, centrada na predominância de produtos e
serviços com conteúdo criativo, valor cultural e objetivos de mercado.” Portanto, grande
gerador de negócios com perfis de investimentos acessíveis e apelos de mercado diferenciado.
Afirma sobre a gastronomia brasileira:
As matrizes culinárias brasileiras reproduzem a “comida do lugar”, e possuem
uma riqueza de variedades e combinações a partir de três principais eixos:
mandioca predominante do norte e nordeste; o coco e o dendê com forte
utilização na Bahia; e os produtos derivados do milho, cuja identificação mais
forte é com Minas Gerais. Outras culinárias locais como as do sul e sudeste
caracterizam e identificam esse tipo de alimento. Neste particular, devemos
preparar projetos consistentes a fim de apresentar para o visitante estrangeiro
a gastronomia de cada região.
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Pode-se interagir a fala de Duisenberg (2014), com a descrição de Deheinzelin (2012)
referente aos “Ecochefs” e o Instituto Maniva e fazer uma relação com as propostas dos festivais
e a economia criativa, como produtos e serviços que geram oportunidades de negócios e
fortalecem o segmento econômico dos bares e restaurantes, o segmento hoteleiro e de lazer e
entretenimento. Os festivais são geradores de renda e capazes de influir na mudança das
economias de territórios e cidades. Além disso, a coordenadora do UNCTAD destaca que é
importante o papel das micro e pequenas empresas para impulsionar a economia criativa como
estratégia de desenvolvimento, principalmente porque essas empresas: são distribuidoras de
produtos e serviços; tem maior facilidade de empreender; tem diversidade em seu portfólio e
tem tolerância aos riscos impulsionada por novos talentos e projetos.
Pelos estudos, leituras e pesquisas realizadas nota-se que a classificação dos segmentos
criativos apresenta suas variações no âmbito governamental, institucional, das organizações e
programas em geral.

A UNCTAD classifica as indústrias criativas em quatro áreas:
1. Patrimônio cultural, que é constituído por: expressões culturais tradicionais (artesanato
de arte, festivais e celebrações) e locais culturais (sítios arqueológicos, museus,
bibliotecas, exposições, etc.);
2. Artes, incluindo: artes visuais (pintura, escultura, fotografia, antiguidades) e artes
cênicas (música, teatro, dança, ópera, circo, etc.);
3. Mídia, subdividida em grupos produtores de conteúdos para o grande público: editoras,
meios de comunicação impressos (livros, imprensa e outras publicações) e audiovisuais
(cinema, televisão, rádio, outros meios de difusão);
4. Criações funcionais, compostas por indústrias que criam bens e serviços funcionais:
design (interiores, gráfico, moda, joias, brinquedos); novos meios de comunicação
(software, jogos de vídeo e conteúdo criativo digitalizado); serviços criativos
(arquitetônico, publicidade, serviços

culturais, de recreação e pesquisa e

desenvolvimento) e serviços criativos digitais.
A ênfase da UNCTAD sobre o papel da economia criativa no desenvolvimento
socioeconômico sustentável agrupou 13 segmentos criativos:
1. Arquitetura & Engenharia;
2. Artes;
3. Artes Cênicas;
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4. Biotecnologia;
5. Design;
6. Expressões Culturais;
7. Filme & Vídeo;
8. Mercado Editorial;
9. Moda;
10. Música;
11. Pesquisa & Desenvolvimento;
12. Publicidade, Software;
13. Computação & Telecom.

O governo inglês classifica os seguintes campos como segmentos criativos (DCMS,
2005): publicidade, arquitetura, mercado de artes e antiguidades, artesanato, design, design de
moda, cinema, software, softwares interativos para lazer, música, artes performáticas, indústria
editorial, rádio, televisão, museus, galerias e as atividades relacionada às tradições culturais.
Em Portugal, segundo dados do “Projeto Cross-Innovation”19, uma iniciativa financiada
pela Comissão Europeia (2009), o setor criativo representa aproximadamente 3,4% do emprego
total, representando o Valor Acrescentado Bruto (VAB) gerado, cerca de 3% do total da
economia portuguesa.
Na Grande Lisboa, o peso do setor criativo no mercado de trabalho mantém a
proporcionalidade dos dados nacionais, representando 3,3% dos trabalhadores, correspondendo
a 38.287 postos de trabalho registrados em 21.859 empresas. Apesar desta evidência, salientase o fato de 30% do total do emprego criativo do país se concentra nesta região.

“Projeto Cross-Innovation” é um programa financiado pela Comissão Europeia no âmbito para
promover o valor da inovação intersetorial em cidades e regiões europeias, encontrando soluções
criativas para os desafios, sejam eles econômicos ou sociais.

19
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Crescimento de Portugal e Grande Lisboa X economia criativa (percentual)

Gráfico 1: Portugal e Grande Lisboa X economia criativa
Fonte: site: Lisboa: Economia Criativa. Dados reunidos pela Divisão de Estudos e Prospetiva
da CML – com base em dados INE de 2009.

O governo português destaca a região da Grande Lisboa como a mais criativa de
Portugal. A economia criativa de Lisboa parte da vontade da Câmara Municipal de Lisboa
(CML) em dinamizar um processo aberto e participativo, estimulando a interação e a ação dos
agentes da economia criativa, que inovam, criam e geram valor.
A economia criativa é comprovadamente um dos setores com maior potencial de
crescimento futuro na cidade de Lisboa, como foi demonstrado no gráfico acima, em que a
relação de Portugal com a Grande Lisboa mostra o crescimento destacado da Grande Lisboa,
no que diz respeito às empresas, ao pessoal de serviço, o Valor Acrescentado Bruto (VAB) e o
volume de negócios. Entende-se que é um setor econômico determinante para a cidade,
entrecruzando diferentes realidades econômicas, socioculturais e tecnológicas, dinamizado por
inúmeros agentes em constante diálogo e transformação.
A Câmara Municipal de Lisboa está desenvolvendo processos interativos entre a
iniciativa privada e pública, resultando em situações de ganho-ganho, tornando mais visível a
dinâmica da economia criativa e continuando a fomentar a interação entre as suas próprias
atividades com instituições privadas e outras instituições públicas.
O mapeamento da economia criativa de Lisboa permitiu identificar três grandes segmentos
criativos:
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a. Os Serviços Criativos:
 Publicidade, Arquitetura, Design (incluindo design de moda);
b. As Indústrias Culturais:
 Cinema, Vídeo, Música, Rádio e Televisão, Edição (livros, jornais, revistas),
Impressão e Reprodução (gravação de suportes físicos, tipografias, gráficas);
c. As Atividades Artísticas e Culturais:
 Espaços criativos, Eventos, Museus, Bibliotecas, Atividades artísticas e de
criação literária (incluindo fotografia, artes performativas: dança, teatro e
música, artesanato, etc.) e patrimônio cultural.
Observa-se que o objeto de estudo, festival de gastronomia no Brasil e em Portugal
relacionado com a economia criativa, permite destacar o segmento criativo “as atividades
artísticas e culturais”, onde aparece “eventos”, na abordagem do mapeamento da economia
criativa de Lisboa. Este tipo de referencial também é abordado pela UNCTAD, que classifica
as indústrias criativas em quatro áreas e a área denominada “patrimônio cultural”, é constituída
pelas “expressões culturais tradicionais”, onde aparecem festivais e celebrações.
O Brasil considera quatorze segmentos das indústrias criativas e é fundamental percebê-los
como uma cadeia produtiva, composta pelos ciclos de criação, produção e distribuição de bens
e serviços que usam criatividade e capital intelectual como insumos primários. Nesse sentido,
de acordo com a FIRJAN, a cadeia da indústria criativa no Brasil é formada por três grandes
áreas:
1. Núcleo criativo: é o centro de toda a “cadeia produtiva da indústria criativa”.
Atualmente é formado por quatorze atividades, que tem as ideias como insumo principal
para a geração de valor.
2. Atividades relacionadas: indústrias e serviços: provêm diretamente bens e serviços ao
núcleo. São representadas por indústrias e empresas de serviços fornecedoras de
materiais e elementos fundamentais para o funcionamento do núcleo.
3. Apoio: ofertantes de bens e serviços de forma indireta ao núcleo.

O fluxograma a seguir, referente a cadeia da indústria criativa no Brasil, representa e
detalha as respectivas áreas.
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Imagem 1: Fluxograma: cadeia da indústria criativa no Brasil
Fonte: site: “Mapeamento das Indústrias Criativas 2012”.

Contextualizando o fluxograma apresentado acima sobre a cadeia da indústria criativa
no Brasil, pode-se destacar a gastronomia, a qual está relacionada ao objeto de estudos e
pesquisas desta tese proposta – festival de gastronomia e cultura no Brasil e em Portugal – e
que se encontra no núcleo criativo, dentro da área de “Artes”. No item “apoio “percebe-se o
“turismo”, considerado o “guarda-chuva”20 onde está inserido diversas atividades como:
gastronomia, hotelaria, agência de viagens, entretenimento e lazer, eventos, dentre outras.
Além da visão sobre a cadeia produtiva focando as empresas e o valor de produção
gerado por elas, foi construída uma análise sobre os profissionais criativos. Isto é fundamental,
uma vez que eles não trabalham somente na empresa onde produzem os bens e serviços
criativos. Por exemplo: o chef pode trabalhar em um restaurante e realizar eventos corporativos.
Nota-se que a análise atual dos profissionais criativos aborda os dados da Classificação

“Guarda-chuva”: é uma expressão usada relacionando o turismo, por ser uma atividade que envolve
os serviços do local, como: hospedagem, alimentação, lazer e entretenimento, espaços de reuniões,
congressos e eventos, agências de viagens e operadoras, infraestrutura da cidade/administração pública,
dentre outras.

20
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Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) e também a Classificação Brasileira de
Ocupação (CBO).
Deve-se ressaltar que na economia criativa, as empresas passaram a reconhecer a
importância do conhecimento como insumo de produção, como percebeu seu papel
transformador no sistema produtivo. Além do capital, da matéria-prima, da mão de obra, as
áreas estratégicas das empresas se voltaram para o uso das ideias como recurso essencial para
a geração de valor. Com estes movimentos e transformações surgiram nos diferentes horizontes
do mundo, novos modelos de negócios, fomentando a geração de empregos e riqueza. Como
observado por Florida (2001), todos os segmentos da economia que conseguem criar e continuar
inovando são os que obtêm sucesso em longo prazo.
De acordo com o “Relatório Mundial de Economia Criativa 2010” da UNCTAD, os
impulsionadores mais relevantes do crescimento na economia criativa são: tecnologia, demanda
e turismo. O turismo será o impulsionador que será destacado nesta descrição, pois a
gastronomia faz parte deste contexto e do objeto de estudo proposto.
O relatório da UNCTAD/2010 descreve que o aumento do turismo continua
acontecendo em todo o mundo, estimulando o crescimento das indústrias que vendem bens
criativos e serviços culturais nesse mercado. No mundo todo, o turismo é um negócio que
totaliza $ 3 bilhões por dia, do qual potencialmente podem usufruir países em todos os níveis
de desenvolvimento. Ele é a principal fonte de câmbio estrangeiro para um terço dos países em
desenvolvimento e de metade dos países menos desenvolvidos, nos quais ele corresponde a até
40% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo o Departamento de Economia e Relações das
Nações Unidas (2007).

De acordo com a Organização Mundial do Turismo, o nível de turismo caiu para 880
milhões de chegadas em 2009 em virtude da crise financeira global. Contudo, o setor retomou
seu crescimento no último trimestre de 2009, devido as medidas de apoio fiscais, monetárias e
de marketing, implementadas em cerca de 70 países, a fim de estimular a economia e
restabelecer o crescimento. Espera-se que a recuperação se estenda por 2010 e perdure no longo
prazo com crescimento anual de 4% nas chegadas internacionais até 2020, quando deverá
alcançar 1,6 bilhões de pessoas.

O relatório da UNCTAD/2010 relata sobre o setor de turismo nacional:
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Um setor de turismo nacional vibrante pode servir para diversificar a
economia e gerar benefícios sociais e ambientais, mas isso não acontece
automaticamente. Em muitos países em desenvolvimento que possuem uma
considerável indústria do turismo, o turismo de massa em larga escala
apresenta uma ameaça crescente à preservação de recursos culturais e
ambientais. Políticas e ações eficientes devem ser colocadas em vigor para
maximizar o impacto benéfico do desenvolvimento do turismo e suas
profundas relações com a economia criativa. Os turistas são os principais
consumidores de serviços recreativos e culturais, além de uma variedade de
produtos criativos, tais como artesanato e música. Políticas interministeriais
harmonizadas são essenciais para a construção de relações que garantam que
as indústrias criativas sejam capazes de capturar uma parcela maior de gastos
de turistas no país. O país deve também possuir uma sólida base de negócios
criativos, que seja capaz de fornecer produtos e serviços de boa qualidade e
em quantidade suficiente para responder de forma positiva à demanda do setor
do turismo.

No destaque sobre os turistas como principais consumidores de serviços recreativos e
culturais e de uma variedade de produtos criativos, devo citar a gastronomia como atividade
que faz parte do núcleo criativo e o turismo fazendo parte do apoio, no âmbito econômico e
cultural dos festivais brasileiro e português, com a perspectiva da incorporação da dimensão
criativa.

Segundo dados do Sistema FIRJAN/UNCTAD com base nos dados do PIB de 2011 do
Banco Mundial, o Brasil está entre os maiores produtores de criatividade do mundo. Os dados
demonstram que toda a “Cadeia da Indústria Criativa” brasileira, que inclui atividades
relacionadas e de apoio, movimentou mais de dois milhões de empresas, estimando-se que o
núcleo criativo gerou 2,7% do PIB do total produzido no Brasil.
O item “Artes” no núcleo criativo da cadeia da “Indústria Criativa” no Brasil, onde
encontra-se as seguintes atividades: serviços culturais, ensino superior de artes, gastronomia,
museologia e produção cultural, os profissionais do segmento somam 62 mil, com 53% (33 mil)
trabalhando no núcleo criativo. Destacam-se os trabalhadores das “Artes culinárias”, como
“Chefs de cozinha, de confeitaria e bar”, que somam 18 mil profissionais em todo o país. Por
outro lado, quando o enfoque é a renda média, os mais bem pagos do núcleo de “Artes” são os
diretores de serviços culturais, com o salário médio mais do que o dobro da média do segmento.
Na abordagem dos segmentos criativos, dando ênfase para a gastronomia, deve-se
ressaltar que a gastronomia brasileira e portuguesa é um dos setores da economia criativa que
é beneficiado pelas oportunidades de negócios que acontecem pelos eventos e festivais. As
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matrizes ou fontes das culinárias brasileiras reproduzem a culinária do lugar e possuem uma
riqueza de variedades de produtos e insumos e combinações com temperos.
Tanto o Brasil como Portugal promovem anualmente vários festivais gastronômicos em
todo o país. Precisa-se organizar e estruturar para que esses festivais sejam produtos que gerem
oportunidades de negócios beneficiando a comunidade local e fortaleçam este segmento
econômico (bares e restaurantes), que é um grande empregador, gerador de renda e capaz de
influir no crescimento e desenvolvimento da economia da cidade e região. Os agentes
envolvidos nestes festivais e eventos devem focar essa possibilidade e desenvolver
oportunidades de negócios, como valor agregado aos atrativos do local e como produtos
manufaturados de consumo considerando o âmbito doméstico, nacional e internacional.
Os elos que ligam a gastronomia, o capital cultural, o capital econômico e intelectual, o
turismo, a identidade e o lugar compõem articulações e divergências, pois a criação de lugares
é um ato social e os lugares diferem porque as pessoas os construíram diferenciando pelas
características, hábitos, costumes e histórias. Admitir que diferentes lugares significassem
diferentes vivências e experiências para diferentes pessoas, relaciona-se a ideia de que a cultura
e criatividade são elementos diferenciadores.
Outro importante aspecto social das indústrias criativas se refere à sua função no
favorecimento da inclusão social. A economia criativa inclui atividades culturais que podem
ser importantes na ligação de grupos sociais nas comunidades e na contribuição da coesão
social. Frequentemente, as comunidades que sofrem com tensões sociais e conflitos de vários
tipos podem ser unidas por meio da participação compartilhada em rituais culturais. Iniciativas
como programas artísticos comunitários constroem capital social ao estimular a habilidade e
motivação das pessoas em se envolverem na vida da comunidade e ao incutir habilidades que
podem ser utilmente empregadas nas indústrias criativas locais. Além disso, a atividade criativa
é comprovadamente importante para a saúde e o bem-estar psicológico de um indivíduo. O
capítulo 2 e capítulo 3 terão explicações sobre os respectivos festivais estudados e uma
abordagem referente a inclusão e envolvimento da comunidade local nas atividades, bem como
da exclusão dos indivíduos locais nas tomadas de decisões relacionadas aos temas, locais de
recepção dos convidados e jantares e as mudanças que acontecem a cada ano.
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1.3Articulações e divergências nos contextos brasileiro e português
O interesse pela prática e conhecimento da gastronomia é multifacetado pelos diversos
ciclos sociais e comunidades que se envolvem com essa atividade demonstrando suas
articulações e divergências, de acordo com a cultura, a comunidade local, os desejos e
necessidades daqueles que moram e daqueles que visitam um determinado lugar.
Considerando a cadeia criativa, que compreende os ciclos de criação, produção e
distribuição de bens e serviços que usam criatividade e capital intelectual como insumos
primários, relacionada as indústrias criativas e interagidas aos festivais que acontecem nas
respectivas cidades do Brasil e Portugal, nota-se a criatividade nos produtos e serviços
oferecidos, bem como em relação ao espaço para o acontecimento, o entretenimento e lazer
disponíveis, os quais são determinantes na hora das escolhas, que irão refletir nas expectativas
do lado econômico, cultural e social. Essa sinergia foi observada pela pesquisadora no que diz
respeito às apresentações do ambiente, qualidade dos produtos e serviços, tipos, maneiras de
lidar com os participantes do festival e visitantes, a hospitalidade nas conversas, trocas de ideias
e informações e as características do artesanato e culinária brasileira e portuguesa, com suas
similaridades e divergências.
Sampaio (1939:73) discursando sobre a cozinha brasileira, articula os alimentos e suas
características e diferenças existentes para os portugueses:
[...] cada cozinha tem as suas características especiais, filhas do clima, da
cultura, de mil e uma coisas bravas e dispares. A cozinha brasileira da cidade
o mesmo é que a portuguesa. Quando se deixa o aglomerado citadino e se
começa a usar os produtos nativos especiais que não existem na nossa terra
portuguesa, então verifica-se que há uma cozinha brasileira própria, com suas
características variadas de cada região, pois o Brasil é um território muito
extenso. A feijoada (prato eminentemente brasileiro), vatapá, caruru, azeite de
dendê, moqueca e outros quitutes. O português de Portugal não sabe que caça
sejam tatu e gambá, que peixes sejam bagre, traira, tambari e diversos outros
que fazem parte do grande e decantado universo gastronômico do Brasil,
fornecendo à culinária deliciosas preparações. Se é rica a fauna e a flora
culinárias brasileiras no que se refere aos frutos, a terra é de uma exuberância
avassaladora. A carne, as aves, os peixes e a criatividade na preparação, as
ervas e hortaliças e as misturas que são feitas das frutas e doçarias são
inenarráveis.

A gastronomia, independente das características do país e de seus produtos específicos,
envolve uma grande cadeia produtiva, que começa com o produto, sendo o centro de tudo o

53
produtor, seja ele familiar ou industrial, escoando para o comércio, ou seja, os mercados e as
feiras, instituições catalisadoras de toda essa rede produtiva. Isto acontece antes das etapas e
conhecimentos que o chef precisa para apresentar o seu prato e degustação no restaurante ou
festival/evento.
Ainda que o festival de Tiradentes/Brasil e Santarém e Alcobaça/Portugal não sejam o
mais significativo dentro do campo gastronômico brasileiro e português, há uma articulação
histórica entre as tradições da culinária brasileira e portuguesa, bem como divergências nas
características e processos, hábitos, costumes e estilos, produtos, temperos e sabores das
respectivas culinárias. É uma área ligada ao consumo dos bens culturais mais legítimos e as
práticas particulares da lógica da oferta e da procura dos bens e serviços disponíveis no
mercado.
Mostrando as influências portuguesas na cozinha brasileira, o Quadro 1, que segue,
apresenta os períodos, a partir da chegada dos portugueses, e as respectivas heranças deixadas
pelos diferentes povos que aportaram no Brasil, como portugueses, africanos e europeus,
relacionando com suas peculiaridades culturais e características, reforçando a articulação
histórica entre as tradições com suas divergências e assimilações.

Panorama da troca de cultura e alimentos
PERÍODO

POVO

Séculos XV e XVI

Portugueses

Século XVII

Africanos

CARACTERÍSTICAS NO HERANÇAS
DE
BRASIL
OUTROS POVOS
Populações indígenas com Portugueses trouxeram sua
ricos saberes alimentares;
culinária milenar; os legumes, as
Brasil com uma exuberante verduras e os animais de
oferta de frutas e outros
criação: porco, vaca e galinha.
produtos naturais, como
mandioca, o milho, o feijão.

Trabalho escravo nas
lavouras e nos engenhos;
incremento da economia da
cana de açúcar.

Como herança, eles deixaram
a comida regada a azeite de
dendê e o coco.

54
Século XVIII

Africanos e
novas levas de
portugueses e
europeus

Atenção para as descobertas das
Povoamento do centro oeste,
minas de ouro.
sudeste e sul do país.
Diversificação alimentar
Tropeiros circulavam por
vida urbana emergente e
todas as regiões levando
surgimento do mercado
mantimentos de um local
interno.
para outro.

Século XIX

Corte Portuguesa/ D. Chegada do gosto e requinte Um arsenal de ingredientes
João VI, no Rio de
franceses, principalmente à novos e receitas bem como
Janeiro
mesa.
hábitos culinários mesclam-se
à cultura do Brasil.
Brasil torna-se
Para trabalhar nas
grande fornecedor
plantações, chegaram
do café/grão para
muitos imigrantes, em sua
Europa e USA
maioria, italianos.
Trouxeram nas bagagens
suas tradições.

Século XX

Brasileiros:
urbanização

Surgimento de restaurantes. Desenvolvimento dos
profissionais do setor:
cozinheiros, maitres,
garçons e sommeliers, que
foram se formando tanto na
prática como na teoria.

Século XXI

Brasileiros:
valorização da
cultura
gastronômica

Chefs do Brasil tornam-se
famosos por criarem pratos
que espelham nossa
identidade.

Os profissionais pesquisam
as riquezas do verde
brasileiro em temperos,
legumes e verduras e não se
esquecem das frutas. Ex:
floresta amazônica
(Alex Atala) e nordeste.

Quadro 1: Influências portuguesas e de outros povos na cozinha brasileira
Fonte: a autora

A contribuição da cozinha portuguesa na formação da culinária típica brasileira está
envolvida de articulações ligadas à sua influência na gastronomia no Brasil, bem como de
divergências nos contextos brasileiro e português das interfaces do cenário voltados para a
cultura, a produção, a distribuição e o consumo destes dois países, inter-relacionados com a
gastronomia e o turismo, no âmbito da economia criativa.
A cozinha portuguesa trouxe para o Brasil uma culinária rica em temperos, sabores e
produtos até então desconhecidos pelos que aqui habitavam, trazendo um patrimônio histórico
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da influência dos mouros21 e árabes e das relações que já tinham com o Oriente e a África.
Procurando reproduzir a cultura alimentar europeia, os portugueses trouxeram diversos
produtos e animais que não existiam no país. Porém, também se adaptou aos alimentos
ofertados pelos trópicos. Dentre eles a principal substituição foi a do trigo pela mandioca, que
constituía a principal base da alimentação ameríndia.
Diante das novidades da cultura e culinária portuguesa trazida para o Brasil, Lima
(2005:15) ressalta: “[...] no Brasil, os elementos trazidos nas bagagens, na memória, intrínsecos
nas heranças culturais, vivos nos hábitos, fiéis nas tradições, aculturaram-se, reformularam-se,
reelaboraram-se numa cozinha que em um primeiro momento mobiliza a base alimentar do
índio, nativo brasileiro”.
Freyre (1941:198) afirma sobre as influências e contribuições portuguesas para a
gastronomia brasileira: “[...] sem o português não haveria cozinha brasileira”. Enfatizando a
explicação da riqueza herdada pela cozinha brasileira, Freyre (1941:197) continua: “[...]
exatamente na época do descobrimento do Brasil, a cozinha portuguesa estava nos seus dias de
maior esplendor”.
Cascudo (2004:239) reforça os dizeres de Freyre destacando: “[...] o português prestara
duas contribuições supremas no domínio do paladar: valorizara o sal e revelara o açúcar aos
africanos e amerabas ou indígenas do Brasil”.
Além dos alimentos consumidos na Europa quinhentista, a expansão marítimo-comercial
proporcionou a Portugal levar para o Brasil vários produtos africanos e orientais, que se
adaptaram muito bem ao solo, como descreveu Cascudo (2004:242): “[...] a ciência
colonizadora do português atingiu o esplendor na transmissão do seu paladar aos aborígenes e
sucessores. O que não era brasileiro e vinha de Portugal tornou-se brasileiro pela continuidade
do uso normal: toucinho, linguiça, presunto, vinho, hortaliças, saladas, azeite, vinagre”.

21

Mouros: são os povos oriundos do norte da África, praticantes do Islão, nomeadamente Marrocos,
Argélia, Mauritânia e Saara Ocidental, invasores da região da Península Ibérica (Portugal e Espanha),
Sicília, Malta e parte de França durante a Idade Média. Estes povos consistiam fundamentalmente dos
grupos étnicos berberes (língua e dialeto pertencente à família linguística afro-asiática) e árabes (maior
parte deles é do Oriente Médio e Norte da África, em que o idioma árabe é a língua litúrgica do
islamismo, por ser o idioma no qual o Alcorão, livro sagrado islâmico, foi escrito), que constituem o
âmago de etnicidade da África setentrional.
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Segundo Hamilton (2005:62), além dos alimentos, os portugueses trouxeram para o
Brasil: “[...] conhecimentos e práticas de cozinha e de produtos que conhecera em Cabo Verde,
Angola, Madeira, Açores e nos contatos com árabes e espanhóis. Trouxeram também modos de
temperar, preparar, confeccionar e conservar alimentos”.
É na doçaria onde se desenvolve muito das técnicas da cozinha portuguesa. O uso da gema
do ovo e açúcar fazem a diferença nos sabores dos alimentos preparados, como ressaltou Freyre
(1941: 203): [...] “as senhoras portuguesas trouxeram na ponta dos dedos verdadeira riqueza:
as tradições dos doces dos conventos e das regiões portuguesas”.
De acordo com Miranda (2005:72), a plantação da cana-de-açúcar no século XVII foi
fator responsável pela criação de muitos doces: “[...] é com o açúcar que se vai notar a grande
influência da cozinha portuguesa na formação da culinária brasileira. Essa herança, recolhida
de Portugal, e, sobretudo dos mouros, pela doçaria dos engenhos não foi pequena”.
Cada vez mais presente em todas as esferas da vida social e articulando as falas passadas
sobre as influências, divergências e semelhanças na culinária, podem-se verificar as suas
interfaces com a dimensão econômica que a cultura na área da gastronomia passou a ser objeto
privilegiado de atenção nos diferentes continentes, de norte a sul no Brasil e Portugal, indo além
dos estudos acadêmicos, dos mercados consumidores e das organizações afins.
Alguns itens de sobreposição, semelhanças e divergências que abordam os conceitos de
indústrias criativas/economia criativa e indústrias culturais/economia cultural que foram
observados:
 A criatividade não é um critério de diferenciação, pois tanto as atividades criativas como
culturais nas respectivas indústrias, se voltam para bens simbólicos ou intangíveis,
aparecendo a sobreposição dos conceitos;
 A produção das indústrias culturais utiliza das novas tecnologias e da economia da
criatividade e economia da informação, aparecendo também a sobreposição dos
conceitos;
 Os estudos sobre indústrias criativas e os estudos sobre indústrias culturais abordam as
políticas públicas, não aparecendo diferenciação dos conceitos.
Falando-se das indústrias criativas neste processo, o consumidor passa a ser um agente ativo
dos ciclos da geração de valor econômico, levando em conta a construção da identidade
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individual, repleta de desejos e satisfação das necessidades de cada um, o que pode ser
relacionado com suas escolhas e alimentação. Na gastronomia, no turismo, no lazer e
entretenimento, os novos sistemas de distinção simbólica, são notados na preocupação com a
saúde, com a qualidade de vida e o bem-estar cotidiano. Isto nos faz lembrar a construção ou
reconstrução dos setores envolvidos nas cidades, ou seja, do lugar e da identidade do indivíduo.
Oliven (2007: 217-218) trata da relação entre território e identidade cultural em um texto
que traz exemplos e ilustrações que contemplam tanto a origem da feijoada e outras comidas
nacionais quanto a influência e permanência da cultura e da tradição fora de seu território ou
lugar de moradia. Segundo Oliven, as pessoas viajam e com elas viajam suas roupas, suas
línguas, seus costumes e suas ideias, as quais muitas vezes viajam sozinhas através de livros,
filmes, programas de televisão e agora, internet. Quando chegam a outras cidades, as pessoas
se adaptam, conservam sua cultura, mas entram em contato com novos costumes e valores. A
influência é recíproca e o viajante ou visitante acaba incorporando os hábitos e costumes do
novo local ou cidade e influenciando as pessoas com quem se relaciona. Falando sobre a
culinária, ele diz:
Na culinária existem pratos que foram transplantados de um país para outro e
acabaram sendo socializados através de restaurantes que foram abertos pelos
imigrantes como forma de sobreviver. A pizza é uma comida tão difundida
que deixou de simbolizar a Itália. Mas as massas continuam sendo fortemente
associadas à italianidade. Já o galeto, apesar de ter sido criado pelos colonos
italianos que migraram para o Brasil, onde foram proibidos de abater
passarinhos, não existe na Itália, sendo um prato característico do estado do
Rio Grande do Sul. Há outros pratos que têm uma trajetória mais complexa.
A feijoada é frequentemente apontada como sendo o prato típico do Brasil.
Mas antes de se tornar um prato nacional, ela era a comida dos escravos que
utilizavam as partes menos nobres do porco desprezadas pelos seus senhores.
No Brasil é muito forte a tendência de se apropriar de manifestações culturais
originalmente restritas a um grupo social determinado, reelaborá-las e
transformá-las em símbolos de identidade nacional.

Essas articulações referentes a trajetória da história da cultura culinária no Brasil é
percebida nas atividades dos festivais do Brasil e de Portugal, onde participantes e visitantes de
diferentes identidades culturais e vindos de diversas partes dos respectivos países e de outros
países, convivem durante o período da realização dos festivais e trocam experiências, vivências
e conhecimentos inseridos na gastronomia e cultura de suas cidades, cujos hábitos e costumes
muitos vezes são incorporados e influenciados entre eles.
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Rosendhal (2007: 226) descreve sobre a cultura, turismo e identidade, explorando a
maneira como são construídas as identidades de certos lugares e a importância do turismo, no
qual neste estudo serão focados o turismo gastronômico, que representa o local com suas
características e a figura do chef e sua identidade na sociedade em que é conhecido e do turista
como consumidor de identidades. Para Rosendhal (2007: 231-232), a viagem turística sugere
um ato de lazer e com ausência de trabalho, completando:
E como tal, apresenta o desejo da fuga do cotidiano, a transição, indicada pelo
percurso da viagem, e a chegada ao lugar ou lugares. O turista, motivado pelo
prazer, e não por sua obrigação, busca locais que despertam interesse de
acordo com sua bagagem cultural e história de vida. A viagem representa
“[…] a concretização de fantasias, a aventura e o inusitado e quanto mais
exótica for a paisagem, mais atrativa será para o turista. O motivo da viagem
é diferenciado para ambos que deixam seus lares, a vida cotidiana, pelo prazer
de chegar a um lugar. O conceito de prazer, tomando num sentido genérico,
relaciona-se às coisas que causam sensações agradáveis.

Os autores descrevem que a cultura de consumo deve ser entendida em referência a
lugares de consumo como festivais temáticos, hotéis, shoppings, resorts, parques temáticos e
outros lugares. No contexto da economia criativa ressalta-se a cultura interligada a arte, a
criatividade, as habilidades e talentos dos indivíduos que compõem a população local e que
fazem atrair outros indivíduos, os quais trarão benefícios, pois esses atrativos convergem para
os negócios e a geração de empregos e riquezas. O turista pode ter o desejo de vivência do
espaço, mas sua prática comportamental está direcionada para o geral. Ele desfruta do ambiente
e da arquitetura do lugar, tem a necessidade de descansar, entreter e alimentar, documentar,
tirar fotos e filmar as imagens e paisagens, bem como seus momentos indescritíveis.
Para apoiar o crescimento do setor no Brasil, a Secretaria da Economia Criativa tem
planejado: aumentar a quantidade de pesquisas sobre o mercado brasileiro, articular e estimular
o fomento direcionado aos projetos criativos, aumentar a capacitação de gestores culturais e
mesmo de cursos para formação em universidades e centros tecnológicos, além de apoiar a
produção, distribuição e consumo dos serviços e bens criativos.
O uso da cultura para aquecer a economia exige ações diferenciadas. Nos últimos anos,
tanto o Brasil quanto Portugal têm apoiado a produção e difusão de atividades culturais por
meio de programas de fomento ou leis de incentivo.
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No Brasil pode-se ressaltar a Rouanet: lei de incentivo à cultura, popularmente chamada
de Lei Rouanet, é conhecida principalmente por sua política de incentivos fiscais. Esse
mecanismo possibilita que cidadãos (pessoa física) e empresas (pessoa jurídica) apliquem parte
do imposto de renda devido em ações culturais. Assim, além de ter benefícios fiscais sobre o
valor do incentivo, esses apoiadores fortalecem iniciativas culturais que não se enquadram em
programas do Ministério da Cultura. Outra modalidade de suporte são as linhas de
financiamentos oferecidos por bancos de fomento, como o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).
Em Portugal, há o Estatuto de Benefícios Fiscais, que prevê no seu capítulo X,
“Benefícios Fiscais para a Atividade de Mecenato”, que são incentivos fiscais, que traduzem
na redução de impostos a quem contribua para o desenvolvimento da cultura do país, com
concessão de donativos.
O desenvolvimento dos setores criativos desempenha papel-chave no progresso urbano
e regional, devido ao estímulo à geração de empregos qualificados e ao desenvolvimento de
produtos de alto valor agregado. Segundo dados da UNESCO, na economia mundial os setores
criativos foram os que mais cresceram desde o início do século 21. O Ministério da Cultura tem
o objetivo de fazer com que a participação dos setores criativos no PIB salte para 3,5%, até
2015. Também espera, no mesmo período, aumentar em 20% a formalização de
empreendimentos e trabalhadores dessas áreas, apesar de hoje não existir nenhum controle
sobre esses dados no país.
Atualmente, apenas 2,5% do PIB brasileiro é composto por recursos vindos da indústria
criativa, segundo levantamento realizado pela FIRJAN. O que tem impedido para que essa
proporção não seja maior, foram questões levantadas no 25ª Fórum de Debates Brasilianas.org,
realizado em São Paulo, no ano de 2012. Afinal, por sua diversidade cultural e ambiental, o
Brasil se mostra como um país bastante propício para liderar os mercados do gênero.
Para viabilizar os objetivos foi criado em novembro de 2011, o Plano Brasil Criativo, e
depois, a Secretaria da Indústria Criativa, para fortalecer os chamados Arranjos Produtivos
Locais (APL) e articular sobre os cinco principais desafios existentes focando a melhoria da
influência dos setores criativos na economia:
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1. Informações e dados sobre a força da economia criativa no PIB. O Brasil ainda não tem
nenhum levantamento nesse sentido. A primeira ação da secretaria é agilizar o
Observatório Brasileiro da Economia Criativa (OBEC). Essa instituição, com auxílio da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), é responsável por reunir e relacionar dados a respeito dos
setores criativos. É bastante sutil esse trabalho, porque existem diferentes formas de
calcular o PIB.

2. O segundo desafio é o da articulação. A relação com os bancos públicos e privados terá
que melhorar muito, para a criação de linhas de financiamentos que apoiem os
empreendimentos criativos. Observando a visão do fomento, o comportamento dos bancos
e o relacionamento com os pequenos criativos, percebe-se que existe um abismo enorme.
Isso porque nesses setores é difícil oferecer garantias físicas aos bancos, como os demais
setores tradicionais da economia são capazes de fazer.

3. O terceiro desafio tem a ver com a educação para competências criativas, isso é, para os
novos campos do conhecimento que incentivam a criação, seja dentro das salas de aula ou
nos ambientes empresariais.

Referente a este desafio destaca-se o filósofo e antropólogo francês, Edgar Morin, dizendo
que precisamos religar os conhecimentos. A economia criativa é fruto do envolvimento e
interação dos conhecimentos. Isso porque é uma área que não tem limites quanto a sua
influência sobre os demais setores do conhecimento.
4. O quarto desafio é de infraestrutura. Os setores que compõem a economia criativa são
extremamente diversificados. Se for pensar num agricultor ou artesão que vive no interior
de diversas regiões brasileiras, por exemplo, a necessidade poderá ser a de um caminhão
que leve seus produtos até outras feiras. No campo da tecnologia digital, softwares e games,
é preciso pensar na banda larga, ou seja, a conexão com a internet para facilitar a
comunicação e informação.

5. O quinto e último desafio é a criação e adequação dos marcos legais para os setores
criativos, o que envolve aspectos ligados as políticas públicas. Além de normatizar
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mecanismos legais em todas as áreas é necessário superar o desafio de trabalhar as mesmas
questões no plano das cidades, dos estados e da União.
Mostrando a indústria criativa emergindo para Portugal, deve-se relatar que, no final de
dezembro de 2013, o Instituto Nacional de Estatística (INE) de Portugal divulgou um
levantamento que fez sobre o montante movimentado pelas empresas de cultura e economia
criativa do país. A pesquisa indicou que o setor gerou volume de negócios de 5,6 bilhões de
euros em 2011.

Sabe-se que Portugal foi um dos países mais prejudicados pela crise da União Europeia
e mesmo assim, tem hoje mais de 53 mil empresas operando na área das indústrias criativas.
Segundo o estudo, as famílias portuguesas investem anualmente, em média, mil euros em
atividades de cultura e lazer, onde está inserida a gastronomia. Em 2011, o setor empregou
cerca de 77 mil pessoas no país, o equivalente a 1,6% da totalidade da população empregada.
Entre as empresas que mais faturaram estão, em primeiro lugar, as agências de publicidade, que
fizeram 20,6% do total do setor. Na base da pirâmide estão as empresas ligadas às artes do
espetáculo, com 4,9% do volume total de negócios. Entre os dois extremos estão as empresas
do varejo de publicações como jornais e revistas (13,4% do total), TV (10% do total).
A definição de “lazer e cultura” para o INE é ampla. A categoria abrange, por exemplo,
a compra de equipamentos audiovisuais e viagens turísticas, onde se pode apreciar a culinária
da região e local. Eventos esportivos estão incluídos nos “serviços recreativos e culturais”, onde
também se pode apreciar a culinária e foram aqueles que os portugueses mais gastaram: 334
euros.
O estudo fez ainda uma avaliação do financiamento público de atividades culturais no
país, em 2011, ano em que o Ministério da Cultura português foi encerrado e passou a ser uma
secretaria na estrutura do governo.
As articulações e divergências das questões relativas às indústrias criativas e/ou
economia criativa, não se restringe exclusivamente ao Brasil e Portugal, países destacados neste
estudo, ou aos países em desenvolvimento, os quais ainda não são devidamente explorados.
Seja pelo desconhecimento do potencial do desenvolvimento dos setores, seja pela ausência de
instituições e de políticas dedicadas ao setor, ou ainda e principalmente, por conta da extrema
concentração do mercado global de produção e distribuição e consumo de produtos e serviços
em determinadas atividades e regiões.
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Considerando a abordagem apresentada, Barbero (2000) e Canclini (2003) demonstram
esse conjunto heterogêneo de dimensões ideológicas de construção do vínculo entre cultura e
desenvolvimento, passando a enfatizar de diferentes maneiras, ou reconhecer, o peso que a
cultura tem na própria economia. Isso acontece, por exemplo, em virtude da crescente
importância e influência que as indústrias culturais/economia cultural passam a ter nas
sociedades contemporâneas, e as indústrias culturais/economia cultural nesse sentido não
apenas pensadas como produção de discursos e de representações sobre a realidade, mas como
ramo do negócio, que movimentam milhões em recursos, que movimentam atividades
profissionais, que constituem setores organizados da economia e que fazem funcionar uma fatia
do PIB dos países.
O peso da cultura na economia vem através da identificação de como as atividades
culturais, no sentido da produção artística (relevando a arte gastronômica), das manifestações
folclóricas, da singularidade de certas comunidades ou da história de certos lugares (focando as
cidades em que os festivais são realizados) podem ser incorporadas numa estratégia de
desenvolvimento econômico. Nesse caso, tem-se uma indústria do lazer, do entretenimento e
do turismo, por exemplo, que passa crescentemente a se conectar com a ideia de identificar
lugares, equipamentos públicos, eventos (evidenciando os festivais), personalidades
(destacando os chefs e cozinheiros) da cultura dos lugares como forma de atrair o turista, gerar
emprego e renda.
De outro lado, divulga-se a ideia de que uma das maneiras de promover a inclusão social
é estimulando a emergência de grupos culturais a partir do local, a partir de espaços urbanos,
por exemplo, e profissionalizar esses grupos, integrando-os no mercado e fazendo com que
através dessa integração, essas pessoas saiam da condição de exclusão e participem do contexto
social, ao qual estão inseridos. Esta afirmativa reforça a proposta dos festivais de inclusão,
integração e participação dos grupos e da comunidade local, bem como mostra as articulações
e divergências das questões relativas às indústrias criativas e/ou economia criativa, nos levando
a descrever no próximo capítulo sobre as cidades em que acontecem os três festivais:
“FCGT/MG/B”, “FNG/S/P” e “FDC/A/P”, no âmbito da cultura local, desenvolvimento
econômico e social, criatividade e inovação.
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Capítulo 2 – Tiradentes/Brasil, Santarém e Alcobaça/Portugal: indústrias
criativas/gastronomia
Os estudos em questão se voltam para casos e situações das cidades de Tiradentes/Brasil,
Santarém e Alcobaça/Portugal, apresentando suas respectivas características, seus produtos e
serviços, os quais estão se tornando veículos de identidade da diversidade cultural. Nesta
abordagem, os festivais tanto do Brasil quanto de Portugal, se inserem no contexto cultural e
econômico, incorporando a dimensão criativa das atividades e acontecimentos, pois são
entretenimentos, festas e celebrações que integram a arte da gastronomia, a criatividade dos
profissionais, o talento e a habilidade dos participantes e agentes, e o retorno financeiro
refletindo as melhorias da qualidade de vida da comunidade local. Os elos que ligam a
gastronomia, o capital cultural, o capital econômico e intelectual, o turismo, a identidade e o
lugar ou cidade compõem articulações e divergências, pois a criação de lugares é um ato social
e os lugares diferem porque as pessoas os construíram diferenciando pelas característica,
hábitos, costumes e histórias. Admitir que diferentes lugares ou cidades significam diferentes
vivências e experiências para diferentes pessoas, relaciona-se a ideia de que a cultura e
criatividade são elementos diferenciadores. Desta forma, ressalta-se que as indústrias criativas
estimulam as economias e o desenvolvimento das cidades e regiões. O tema “Indústrias
Criativas” abordado no capítulo 1, pode ser enfatizado com os estudos de caso sobre as cidades
onde acontecem os festivais de gastronomia pesquisados: Tiradentes/Brasil, Santarém e
Alcobaça/Portugal.
As cidades são responsáveis pelo desenvolvimento e economia do país. Cada cidadão
se torna autor para promovê-la em relação a competitividade e qualidade de vida em sua cidade.
Neste contexto, as indústrias criativas estão inseridas na dimensão econômica, como também
no destaque dos profissionais e estudantes, aqueles ligados as atividades artísticas e culturais,
entre as quais pode-se citar a gastronomia, galerias de arte, museus e teatros, vinculadas a cada
região com suas devidas características.
Analisando esta abordagem e relacionando aos hábitos e práticas alimentares nas
cidades, que são constituídos de grupos sociais como tradições culinárias, fazem com que o
sujeito se sinta inserido no contexto sociocultural e também no que diz respeito ao capital
econômico e capital cultural, que lhe dá uma identidade, a qual é reafirmada pela distinção dos
grupos e indivíduos participantes da época ou tempo e espaços considerados. Os parágrafos
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anteriores demonstram a ligação existente entre os estudos realizados por Bourdieu e os
objetivos e propostas que são realizados e desenvolvidos pelas indústrias criativas.
Bourdieu (2010:229-231) referindo-se sobre a economia das práticas, o espaço social e
as suas transformações diz:
Artesãos ou comerciantes de luxo, de cultura ou de arte, gerentes de “lojas”
de confecção, revendedores de produtos sem marca, vendedores de roupas e
joias exóticas ou de objetos rústicos, donos de discotecas, antiquários,
decoradores, designers, fotógrafos ou até hoteleiros ou donos de bares e
restaurantes da moda, “oleiros” provençais e livreiros de vanguarda
interessados em prolongar para além dos estudos o estado de indistinção entre
o lazer e o trabalho, o militantismo e o diletantismo, característica da condição
estudantil, todos os vendedores de bens ou serviços culturais encontram em
profissões muito ambíguas, onde o sucesso depende tanto da distinção
sutilmente desenvolta do vendedor e dos seus produtos como da natureza e da
qualidade das mercadorias.

Percebe-se que as características de uma cidade e dos profissionais de bens ou serviços
culturais, sobressaindo os festivais e acontecimentos do local, podem ser destacados, pois são
meios de obtenção de rendimentos, em que deve-se conhecer e ter familiaridade com a cultura
da classe dominante e o sentido das práticas dos dominados, naquilo que diz respeito à distinção
e gosto daqueles que fazem parte deste contexto. Nesta perspectiva Bourdieu (2010) desenvolve
uma crítica da faculdade de julgar, observando as condições históricas e sociais da possibilidade
da “escolha”, reflexo de uma sociedade diferenciada, que está na essência das opções. O autor
transmite uma tensão permanente de transformações e provocações no espaço social
descrevendo: os poderes estabelecidos entre dominantes e dominados; o sentido das práticas
nos diversos grupos sociais; capital cultural, capital social e capital econômico; os agentes; o
habitus e o espaço dos estilos de vida; gostos de classe; cultura e política; classes e
classificações; a distinção e as operações de diferenciação social; além de reflexões, dados
estatísticos e fontes complementares. Bourdieu tenta construir a correspondência entre práticas
culturais e classes sociais bem como o princípio que legitima a hierarquia aí implícita.
A cidade com suas características e espaço social, neste caso, o pensamento volta-se
para Tiradentes/Brasil, Santarém e Alcobaça/Portugal, apresenta uma estruturação de posições
cujas propriedades dependem das posições nesses espaços e de seus ocupantes. A gastronomia
com seus respectivos festivais e diferentes eventos é distribuída entre as diferentes regiões de
cada país, em termos da arte gastronômica, com sua variedade de temperos e sabores, além das
características e peculiaridades do indivíduo em seus respectivos grupos. Confrontando a
alimentação de uma população, descobre-se os valores e práticas sociais inseridos nessa
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comunidade, a hierarquia dos grupos humanos, bem como os limites estabelecidos entre eles e
os códigos intrínsecos da cultura e comunicação desses grupos.
O festival brasileiro e português mostra sua cozinha com todas as características da arte
e cultura, bem como de seus ingredientes, técnicas, tradições e perspectivas de futuro, através
de workshops e aulas ministradas por profissionais nacionais e internacionais. Além disso, a
questão do ritual promove uma série de almoços, jantares e degustações especiais, atividades
culturais como shows, teatros, lançamento de livros, desfiles e palestras, interagido no trabalho
conjunto que associa o rigor e a criatividade acompanhados de eficiência, qualidade e
excelência nos produtos e serviços apresentados.
Esta abordagem relaciona-se com as indústrias criativas e/ou indústrias culturais, pois
são estudos de indústrias e economias específicas, com base em casos e situações de cidades ou
regiões, com seus produtos e serviços, considerando sua oferta e demanda, nos quais a dimensão
simbólica é enfatizada, investigando também questões de consumo cultural, mídias, identidade
cultural, políticas públicas, produções culturais, carreira e trabalho nos respectivos núcleos
criativos, atividades relacionadas e otimização da cultura e da tradição com vista ao mercado
de consumo turístico.
Faz-se necessário a descrição de informações sobre o festival de Tiradentes/Brasil,
Santarém e Alcobaça/Portugal, inter-relacionando “artes: gastronomia”, “indústrias e serviços”
“turismo” com a herança ligada à culinária e cultura de outros povos deixadas no Brasil,
destacando a valorização da gastronomia portuguesa e suas influências no âmbito da
gastronomia brasileira.
Inúmeros autores citam o ato de comer relacionado ao convívio entre os grupos e
pessoas nas suas cidades e contextualizam a comensalidade constituindo-se de um sistema de
experiências e comunicação que se refere a este inter-relacionamento, interagindo os hábitos da
refeição à sua ritualização, que acontecem de acordo com cada situação ou momento. As
diferenciações sociais definem os espaços e tempos em que aparecem a diversidade dos modos
de vida e a subjetividade que caracterizam os grupos e comunidades. A sociabilização,
ritualização e diferenciações sociais definidas pela comensalidade em espaços e tempos
diversificados nas diferentes regiões, levam o indivíduo a vivenciar suas histórias, as quais
acompanham o estilo de vida, status, distinção, bem como capital cultural, capital social e
capital econômico, os quais foram observados nas leituras e estudos e durante a pesquisa
etnográfica realizada e os questionários aplicados.
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Bourdieu (2010:161) escreve sobre títulos e graus de nobreza cultural podendo ligar às
manifestações da área da gastronomia e a história que a envolve com seus respectivos agentes:

Para manifestar esta espécie de sentido mundano, irredutível a uma soma de
saberes estritamente controláveis, que está geralmente associado a um forte
capital herdado, basta comparar as variações destas duas dimensões da
competência cultural, a posse de saberes específicos como o conhecimento
dos compositores (aqui pode citar os chefs tanto da gastronomia brasileira
quanto da portuguesa) e o “jeito” necessário para o valorizar, avaliado pela
capacidade de reconhecer aquilo a que Flaubert chamou as “opiniões chiques”
entre diversos juízos propostos.

Contextualizando as manifestações mundanas, dos saberes específicos e da competência
cultural, o “Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes/Minas Gerais” reúne profissionais
do Brasil e de outros países, como Portugal, Itália, Espanha e França, em um só lugar em nome
da gastronomia. Também, o “Festival Nacional de Gastronomia de Santarém/Portugal”
(FNG/S/P) e o “Festival de Doçaria Conventual de Alcobaça/Portugal” (FDC/A/P) descrevendo
o envolvimento dos profissionais e agentes participantes das respectivas cidades portuguesas.
Nestes festivais, diversos profissionais são convidados e encontram-se para trocar
experiências, inovar, renovar e promover um “grande banquete” para os participantes, visitantes
e turistas. É representado por chefs que preparam um menu especial para o respectivo festival.
No Brasil, esses profissionais internacionais, de forno e fogão, passaram a exercer o star system
dos chefs e da culinária brasileira desde a década de 70, momento da vinda de chefs franceses
para trabalhar nas grandes redes hoteleiras. Além disso, com o incremento da alta gastronomia
no Brasil, tornou-se necessária a criação de escolas de cozinha de nível básico, técnico e
superior, com o propósito de formar profissionais qualificados para atender ao mercado e à
demanda em expansão e cada vez mais exigente. O mesmo acontece em Portugal, promovendo
o intercâmbio de conhecimentos e práticas, surgindo um painel de receitas, técnicas e um
repertório sempre surpreendente de produtos e serviços, além da criação de escolas de nível
básico, técnico e superior, também com o propósito de formar profissionais qualificados para
atender ao mercado e à demanda sempre crescente de estudantes e turistas, que se tornam cada
vez mais exigentes. Descobriu-se que cozinhar bem, além de prazeroso, dá certo status.
No livro A Distinção, no capítulo de título “Crítica Social do Juízo de Gosto: Títulos e
Graus de Nobreza Cultural”, Bourdieu diz:
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Se é possível ler todo o estilo de vida de um grupo no estilo do seu mobiliário
e do seu vestuário não é apenas por essas propriedades serem a objetivação
das necessidades econômicas e culturais que determinaram a sua escolha, é
também porque as relações sociais objetivadas nos objetos familiares, no seu
luxo ou na sua pobreza, na sua “distinção” ou na sua “vulgaridade”, na sua
“beleza” ou na sua “feiura”, se impõem por intermédio de experiências
corporais tão profundamente inconscientes como o toque tranquilizador e
discreto das alcatifas beges ou o contato frio e estreito dos linóleos rasgados e
garridos, o cheiro acre, áspero e forte da lixívia ou os perfumes imperceptíveis
como um odor negativo [...]. (Bourdieu 2010:143).

Bourdieu reforça o estilo de vida, o status, habitus, capital cultural, capital social e
capital econômico, se referindo aos grupos, necessidades e escolhas e as experiências nas
relações sociais, que estão interligados aos festivais, os objetivos propostos, os agentes, os
participantes e as experiências vivenciadas por cada indivíduo diante de suas escolhas que irão
atender tanto suas necessidades culturais como econômicas: os pratos escolhidos nos
respectivos restaurantes, as pousadas com seus bens e serviços disponíveis para o consumo dos
clientes, os shows, desfiles e apresentações culturais e artísticas.
Ao longo da história, nas cidades e regiões, as pessoas sempre se entretiveram – em
brincadeiras de rua, jogos, festas, circos, teatros, shows, feiras, campeonatos, romarias,
procissões, quermesses, festivais e comemorações das mais variadas e elaboradas. Todos esses
momentos remetem ao convívio social com o ato de comer e beber, variando de acordo com o
espaço, status, habitus e estilo de vida do grupo que está se reunindo e que pode ser relembrado
na questão das indústrias criativas, falando-se de bens culturais e econômicos. São
considerações em que Bourdieu (2010) destaca:
As lutas pela apropriação dos bens econômicos ou culturais são,
indissociavelmente, lutas simbólicas pela apropriação destes sinais distintivos
que são os bens ou as práticas classificadas e classificadoras ou pela
conservação ou subversão dos princípios de classificação dessas propriedades
distintivas. Como consequência, o espaço dos estilos de vida, ou seja, o
universo das propriedades pelas quais se diferenciam, com ou sem intenção
de distinção, os ocupantes das diferentes posições no espaço social, é apenas
um balanço num momento dado das lutas simbólicas pela imposição do estilo
de vida legítimo e que encontram uma realização exemplar nas lutas pelo
monopólio dos emblemas da “classe”, bens de luxo, bens de cultura legítima
ou modo de apropriação legítima desses bens. A dinâmica do campo em que
os bens culturais se reproduzem e circulam obtendo ganhos de distinção,
encontra o seu princípio nas estratégias onde se engendram a sua raridade e a
crença no seu valor e que concorrem para a realização desses efeitos objetivos
pela própria concorrência que os opõe: a “distinção” ou, melhor, a “classe”,
manifestação legítima, ou seja, transfigurada e irreconhecível, da classe social,
só existe graças às lutas pela apropriação exclusiva dos sinais distintivos que
tornam a “distinção natural. (Bourdieu 2010: 374).
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A relação com as descrições de Bourdieu e indústrias criativas está pautada nos impactos
do conjunto de atividades ligadas à criatividade, no talento e na habilidade individual e que tem
um potencial para geração de empregos e riquezas (capital econômico) por meio da geração e
exploração da propriedade intelectual (capital cultural), cujos bens e serviços envolvem as
cadeias produtivas das indústrias culturais.
A arte é a expressão da subjetividade do artista e, neste estudo, pode-se considerar o
chef e sua forma e estilo, nas instâncias de consagração e legitimação, nas quais os festivais,
tanto da cidade de Tiradentes/Brasil, quanto das cidades Santarém e Alcobaça/Portugal estão
inseridos, numa abordagem de distinção com diferença qualificada e hierarquizada e
justificação da dominação. A distinção demonstra dualidade no gosto com respectiva
classificação das diferentes situações. Bourdieu fala do gosto, em seu livro A Distinção,
remetendo à relação da desigualdade da necessidade dos sujeitos sociais:
O gosto classifica, e classifica quem classifica: os sujeitos sociais distinguemse pelas distinções que operam, entre o belo e o feio, o distinto e o vulgar, e
onde se exprime ou se traduz a posição deles nas classificações objectivas.
Neste sentido, a análise estatística mostra, por exemplo, que as oposições de
estrutura igual às que se observam em matéria de consumos culturais existem
também em matéria de consumos alimentares: a antítese entre a quantidade e
a qualidade, a jantarada e os pequenos pratos, a substância e a forma ou as
formas, equivale à oposição, ligada a distâncias desiguais em relação à
necessidade, entre o gosto de necessidade, que incide sobre os alimentos mais
nutritivos e mais econômicos, e o gosto de liberdade – ou de luxo –, que, por
oposição ao comer à vontade [franc-manger] popular, desloca a tónica da
matéria para a maneira (de apresentar, de servir, comer, etc.) por uma aposta
de estilização que exige que a forma e as formas operem uma negação da
função. (Bourdieu, 2010:50).

O autor discute, ainda, os méritos e as limitações do conceito de habitus como
instrumento articulador das dimensões subjetivas e objetivas da realidade social, a qual pode
ser referenciada a cada cidade. A questão fundamental de Bourdieu é a de como entender o
caráter estruturado das práticas sociais sem cair, por um lado, na concepção subjetivista,
segundo a qual essas práticas seriam organizadas autônomas, consciente e deliberadamente
pelos sujeitos sociais e, por outro, na perspectiva objetivista, que as reduziria à execução
mecânica de estruturas externas e retificadas. Para resolver essa questão, o autor afirma que
seria “necessário e suficiente ir do opus operatum ao modus operandi, da regularidade
estatística ou da estrutura algébrica ao princípio de produção dessa ordem observada”
(Bourdieu, 1983:60).
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Segundo Bourdieu (2002:135), “[...] os especialistas da reflexão epistemológica ou
metodológica estão necessariamente condenados a considerar mais o opus operatum que o
modus operandi, o que implica, além de certo atraso, um enviesamento sistemático [...]”. Na
expressão Opus operatum (estrutura estruturada), opus é uma palavra latina que significa obra
ou trabalho e operatum é a performance ou realização. Opus operatum significa trabalho feito,
realizado. Modus operandi (estrutura estruturante) é uma expressão em latim que significa o
modo de operação; demonstra uma maneira de agir ou executar uma atividade, seguindo sempre
os mesmos procedimentos e processos.
Na gastronomia, pode-se dizer que modus operandi significa a maneira de realizar os
diferentes pratos ou menus segundo um padrão preestabelecido que está nas fichas técnicas, as
quais contêm todos os tipos, tamanho e peso dos alimentos que farão parte de cada prato ou
menu.
Continuando, o autor diz:
[...] foi por isso que quisemos marcar... uma reflexão imposta pela prática
científica que habita e orienta. Na convicção de que o rigor não se identifica
nem com as receitas de laboratório nem tão-pouco com a invenção em proezas
de escola, quisemos conferir a este discurso de trabalho ou, se se quiser, em
trabalho, o duplo caráter que deve às próprias condições do seu fabrico [...].
(Bourdieu, 2002:135).

Tanto no Brasil como em Portugal, percebe-se essa maneira diversa de preparação da
culinária, considerando o norte, centro e sul do território com suas cidades, cujas características
específicas acompanham a variedade de produtos, temperos e frutas das regiões, além da
variação do modo de realização dos pratos ou menus.
Para o princípio de produção incorporado nos próprios sujeitos, Bourdieu dá a
denominação de habitus, entendido como sistema de disposições duráveis estruturadas de
acordo com o meio social dos sujeitos e que seriam “predispostas a funcionar como estruturas
estruturadas, isto é, como princípio gerador e estruturador das práticas e das representações”
(1983:61). O conceito de habitus seria, assim, a ponte, a mediação entre as dimensões objetiva
e subjetiva do mundo social ou, simplesmente, entre a estrutura e a prática. As práticas sociais
seriam estruturadas, isto é, apresentariam propriedades típicas da posição social de quem as
produz, porque a própria subjetividade dos indivíduos, sua forma de perceber e apreciar o
mundo, suas preferências, seus gostos, suas aspirações estariam previamente estruturadas em
relação ao momento da ação.
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Bourdieu argumenta que cada sujeito, em função de sua posição social, vivencia uma
série de experiências que estruturam internamente sua subjetividade, constituindo uma espécie
de “matriz de percepções e apreciações” (essa matriz refere-se ao habitus) que orienta e
estrutura suas ações em todas as situações subsequentes, podendo dizer que também se
relacionam com a economia, o capital intelectual e cultural ligado à criatividade.
A gastronomia brasileira e portuguesa apresentam características específicas, fronteiras
simbólicas, distinção, habitus, capital cultural e econômico, que delimitam cada uma das
regiões com toda subjetividade dos indivíduos que ocupam cada espaço, referindo-se às cidades
e regiões e do que é oferecido e está disponível em termos de sua culinária (alimentos bem
peculiares, frutas e temperos).
A pesquisadora realizou uma “observação etnográfica” (vide anexo 1) obtendo
informações das características específicas dos festivais e respectivas cidades, as quais estão
explicadas no decorrer deste estudo e desenvolvidas no capítulo 3 sobre tradição, quotidiano e
consumo nos festivais gastronômicos de Tiradentes, Santarém e Alcobaça, a comunidade local,
os chefs, restaurateurs, formadores de opinião, consumidores, participantes, aprendizes,
gourmets, gourmand e curiosos e o papel das mídias, ligando às entrevistas realizadas com os
chefs europeus, durante sua viagem em que esteve vinculada à Universidade de
Coimbra/Portugal (julho a dezembro/2013).
Segundo Oliven (2007:218) as pessoas viajam e se relacionam com as atividades
vinculadas ao turismo. E com elas viajam suas roupas, suas línguas, seus costumes e suas ideias.
Ao chegarem a outros lugares as pessoas se adaptam. Conservam sua cultura, mas entram em
contato com novos costumes e valores. A influência é recíproca. O viajante – ou o migrante −
acaba apreendendo a língua da nova cidade ou do novo país e aceitando parte de seus hábitos,
ao mesmo tempo que influencia as pessoas com quem se relaciona. Para tanto, era fundamental
delimitar o território em que habitavam os portadores desta cultura, estabelecer sua língua, seus
símbolos e seus costumes.
O autor continua seu pensamento dizendo:
A culinária é uma área em que isto se verifica com muita nitidez. Existem
pratos que foram transplantados de um país para outro e acabaram sendo
socializados através de restaurantes que foram abertos pelos imigrantes como
forma de sobreviver. Por exemplo, a feijoada é frequentemente apontada como
sendo o prato típico do Brasil. Mas antes de se tornar um prato nacional, ela
era a comida dos escravos que utilizavam as partes menos nobres do porco
desprezadas pelos seus senhores. No Brasil é muito forte a tendência de se
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apropriar de manifestações culturais originalmente restritas a um grupo social
determinado, reelaborá-las e transformá-las em símbolos de identidade
nacional. Não é só a comida que viaja. As ideias também o fazem. (Oliven,
2007: 218).

O posicionamento de Bourdieu sobre distinção, herança cultural, identidade social,
habitus, status, gosto e estilo de vida, propõe a reflexão sobre os elos que ligam a cultura, o
turismo, a identidade e o lugar. Bourdieu (2010:373) sobressai:

Os objetos dotados do mais elevado poder distintivo são os que melhor
testemunham a qualidade da apropriação, logo a qualidade do proprietário,
porque a sua apropriação exige tempo ou capacidades que, ao pressuporem
um longo investimento de tempo, como a cultura pictórica ou musical, não
podem ser adquiridas à pressa ou por procuração, e que surgem então como
as testemunhas mais seguras da qualidade intrínseca da pessoa. Assim se
explica a importância que a procura da distinção tem em todas as práticas [...].

Esta abordagem da cultura pictórica ou musical que surgem como as testemunhas da
qualidade intrínseca da pessoa nos remetem a gastronomia e a relação sobre o fluxograma da
cadeia das indústrias criativas no Brasil, apresentada no capítulo 1, destacando a gastronomia
relacionada ao objeto de estudos e pesquisas desta tese proposta – festival de gastronomia e
cultura no Brasil e em Portugal – e que se encontra no “núcleo criativo” em “Artes”. No item
“atividades relacionadas” destacam-se as “indústrias e serviços” e em “apoio” aparece o
“turismo”, que envolve diversas atividades como: gastronomia, hotelaria, agência de viagens,
entretenimento e lazer, eventos, dentre outras. Um recorte do fluxograma apresentado no
capítulo 1, referente a cadeia da indústria criativa, mostra a ligação das indústrias criativas na
perspectiva da gastronomia e os festivais no contexto do turismo:

NÚCLEOS
CRIATIVOS
"Artes":
Gastronomia

ATIVIDADES
RELACIONADAS
"Indústrias e
Serviços"

APOIO
"Turismo"

Imagem 2: Ligação das indústrias criativas, gastronomia e turismo
Fonte: adaptação da autora
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Desenvolvendo os estudos e pesquisas foram observadas mudanças que aconteceram
em relação ao fluxograma apresentado no capítulo 1. A edição 2014 do Sistema FIRJAN
referente ao “Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil” mostra sua evolução e atualização
das estatísticas (a indústria criativa possui 892,5 mil profissionais, cresceu 90% em 10 anos, e
atualmente representa 1,8% do total de trabalhadores brasileiros) comemorando os dez anos no
Brasil. Além disso, os núcleos criativos tiveram a agregação de quatro áreas criativas: consumo,
cultura, mídias e tecnologia, por possuírem características semelhantes entre seus segmentos.
Os profissionais da Gastronomia passaram a integrar o setor de “Expressões Culturais” inserido
no segmento cultura. Esses profissionais deixam o setor de “Artes”, que abre espaço para
ocupações ligadas à manutenção do patrimônio histórico, sendo rebatizado como “Patrimônio
& Artes”.

Indústrias Criativas
(Núcleo): Consumo,
Cultura, Mídias e
Tecnologia

Cultura

Atividades
Relacionadas:
"Indústria e Serviços"

Apoio

•Expressões Culturais: artesanato, folclore, gastronomia.
•Patrimônio & Artes: serviços culturais, museologia, produção
cultural, patrimônio histórico.
•Música: gravação, edição e mixagem de som criação e
interpretação musical.
•Artes Cênicas: atuação, produção e direção de espetáculos
teatrais e de dança.

Imagem 3: Indústrias criativas: cultura, “expressões culturais, gastronomia
Fonte: adaptação da autora

A Tabela 1 a seguir demonstra a representatividade das “Expressões Culturais”, onde
encontra-se gastronomia e “Patrimônio & Artes”, onde estão os serviços e produção cultural
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em que os eventos e festivais podem estar inseridos, apresentando os números da indústria
criativa no Brasil, por áreas criativas e segmentos (2004 e 2013):

SEGMENTOS
Consumo
Publicidade
Arquitetura
Design
Moda
Cultura
Expressões Culturais
Patrimônio e Artes
Música
Artes Cênicas
Mídias
Editorial
Audiovisual
Tecnologia
P&D (Planejamento &

2004
211,5
45,7
62,7
42,6
60,5
43,3
18,3
10,2
7,5
7,2
64,2
27,8
36,3
150,9
82,2

2013
422,9
154,8
124,5
87,0
56,7
62,1
22,5
16,4
12,0
11,2
101,4
50,8
50,6
306,1
166,3

CRESCIMENTO
100,0%
238,5%
98,5%
104,3%
-6,3%
43,6%
22,7%
60,9%
60,4%
54,9%
58,0%
82,5%
39,1%
102,8%
102,3%

55,5

112,9

103,6%

13,2
469,8

26,9
892,5

102,8%
90,0%

Desenvolvimento)

TIC (Tecnologia, Informação e
Comunicação)

Biotecnologia
INDÚSTRIA CRIATIVA

Tabela 1: números da indústria criativa no Brasil, por áreas criativas e segmentos (2004 e 2013)
Fonte: FIRJAN (2014)

Na comparação com 2004, o número de trabalhadores em “Cultura” avançou 43,6%,
com crescimento significativo em todos os segmentos. Em “Expressões Culturais” (+22,7%),
os destaques foram as profissões ligadas à gastronomia e ao artesanato. Em “Patrimônio e
Artes” (+60,9%) os maiores avanços ocorreram nas ocupações de gerente/diretor de serviços
culturais e de artista visual. No campo da “Música” (+60,4), a carreira de músico intérprete
instrumentista concentrou a maior parte das contratações. Por fim, nas “Artes Cênicas”
(+54,9%), o crescimento foi impulsionado pelo maior número de professores de dança e
apresentadores de eventos.
Relacionando as informações e dados do Sistema FIRJAN de 2014 é importante
ressaltar que a área de cultura é a menor da indústria criativa em termos de trabalhadores
formais no Brasil, o que é apresentado no quadro a seguir sobre empregos formais e salários na
área criativa da cultura (2004 e 2013). São 62,1 mil profissionais (7,0% do total), distribuídos
nos segmentos de “Expressões Culturais” (22,5 mil), “Patrimônio e Artes” (16,4 mil), “Música”
(12,0 mil) e “Artes Cênicas” (11,2 mil). Ainda que possua o menor salário médio (R$ 2.527)
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dentre as grandes áreas criativas, foi a área criativa na qual esse valor mais avançou em termos
reais entre 2004 e 2013 (+28,8%). Com isso, já supera em 22% a renda média do trabalhador
brasileiro (R$ 2.073).

Empregos (em milhares)
Segmento

Salários

2004

2013

%

2004

2013

%

Expressões Culturais 18,3

22,5

22,7%

R$ 1.146

R$ 1.508

31,6%

Patrimônio e Artes

10,2

16,4

60,9%

% R$ 2.880

R$ 3.721

29,2%

Música

7,5

12,0

60,4%

R$ 1.662

R$ 2.216

33,3%

Artes Cênicas

7,2

11,2

54,9%

R$ 3.047

R$ 3.157

3,6%

Cultura

43,3

62,1

43,6%

R$ 1.962

R$ 2.527

28,8%

Tabela 2: Segmentos criativos da cultura: número de empregos e salários (2004 e 2013)
Fonte: FIRJAN (2014) 469
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Além do avanço em número de empregados formais, os segmentos culturais também
apresentaram ganhos reais no salário médio entre 2004 e 2013. A “Música” (R$ 2.216)
apresentou a maior valorização salarial (+33,3%) dentre os segmentos criativos da cultura;
“Expressões Culturais” (R$ 1.508) e “Patrimônio e Artes” (R$ 3.721) também registraram
avanços expressivos (+31,6% e +29,2%, respectivamente). Em “Expressões Culturais”
(+22,7%), os destaques foram as profissões ligadas à gastronomia e ao artesanato. Em
“Patrimônio e Artes” (+60,9%) os maiores avanços ocorreram nas ocupações de
Gerente/Diretor de serviços culturais e de artistas visuais. Nas “Artes Cênicas” (R$ 3.157) foi
apresentado um crescimento moderado no período (+3,6%), suficiente para manter uma
remuneração 50% acima da média brasileira.

Em Portugal, também descrito no capítulo 1, o mapeamento da economia criativa de Lisboa,
a qual está sendo evocada como exemplo em Portugal, permitiu identificar três grandes
segmentos criativos:
1. Os Serviços Criativos: Publicidade, Arquitetura, Design (incluindo design de moda);
2. As Indústrias Culturais: Cinema, Vídeo, Música, Rádio e Televisão, Edição (livros,
jornais, revistas), Impressão e Reprodução (gravação de suportes físicos, tipografias,
gráficas);
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3.

As Atividades Artísticas e Culturais: Espaços criativos, Eventos, Museus,

Bibliotecas, Atividades artísticas e de criação literária (incluindo fotografia, artes
performativas: dança, teatro e música, artesanato, etc.) e patrimônio cultural.

Imagem 4: Projeto Cross-Innovation
Fonte: site “Lisboa: economia criativa. Projeto Cross Innovation”

O plano para o desenvolvimento da economia criativa em Portugal tem o
comprometimento do Município de Lisboa criando para a cidade de Lisboa um processo
participativo e interativo com uma atitude prospectiva dando uma abordagem estratégica e
atribuindo um papel central aos responsáveis no desenvolvimento da economia criativa. A
Câmara Municipal de Lisboa assumiu como um elemento aliado e dinamizador do cluster22,
22

Cluster: agrupamento geográfico de empresas do mesmo setor, fornecedores de produtos e serviços e
instituições associadas (universidades, associações empresariais, etc.) que cooperam e competem entre
si. Quando se trata de empresas criativas, de clusters criativos, incluem empresas sem fins lucrativos,
instituições culturais, espaços de arte e artistas individuais, mas também parques de ciência e centros de
mídia. São espaços onde se vive e trabalha, cria e consome bens culturais. Estão continuamente em
funcionamento tanto para entretenimento como para o trabalho. (Simon Evans – cultural entrepreneur
and Director of Creative Clusters for UNESCO).
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um interveniente numa rede de atores em rede de estruturas abertas e flexíveis, fazendo da
economia criativa um instrumento de inovação, qualificação, empreendedorismo, de
regeneração urbana, de promoção de bairros culturais e espaços criativos, fatores que são cada
vez mais decisivos para a atração de investimento, empresas e pessoas, e que estão contribuindo
para a internacionalização da identidade de Lisboa e em consequência de Portugal. A economia
criativa da cidade de Lisboa é o primeiro passo para a co-criação de uma estratégia de
desenvolvimento econômico baseado na criatividade e na inovação.
Contextualizando a economia criativa portuguesa, dados apresentados no capítulo 1 são
descritos neste item para reforçar a proposta e objetivos do país. Mostrando a indústria criativa
emergindo para Portugal, deve-se relatar que, no final de dezembro de 2013, o Instituto
Nacional de Estatística (INE) de Portugal divulgou um levantamento que fez sobre o
desenvolvimento do movimento das empresas de cultura e economia criativa do país. A
pesquisa indicou que o setor gerou volume de negócios de 5,6 bilhões de euros em 2011.

Sabe-se que Portugal foi um dos países mais prejudicados pela crise da União Europeia
e mesmo assim, tem hoje (2013) mais de 53 mil empresas operando na área das indústrias
criativas. Segundo o estudo, as famílias portuguesas investem anualmente, em média, mil euros
em atividades de cultura e lazer, onde está inserida a gastronomia. Em 2011, o setor empregou
cerca de 77 mil pessoas no país, o equivalente a 1,6% da totalidade da população empregada.
Entre as empresas que mais faturaram estão, em primeiro lugar, as agências de publicidade, que
fizeram 20,6% do total do setor. Na “base da pirâmide”, ou seja, as empresas com avanço
expressivo na economia criativa, estão as empresas ligadas às artes do espetáculo, com 4,9%
do volume total de negócios. Entre os dois extremos estão as empresas do varejo de publicações
como jornais e revistas (13,4% do total), TV (10% do total). A definição de “lazer e cultura”
para o Instituto Nacional de Estatística (INE)23 abrange a compra de equipamentos audiovisuais
e viagens turísticas, onde pode-se apreciar a culinária da região e local.

Observa-se que o objeto de estudo, festival de gastronomia no Brasil e em Portugal
relacionado com as indústrias criativas, permite destacar o segmento criativo “as atividades

23

Instituto Nacional de Estatística, Portugal (INE): tem como missão produzir e divulgar informação
estatística oficial de qualidade, promovendo a coordenação, o desenvolvimento e a divulgação da
atividade estatística nacional. (site: www.ine.pt).
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artísticas e culturais” e as “expressões culturais” onde aparecem eventos e gastronomia
respectivamente, os quais pode-se inserir na abordagem do mapeamento da economia criativa
e economia cultural.

2.1 História e contextos urbanos: Tiradentes (Brasil), Santarém e Alcobaça
(Portugal)
A exposição de um breve histórico das cidades de Tiradentes (Brasil), Santarém e
Alcobaça (Portugal) leva-me a destacar um fator ligado ao patrimônio e tradição de cada uma:
o entorno paisagístico de Tiradentes é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), Santarém é conhecida como “Capital Portuguesa do Gótico” e o
Mosteiro de Alcobaça é classificado como “Patrimônio da Humanidade” pela UNESCO e como
“Monumento Nacional” pelo Instituto Português do Patrimônio Arquitetônico (IPPAR).
Contextualizando a tradição e o patrimônio histórico e artístico das cidades de
Tiradentes (Brasil), Santarém e Alcobaça (Portugal) e sua valorização, deve-se lembrar da
identidade do local ou cidade, onde as atividades com potencial para a geração de renda,
emprego e riqueza apresentam os produtos e serviços ligados ao entretenimento, artes, lazer e
cultura, que fazem com que o indivíduo realize suas escolhas, as quais irão atender suas
necessidades e beneficiar o lugar ou cidade escolhidos.
Tiradentes é uma cidade histórica, com ruas coloniais calçadas com pedras pés-demoleque, igrejas do século XVIII, apresentando uma paisagem com sobrados coloniais, onde o
turista e visitante pode encontrar restaurantes, pousadas, antiquários e lojas de artesanato que
acendem seus lampiões na fachada ao anoitecer, oferecendo um visual característico da cidade.
Além disso, a Serra de São José rodeia a cidade, mostrando as montanhas típicas de Minas
Gerais. O cenário já serviu de locação para filmes, seriados e novelas. As charretes,
estacionadas no Largo das Forras, convidam a circular pela cidade com direito a paradas nas
principais atrações, como o Chafariz de São José, o Museu Padre Toledo, as igrejas de Nossa
Senhora do Rosário dos Pretos, de Nossa Senhora das Mercês e a Matriz de Santo Antônio, a
mais bonita de Tiradentes com trabalhos atribuídos a Aleijadinho. Ao longo do passeio,
conhecer os ateliês que se espalham pelas ruas Direita e da Câmara é programa obrigatório.
Chama a atenção a criatividade dos artesãos, que confeccionam suas obras com materiais que
vão da madeira ao estanho, passando pelo papel machê e o ferro.
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Ampliando este contexto, devem-se relembrar algumas atividades complementares que
acontecem na vizinhança de Tiradentes e que atraem muitos visitantes e turistas que participam
do festival. Seis quilômetros de Tiradentes está Vitoriano Veloso, pequeno vilarejo conhecido
como Bichinho e por seu artesanato, que faz parte do município de Prados. É lá que fica a
Oficina de Agosto, criada em 1991 pelo paulista Antonio Carlos Bech, o Toti. Ex-dono de um
antiquário em São Paulo, ele adotou o vilarejo, onde produz objetos de arte com material
reciclado, como madeira de demolição. Muitos ex-funcionários abriram suas próprias lojas e,
hoje, o que mais se vê por lá são casinhas vendendo artesanato.
Tiradentes vem, a cada dia, deixando de ser apenas um destino histórico para se tornar
um polo cultural, apresentando concorridos eventos há mais de dezesseis anos, como a Mostra
de Cinema e o Festival de Cultura e Gastronomia. A boa mesa, aliás, é uma das características
marcantes da cidade. A comida mineira é servida com fartura nos restaurantes, que capricham
nas receitas tradicionais e as incrementam com ingredientes como o ora-pro-nóbis, um tipo de
folha que dá um gosto todo especial ao frango e ao angu, pratos típicos da região.
Como foi descrito anteriormente, todo o entorno paisagístico de Tiradentes é tombado
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e hoje, Tiradentes se
orgulha de sua vocação turística, sendo considerado um polo turístico importante do Brasil.
A cidade de Santarém é conhecida como “Capital Portuguesa do Gótico”, por todo o
seu patrimônio arquitetônico. A cidade foi palco de inúmeras cortes, mas foi perdendo sua
importância para Lisboa. A Igreja da Graça localiza-se no centro histórico da cidade e é uma
das igrejas mais importantes, pois o navegador Pedro Alvares Cabral, descobridor do Brasil
encontra-se sepultado nesta Igreja, que fica ao lado da sua antiga casa, agora museu e no largo
com o seu nome. Santarém é Monumento Nacional desde 1910, sendo um dos exemplos de arte
gótica mais importante do país.
O Festival Nacional de Gastronomia demonstra em cada atividade apresentada, o
posicionamento da cultura nos programas locais de desenvolvimento econômico e social e a
revelação de oportunidades, identificando os ativos da economia criativa. A programação do
festival procura a cada ano interagir com os visitantes e participantes com: jantar de abertura,
almoços temáticos, animação para as crianças e famílias, concurso de petiscos e sopas,
tasquinhas24, vinhos e outras bebidas, além de estandes com o artesanato de Portugal, com a

24

Tasquinhas: nome que são conhecidos os restaurantes que representam as respectivas regiões
portuguesas, presentes no Festival Nacional de Gastronomia.

79
famosa doçaria conventual, queijos e enchidos e um programa cultural com especial destaque
para a cultura Ribatejana25.
O Festival Nacional de Gastronomia de Santarém apresenta além das atividades
descritas, exposição de produtos agroalimentares como enchidos, queijos e ervas aromáticas,
artesanatos regionais, representação culinária do receituário de diferentes cidades e regiões
portuguesas, prova de vinhos e tasquinhas, almoços temáticos, gastronomias mediterrânicas26,
conferências que debatem de forma informal temas ligados à gastronomia e ao turismo das
diferentes regiões.
A história da cidade de Alcobaça está vinculada ao Mosteiro de Alcobaça, que é
classificado como “Patrimônio da Humanidade” pela UNESCO e como “Monumento
Nacional” desde 1910, pelo Instituto Português do Patrimônio Arquitetônico (IPPAR). Em
2007, por iniciativa do Ministério da Cultura de Portugal, o Mosteiro de Alcobaça foi eleito
como uma das sete maravilhas de Portugal.
Do século XII ao século XIX, os monges e monjas cistercienses27 imprimiram a sua
marca na cultura alcobacense, nomeadamente na doçaria conventual, que tanto diferencia e que
coloca a cidade na vanguarda da promoção e recuperação desse patrimônio. Desta forma, o
Festival de Doçaria Conventual há mais de dezesseis anos, coloca Alcobaça como “Cidade dos
Doces Conventuais”.
A tradição conventual, verdadeiras iguarias criadas através de diferentes experiências
de longa prática e dedicação, que ao longo dos séculos foram envoltas de secretismo e hoje são
colocadas ao dispor dos visitantes e turistas que visitam o local buscando participar do festival.
A gastronomia e os produtos e serviços disponibilizados no festival refletem o modo de
vida e a economia das cidades, recriando espaços, pratos, saberes e atividades culturais
guardados nas memórias das histórias dos avós e familiares. Os segredos do sucesso, em que
se podem relacionar os ativos da economia criativa estão as sociabilidades regionais e
simultaneamente o fator de desenvolvimento do potencial econômico das regiões, com suas

25

Ribatejo: Província tradicional de Portugal.
Gastronomia mediterrânica: é a culinária ligada a vários povos que se encontram ao redor do
Mediterrâneo e que são típicos desta região as oliveiras, os citrinos e uma enorme variedade de ervas de
cheiro que dão cor e sabor especiais a esta culinária.
27
Cistercienses: ordem monástica católica.
26
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características peculiares: a gastronomia local, o vinho, o convívio e interação social, o
compromisso e sentido de pertença dos municípios, a riqueza etnográfica e identidade cultural.
Atenta à preservação das tradições da cidade, a organização de cada cidade em que os
festivais acontecem, tem procurado que a programação e apresentação gastronômica tenha a
presença de pratos característicos e típicos e, desta forma, algumas das receitas regionais,
muitas delas de raiz secular, que corriam o risco de desaparecimento ou desvirtuamento, sendo
assim recuperadas e reabilitadas, constituindo um apelo à criatividade e aos aspectos da riqueza
cultural e patrimonial
O breve histórico das cidades referenciadas relaciona-se aos dizeres de Bourdieu
(2010:157-158), o qual comenta sobre as propriedades dos diferentes mercados e do agente,
que determinam a eficácia da aquisição desejada:
[...] A competência específica (em música clássica ou em jazz, em teatro ou
cinema, etc.) depende das hipóteses que os diferentes mercados, familiar,
escolar ou profissional, oferecem, inseparavelmente, à sua acumulação, à sua
utilização e à sua valorização, ou seja, ao grau em que favorecem a aquisição
dessa competência, prometendo-lhe ou garantindo-lhe proveitos que são
outros tantos reforços e incitações a novos investimentos. [...] Também aqui,
é na relação entre as propriedades do campo (nomeadamente, as hipóteses de
sanções positivas ou negativas que oferece “em média”, para um qualquer
agente) e as propriedades do agente que se determina a eficácia [...].

Bourdieu contextualiza as competências específicas, as quais se pode ponderar a
criatividade nas atividades gastronômicas e culturais dos festivais, considerando os diferentes
mercados e consumidores, garantindo e favorecendo novos investimentos, que refletem a
economia dos locais. Neste caso, a abordagem de cidades criativas se faz necessária e será
descrita no próximo item, numa interseção entre o lado econômico e cultural em que se insere
a dimensão criativa nas cidades dos festivais pesquisados.

2.2 Cidades e dinâmicas das indústrias criativas
Analisando a breve história das cidades de Tiradentes, Santarém e Alcobaça no interior
das dinâmicas das indústrias criativas, sobressai a abordagem de Florida (2002) em relação as
cidades criativas, considerando a implementação de uma segunda geração de políticas públicas
ligadas à criatividade e a inovação urbana. O sucesso das cidades e da economia urbana,
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segundo o autor, vai depender da sua capacidade para atrair e fixar a nova classe criativa 28,
determinada pelo talento e empreendedorismo e a valorização da diversidade social e cultural.
Segundo Florida (2002), a competitividade futura vai estar amarrada aos 3 Ts, descritos
no capítulo 1: talento, tolerância e tecnologia. Atrair para as cidades pessoas criativas, gerar
inovação e estimular o desenvolvimento econômico são elementos que melhoram a vida dos
que nela vivem e trabalham e atendem também aqueles que visitam ou fazem turismo. Os
festivais atraem estudantes e profissionais de diversos locais, apresentam atividades criativas e
artísticas tanto nas áreas gastronômicas quanto culturais.
A cidade de Tiradentes no Brasil e as cidades de Santarém e Alcobaça em Portugal
acolhem e recebem com hospitalidade os visitantes e participantes dos festivais, que reforçam
a capacidade de atração e integração de talentos. E as cidades estão buscando cada vez mais a
inovação da infraestrutura tecnológica e as redes de telecomunicação necessárias para a
dinamização de um crescimento criativo global. O capital criativo, a qualidade de vida e a
competitividade estão interligados e é o reconhecimento dessa interligação que faz com que as
indústrias criativas sejam consideradas como um fator econômico a ser considerado na
viabilidade das cidades.
De acordo com a Agência Inova/CultDigest/Portugal (2013), no Dossier de Economia
Criativa, os elementos essenciais às cidades criativas são:


Todos os cidadãos devem ter possibilidade de desenvolver as suas capacidades criativas,

sendo para tal necessário ambiente de trabalho adequado, tempo livre, promoção dos bens
culturais, entre outros fatores;


As universidades, escolas técnicas, institutos de pesquisa, teatros, bibliotecas e

instituições culturais devem servir como infraestruturas de suporte da criatividade;


Políticas culturais e ambientais eficazes, que preservem o patrimônio cultural e o

ambiente, melhorando a qualidade de vida e fomentando a sensibilidade e a criatividade dos
cidadãos;


É necessária uma base econômica sustentável para suportar uma região criativa, em

relação ao rendimento e acessibilidade dos bens artísticos e culturais, do investimento e das
infraestruturas e bens culturais e, ainda, o tempo livre.

28

Classe criativa: conjunto de profissionais criativos, os quais possuem o principal fator na criação de
riqueza, o conhecimento inovador (Florida, 2002).
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As indústrias criativas são tema de novas políticas e estruturas de desenvolvimento
econômico num número crescente de países e cada vez mais está no centro das estratégias de
desenvolvimento das cidades e regiões. De acordo com o “Relatório Mundial de Economia
Criativa 2010” da UNCTAD, os impulsionadores do crescimento na economia criativa são:
tecnologia, demanda e turismo. O turismo é o impulsionador ressaltado nesta descrição e a
gastronomia faz parte deste contexto. Os indivíduos buscam conhecer a gastronomia local e de
outras cidades ou regiões, quando fazem turismo ou se deslocam do seu ambiente de moradia.

Para fundamentar o estudo de caso apresentado com os festivais, que é o objeto de estudo
desta tese e refletindo sobre as indústrias criativas, no próximo item será feito uma interação
com as recomendações do relatório da ONU, destacando aquelas que estão relacionadas com
os respectivos festivais, como segue:
1. Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes/Minas Gerais/Brasil: economia criativa
local e revelação de oportunidades.
2. Festival

Nacional

de

Gastronomia

de

Santarém/Portugal:

cultura

local,

desenvolvimento econômico e social.
3. Festival de Doçaria Conventual de Alcobaça/Portugal: criatividade, inovação e
desenvolvimento.
Ponderando as dez recomendações do relatório da ONU apresentadas no capítulo 1,
observa-se que existe um inter-relacionamento com os festivais estudados e pesquisados, no
que diz respeito a:
 Economia criativa e seus benefícios econômicos, gerando valor não monetário que
contribui com a consecução de desenvolvimento sustentável inclusivo e centrado nas
pessoas;
 Cultura como uma impulsionadora e uma facilitadora dos processos de
desenvolvimento econômico, social e ambiental;
 Revelação de oportunidades, identificando os ativos da economia criativa;
 Acervo de informação empreendendo uma compilação de dados rigorosos como
investimento preliminar essencial para adotar políticas coerentes de desenvolvimento
da economia criativa;
 Conexões entre os setores formal e informal para elaborar políticas de desenvolvimento
da economia criativa;
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 Fatores de êxito cruciais que contribuem com a abertura de novas causas para o
desenvolvimento da economia criativa local;
 Criatividade, inovação e desenvolvimento das empresas criativas;
 Aumento de capacidades a nível local para potencializar os criadores e empresários
culturais, os funcionários da administração e das empresas do setor privado;
 Participação da cooperação Sul-Sul para facilitar uma aprendizagem mútua proveitosa
e fundamentar os programas internacionais para o desenvolvimento e o posicionamento
da cultura nos programas locais de desenvolvimento econômico e social, inclusive
frente às prioridades contrapostas.
O desenvolvimento dos setores criativos desempenha papel-chave no progresso urbano e
regional, devido a seu estímulo à geração de empregos qualificados e ao desenvolvimento de
produtos de valor agregado. Outro ponto é o caso do consumo de bens materiais que deixam de
ser vistos apenas para atender às necessidades físicas e o lado econômico, pois estabelecem e
mantém relações sociais. Simmel (2006:64-65) expõe o fenômeno da sociabilidade, “a forma
lúdica de sociação”, ou “convivência sociável”, quando os homens se reúnem devido às
necessidades ou interesses específicos, sendo reuniões econômicas ou religiosas, entre outras,
onde pode-se citar também os eventos e festivais, incluindo também as atividades voltadas para
a arte e a cultura. Todas essas formas são acompanhadas por um sentimento e por uma satisfação
de estar socializado. Essa convivência sociável marca o lazer moderno, no qual os indivíduos
buscam afirmar suas subjetividades, aproximando-se dos outros; integrando-se a certos grupos
e, ao mesmo tempo, distinguindo-se de outros, através do seu gosto, costumes, hábitos e
tradições, seja expresso nas músicas, filmes, roupas e alimentação, os quais são caracterizados
nos festivais e acontecimentos realizados no decorrer do evento, evidenciando a relação do
indivíduo participante, seja ele visitante, turista ou agente, com a comunidade local.

Portanto, a categoria economia da cultura ou economia criativa, parte do princípio que os
bens e serviços culturais trazem em si um valor cultural e um valor econômico, tendo atividades
complementares como artesanato, turismo cultural, festas, festivais e eventos, além de
tradições, patrimônio tangível e intangível e setores afins. A diversidade cultural cria
possibilidades de desenvolvimento e sustenta as capacidades e valores dos indivíduos, sendo
indispensável para a economia no plano local, nacional e internacional. A promoção e
manutenção da diversidade cultural são essenciais para o desenvolvimento sustentável em
benefício das gerações atuais e futuras. As atividades, bens e serviços culturais são portadores
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de identidades, valores e significados para o indivíduo e as cidades ou regiões em que moram
e estão vinculados.

As recomendações da ONU que estão relacionadas com os festivais e suas respectivas
cidades e características ligadas às indústrias criativas serão ressaltadas a seguir, relembrando
a criatividade com a criação de riqueza através do capital intelectual e que se dissemina ao
longo das cadeias produtivas. Além da visão sobre a cadeia produtiva, cujo foco são os
profissionais criativos, as empresas e o valor de produção gerado.

2.2.1 Festival de Cultura e Gastronomia Tiradentes/Minas Gerais/Brasil:
economia criativa local e revelação de oportunidades.
A economia criativa é formada por setores cujas atividades produtivas têm como
processo principal um ato criativo gerador de valor simbólico, elemento central da formação do
preço, e que resulta em produção de riqueza cultural e econômica. A diversidade cultural e
natural do Brasil torna muito expressiva o valor da produção da economia criativa, o que
permite antever oportunidades efetivas.
O “Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes” acompanhou a transformação
vivenciada pela gastronomia no Brasil. Após 17 anos (1998 – 2014), o festival foi atingindo
seus objetivos: reunir chefs, dar oportunidade à formação profissional, oferecer workshops,
desenvolver a alta gastronomia no Brasil e melhorar o fluxo de turistas na cidade de Tiradentes.
Antes, a gastronomia no Brasil era vista de maneira mais elitista, fechada em pequenos guetos.
Hoje, com eventos gastronômicos espalhados por todo o país, com as facilidades de
comunicação propiciadas pela globalização e novas tecnologias, o aumento das importações de
produtos de todos os cantos do mundo, atingiu um maior número de pessoas e contribuiu para
o boom do consumo de uma alimentação mais elaborada harmonizada com vinhos e
espumantes. Dessa forma, o festival participou da evolução da atividade, fortalecendo a
culinária nacional, incrementando o turismo gastronômico local e revelando oportunidades de
emprego e melhoria no bem-estar e qualidade de vida da comunidade. Esta afirmativa anterior
pode ser reforçada com o levantamento de dados do Festival de Cultura e Gastronomia de
Tiradentes enviado por e-mail em 13 de maio de 2011, por Ralph Justino, o qual mostra os
números do crescimento do festival, nas quatro primeiras edições: 1998/1999/2000/2001,
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demonstrando o seu desenvolvimento em termos de receita, participação, parcerias e permutas,
novos negócios, público alvo, retorno da mídia, benefícios especiais, cotas de patrocínio, o que
vem reafirmar a presença da economia criativa descrita. (vide anexo 2).
Ralph Justino, considerado o “Pai do Festival”, fez um depoimento contando a história
do festival (vide Fotos 1 e 2 – símbolo da entrada da cidade colocado no período do festival e
stand do receptivo – página 87):

O festival foi criado em 1998, estamos fazendo 14 anos29. O evento que foi
pioneiro no Brasil. O primeiro a usar cidade para fazer um evento
gastronômico. Antigamente, os festivais de alta gastronomia eram realizados
em hotéis cinco estrelas no Rio e em São Paulo. E a partir dessa ideia nossa
de jogar a gastronomia para a rua, nós conseguimos trazer o público de todo
lugar. E hoje, no Brasil inteiro, tem festival de gastronomia; o Brasil cresceu
muito nesse caminho da gastronomia. Antigamente, o pessoal viajava só para
poder passear e a gastronomia era uma consequência. Hoje não, você já vê o
pessoal vindo aqui exatamente para escolher os restaurantes. Aqui cresceu
muito. Nós tínhamos dez restaurantes quando começamos, agora nós temos
mais de trinta. Temos restaurantes de cozinha italiana, francesa, portuguesa,
cozinha mineira, então assim, ajudou muito a desenvolver a gastronomia local
aqui em Tiradentes30.

Ralph Justino (2014) conversa com a pesquisadora dizendo:
Em relação ao título da UNESCO: "Cidade Criativa da Gastronomia", o “pai
do festival” e prefeito de Tiradentes fala que em janeiro de 2015 entrarão com
o dossiê, para que Tiradentes entre no processo de seleção de obtenção do
título. Completa sua afirmativa: não existe ainda uma lei federal específica
para a gastronomia, como existe a Lei Rouanet31, que é a lei de incentivo à
cultura.

A cidade tornou-se cenário de vários espetáculos culturais e excelentes atrações, como
os “Festins”, o “Fórum Gastronômico”, o “Tour Gastronômico” (vide Foto 5 – página 88), além
de cursos (vide Foto 6 – página 88), palestras, apresentação de teatro e dança e os stands

29

O depoimento é de 2011; hoje, 2014, aconteceu o décimo sétimo festival em Tiradentes e Ralph
Justino é o prefeito da cidade de Tiradentes.
30

Optamos por manter, na transcrição dos depoimentos, o nível de linguagem usada pelos depoentes.

Lei Rouanet: “Lei de Incentivo à Cultura”, popularmente chamada de “Lei Rouanet”, é conhecida
principalmente por sua política de incentivos fiscais. Esse mecanismo possibilita que cidadãos (pessoa
física) e empresas (pessoa jurídica) apliquem parte do imposto de renda devido em ações culturais.
Assim, além de ter benefícios fiscais sobre o valor do incentivo, esses apoiadores fortalecem iniciativas
culturais que não se enquadram em programas do Ministério da Cultura.

31
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empresariais. Detalhes de aromas, sabores e misturas compõem as características das atividades
e programação (vide Fotos 7 e 8 – página 88).
Os “Festins” são jantares especiais (vide Fotos 3 e 4 – página 87), preparados pelos
principais chefs do Brasil e do mundo em lugares peculiares da cidade, como pousadas e
restaurantes. As reservas para participar dos festins e para se hospedar devem ser realizadas
com antecedência, pois os lugares nos festins esgotam e as pousadas e outros meios de
hospedagem ficam lotados. Quem demora a procurar vaga nesses locais pode ficar sujeito à fila
de espera.
O “Fórum Gastronômico” normalmente ocorre na Pousada-Escola SENAC e no Largo
do Chef (Praça da Rodoviária). Palestras e mesas de debates são ministradas por integrantes do
Senac em Minas Gerais, profissionais do ramo e jornalistas. O foco neste espaço é sempre
voltado para o tema principal do festival; assim o foco voltou-se, em:
•

2010, para o papel atual da mulher dentro da gastronomia e da cultura,

seja como dona de casa, chef, artista ou empresária;
•

2011, para os novos talentos, ou seja, os novos chefs em destaque;

•

2012, para a “Expedição Brasileira Gastronômica”, seis cidades

brasileiras escolhidas para serem sede na Copa do Mundo de 2014: Rio Grande
do Norte, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará e Amazonas;
•

2013, para a “Expedição Brasileira Gastronômica” as outras seis cidades

brasileiras escolhidas para serem sede na Copa do Mundo de 2014: São Paulo,
Paraná, Bahia, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Distrito Federal.
•

2014, “Expedição Fartura Gastronomia” que é um grande projeto de

promoção e desenvolvimento da gastronomia nacional, com o objetivo de
reunir e integrar produtos, produtores, chefs, indústria, mercados e
apreciadores da boa cozinha, percorrendo cidades do Amapá, Roraima,
Sergipe, Alagoas e Espírito Santo, levando toda pesquisa e conhecimentos
adquiridos para as ruas de Tiradentes, em forma de cursos, palestras e
degustações.
O “Tour Gastronômico” é escolhido para acontecer em local específico, a fim de
oferecer um momento especial para a apreciação de alimentos e bebidas (A & B), ou seja, para
a degustação da gastronomia local apresentada com toda sua arte. O tour gastronômico é

87
planejado para realizar de uma forma aprazível nos restaurantes da cidade, em que o chef
responsável prepara, para seus clientes a entrada, o prato intermediário e o prato principal,
oferecidos a preços mais acessíveis se comparados aos preços dos festins. As transformações,
ajustes e adaptações vão acontecendo a cada ano, procurando não perder a essência do festival.

Foto 1: Entrada da cidade
Fonte: a autora

Foto 2: Receptivo no Largo das Forras
Fonte: a autora

Foto 3: Festim: ambiente e convidados
Fonte: a autora

Foto 4: Festim (convidados e Ralph Justino)
Fonte: a autora
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Foto 5: Tour Gastronômico
Fonte: a autora

Foto 7: Programação gastronômica
Fonte: a autora

Foto 6: Cursos
Fonte: a autora

Foto 8: Programação cultural
Fonte: a autora

O idealizador do festival, Ralf Justino (vide Foto 4 – página 87), comentou, em
entrevista concedida em 2012, que chegaram, nos dois anos anteriores, ou seja, 2010 e 2011,
ao “modelo ideal” do festival, com uma programação praticamente voltada para eventos
gastronômicos e atividades culturais. Ele e Rodrigo Ferraz são os organizadores que
acompanham as etapas de preparação do festival com grande antecedência em relação à data de
abertura, apoiados por uma equipe de profissionais. A cidade de Tiradentes recebeu, nos anos
de 2008 e 2009, mais de 15 mil pessoas durante o período do festival. Nos anos de 2010 e 2011,
os cálculos relativos à participação e frequência do festival apontaram em torno de 30 mil
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pessoas. No ano de 2012 e 2013, esse número ultrapassou 35 mil pessoas. E em 2014, o
resultado obtido foi superior a 35 mil pessoas.
O depoimento de Ralph Justino (2011) sobre o Festival de Cultura e Gastronomia de
Tiradentes demonstra o desenvolvimento e envolvimento das atividades:
O Festival de Cultura e Gastronomia é um festival que foi criado aqui em
Tiradentes há quatorze anos atrás. Na época eu era Secretário de Cultura e
Turismo daqui de Tiradentes32 e o intuito do festival foi tentar trazer o turista
de qualidade aqui para a cidade. É um evento que, na verdade, é muito
eclético, porque ele vai desde a cozinha tradicional mineira e brasileira até a
cozinha de alta gastronomia internacional.

Foto 9: Receptivo no Largo das
Forras
Fonte: a autora

Foto 10: Stand de patrocinador/Largo da Rodoviária
Fonte: a autora

Ele funciona em três pontos principais:
•
Um aqui na praça, onde a gente faz o nosso famoso “Butiquim” (vide Foto 11), com
cozinha mineira, bem tradicional nossa aqui;

Foto 11: Butiquim no Largo das Forras
Fonte: a autora
32

Depoimento dado em 2011. Neste ano de 2014, momento da realização desta dissertação, aconteceu
o 17º festival e Ralph Justino é prefeito da cidade de Tiradentes.
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• Nós temos no Largo da Rodoviária (vide Fotos 10, 12 e 13), onde ficam as atrações culturais

e os estandes de nossos patrocinadores;

Foto 12: Largo da Rodoviária
Fonte: a autora

Foto 13: Cursos no Largo da Rodoviária
Fonte: a autora

•

E o grande destaque do nosso evento são os festins, que acontecem em duas pousadas:
Pousada Vila Paolucci e, este ano, vai acontecer na Pousada Brisa da Serra, onde a gente traz
chefes internacionais e chefes renomados daqui do Brasil.

Foto 14: Festim na Pousada Brisa da Serra
Fonte: a autora

O “Pai do Festival de Tiradentes” continua seu depoimento explicando como participar
dos jantares preparados pelos chefs convidados (festins):
A participação nos festins, o pessoal tem que entrar em contato com a Estação
de Turismo de Belo Horizonte e fazer a reserva por telefone. O pagamento é
feito via boleto, que é mandado. E eu aconselho quem quiser participar, entrar
em contato logo com a Estação, porque são poucos ingressos à venda. Tem
que fazer a reserva com antecedência, porque quando começar a venda, em
praticamente 24 horas os ingressos acabam. Mas quem não quiser participar
do festim e quiser vir para a cidade, nós temos aqui um “Tour Gastronômico”
que, a maioria dos restaurantes aqui de Tiradentes vão criar um prato especial
e para estes jantares a pessoa pode vir direto e não precisa de reserva. E
também, temos, aqui, a praça, onde tem o “Butiquim”. A Rodoviária tem
várias ações de restaurantes também, no nosso Largo da Rodoviária. Então as
pessoas podem vir aqui curtir, sem precisar de reservar, curtir a atração
cultural. E tem também os cursos, que nós fazemos cursos também aqui, no
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sábado e domingo pela manhã. Então, para reserva para o curso é na hora.
Chegar uma hora antes, fazer a reserva e participar, não tem custo nenhum
para isso.

Recado de Ralph Justino para as pessoas que desejam participar do festival:
O pessoal que está interessado, entrar no Tiradentes Virtual.33 Também, que
vai ter informações com a programação nossa. E nós temos o nosso site
também. É www.culturaegastronomia.com.br, que vai ter a programação
completa, informações para reserva, inclusive para reserva de hotéis.

No seu depoimento, Ralph Justino comenta os resultados do festival em 2011:
Mais uma vez eu estou aqui satisfeito com o resultado do festival. Eu me sinto
como se estivesse numa olimpíada: cada ano o desafio nosso é fazer um
festival melhor do que do ano passado. Todo ano venho aqui falar com vocês
que o festival foi excelente, mas o nosso desafio é melhorar a cada ano. Este
ano teve uma coisa que fiquei muito satisfeito que foi, principalmente, o tema
da “A Nova Geração” que deu a possibilidade de quatro cozinheiros (porque
tem os gêmeos – Minas, Cuiabá e Pernambuco) que puderam ter uma
visibilidade muito grande na mídia. O festival permite isso: pegar as pessoas
que estão começando e todo espaço que nós temos na mídia conseguir divulgar
estes artistas. Eu acho que o resultado foi excelente, porque o jantar que eles
fizeram, foram jantares de altíssimo nível. Nós tivemos uma programação
cultural excelente. Tivemos shows maravilhosos. Ampliamos a praça um
pouco mais para atender melhor os nossos clientes. Estou muito satisfeito com
o resultado. E também tem outra coisa que eu queria destacar: foi o apoio que
o festival deu para a cidade, com a doação do “Projeto do Plano Viário”, que
foi investido noventa e quatro mil reais, que é a renda dos festins, para poder
fazer este projeto para a cidade. Porque, a cidade quando tem um evento, a
invasão de automóveis e pessoas é muito grande e ela tem que se planejar para
ficar mais fácil para as pessoas circularem aqui. Então, nós sentimos esta
dificuldade e estamos fazendo este investimento, como já fazemos todos os
anos. O ano passado nós já fizemos o restauro da Igreja do Canjica. Já fizemos
essa ponte aqui da rodoviária que só passava um automóvel e agora tem
capacidade para duas mãos. Então, o festival tem esse perfil também de tentar
dar um retorno para a cidade34.

Relacionando o depoimento de Ralph Justino e contextualizando a economia criativa
local e as revelações de oportunidades, percebe-se que o festival dá possibilidades aos cidadãos
de desenvolver as suas capacidades criativas, oferecendo ambientes de trabalhos adequados,
promoção dos bens culturais, dos produtos e serviços. Durante o período do festival, as vendas
e consumo, a divulgação e conhecimento do que é oferecido para os visitantes e participantes,
demonstrando resultados além do esperado. Além disso, a infraestrutura de suporte da cidade,
33
34

www.tiradentesvirtual.com
Depoimento de Ralph Justino realizado no último dia do festival de Tiradentes, em 2011.
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a preservação do patrimônio cultural e do ambiente, melhorando a qualidade de vida e
fomentando a sensibilidade e a criatividade dos cidadãos.

Os resultados e retorno que o Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes
proporciona para a comunidade local mostra uma base econômica sustentável para suportar
uma região criativa, em relação ao rendimento e acessibilidade dos bens artísticos e culturais,
do investimento e das infraestruturas e bens.

Bourdieu (2010:146), descrevendo sobre a crítica social do juízo de gosto e falando de
títulos e graus de nobreza cultural, tece comentários sobre o estilo de vida exibido através da
cozinha das ocasiões extraordinárias que podem ser relacionados com os tipos de refeições do
Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes e fazendo-nos lembrar também dos outros
festivais que foram estudados e pesquisados:
Enquanto que se visava perceber as preferências alimentares, a busca pela
questão mais econômica, logo mais “sintética”, levou à interrogação sobre a
cozinha das ocasiões extraordinárias, indicador interessante do modo de auto
apresentação em situação de representação, ou seja, do estilo de vida
“exibido”. Para se compreender totalmente as escolhas nestas matérias, seria
necessário levar em conta um sistema de fatores particularmente complexos:
o estilo das refeições oferecidas constitui, sem dúvida, um bom indicador da
imagem que se quer dar ou evitar dar aos outros e, neste sentido, é a expressão
sistemática de um sistema de fatores que inclui, para além dos indicadores da
posição ocupada na hierarquia econômica e cultural, a trajetória econômica, a
trajetória social e a trajetória cultural. Não admira que, nestas condições, seja
na pequena burguesia que melhor se percebem os efeitos: os membros da
pequena burguesia estabelecida servem aos amigos refeições copiosas e boas,
simples e bem apresentadas com mais frequência do que os membros da nova
pequena burguesia, que preferem servir refeições originais e exóticas ou sem
cerimônias. Mas também se registram grandes diferenças ligadas à trajetória:
assim, os membros da nova pequena burguesia oriundos das classes médias
ou populares afirmam oferecer refeições copiosas e boas, o que nunca
acontece com os oriundos das classes superiores, e que, pelo contrário,
oferecem refeições originais e exóticas. (Bourdieu, 2010:146).

O Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes apresenta momentos com refeições
requintadas e caras, que são os “festins”; outros com refeições para a população da cidade, o
“Costelão”; e, ainda, outros para todos os visitantes, turistas, participantes do festival e
indivíduos que desejarem compartilhar esses momentos no “tour gastronômico”. O “Costelão
Fogo de Chão”, no Tiradentes Serra Clube, é um almoço para a comunidade da cidade; “Leitão
à pururuca”, também é um almoço, mas atende outro público, com capital cultural e econômico
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diferentes do “Costelão”, com tradição e história na preparação do leitão à pururuca que está
passando de geração a geração; e o “festim”, que é um jantar gastronômico caro, para
participantes mais específicos do festival, como: profissionais do trade gastronômico,
patrocinadores, políticos e membros da sociedade brasileira, destacando os mineiros, paulistas
e cariocas.
Estas informações vêm reforçar novamente o estilo de vida, habitus e status que é
demonstrado no festival. O estilo de vida tem destaque até nos escritos das diversas formas de
comunicação e divulgação, propaganda e publicidade apresentadas, o que se pode verificar nas
Fotos 15 e 16 que seguem:

Foto 15: Testeira de stand “Largo das Forras” - “Ter estilo” - Bourdieu.
Fonte: a autora

Foto 16: Público participante
Fonte: a autora

Bourdieu (2010:307), escrevendo sobre o habitus e o espaço dos estilos de vida, reuniu,
em um quadro sinóptico, os principais resultados de um inquérito extremamente rico sobre as
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variações da arte de receber, que permitem confirmar e aprofundar estas análises relacionadas
ao objeto deste estudo, o “Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes”. Nesse quadro, o
autor mostra as diferentes maneiras de receber dos operários, empregados, industriais e
profissionais liberais, dentre as quais se destacam as seguintes características:
•

Reservam os seus convites improvisados para: a família próxima, os amigos íntimos, os

amigos dos filhos, as relações profissionais;
•

Reservam seus convites feitos com antecedência para: a família próxima, as relações

profissionais;
•

Convidam com frequência para: café, sobremesa, jantar;

•

Fazem convites improvisados para: aperitivo, refeição;

•

Consideram o mais importante nos convites improvisados: pratos saborosos, comida

suficiente, que não se aborreçam;
•

Preferem oferecer aos convidados: um bufete ou um prato único, um menu completo;

•

Nas recepções, utilizam (com alguma ou muita regularidade): baixelas, copos de cristal,

louça de porcelana, copos vulgares, louça de faiança;
•

Gostam que os convidados sejam: elegantes, descontraídos, sentados por eles, escolham

os seus lugares;
•

Preferem: separar os casais, não separá-los;

•

Aceitam as crianças (idade média, mínima em anos): à mesa, ao fim da noite, na

conversa;
•

Recebem dos seus convidados: flores, sobremesa, vinhos;

•

Quando tem convidados, gostam de: música ambiente, ver televisão, cantar no fim da

refeição, organizar jogos.

O festival apresenta sua história e características nas diferentes épocas ou tempo e nos
respectivos espaços em que as atividades acontecem, reforçando os dizeres de Bourdieu sobre
habitus, estilo de vida e as variações da arte de receber.
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O festival representa uma relação significativa com a economia criativa local e as
revelações de oportunidades ao ser observado os dados que elevam o município a uma posição
que demonstra o desenvolvimento. O evento vem transformando a economia e movimentando
a comunidade local. Só o setor de serviços – restaurantes, pousadas, bares e lojas – cresceu mais
de 300% em 10 anos, segundo o IBGE, e já representava, em 2009, mais de 50% do PIB total
da cidade, com diferença de R$ 17 milhões entre o setor de serviços e a indústria. Em 1999, a
diferença era de R$ 2 milhões.
Com a maturidade do festival, considerado de grande porte, pois o mesmo contabiliza
números surpreendentes: já recebeu chefs de mais de 15 países – como Espanha, França, Itália,
Portugal, China, Estado Unidos, Alemanha e Japão; registrou a participação de mais de 600
chefs de cozinha, 150 festins e 72.000 pratos servidos nos jantares; viabilizou a presença de
chefs nacionais e internacionais; já envolveu diretamente mais de 5.000 profissionais, muitos
deles moradores da região; e contabilizou cerca de 250 mil pessoas que já prestigiaram o festival
nestes 15 anos.

Este levantamento de dados e de informações (2012) sobre o festival e a cidade de
Tiradentes mostra o desenvolvimento da cidade e os benefícios para a população, de um lado,
e dos agentes produtores do festival, de outro. Isso vem demonstrar as relações sociais de
produção e o sistema de ideias e conhecimentos de uma sociedade específica, ligadas aos
benefícios econômicos, sociais, culturais e políticos, relacionando com a explicação de Simmel
descrita anteriormente, em relação ao indivíduo e a sociedade e ressaltando a economia criativa.

Neste momento, vêm à mente Gramsci e suas histórias e pensamentos relacionados à
infraestrutura, que é vista como a base real da sociedade, considerando as forças de produção e
as relações sociais de produção. A superestrutura é constituída pelos sistemas de ideias, crenças
e doutrinas de uma sociedade, tomando por base o conceito de bloco hegemônico. Segundo a
estrutura deste conceito, o poder é garantido pela hegemonia cultural que as classes dominantes
exercem sobre as classes dominadas, por meio dos intelectuais e da organização da cultura, do
controle do sistema educacional, das instituições religiosas e dos meios de comunicação.
Controlando dessa forma, as classes dominantes educam os dominados para que estes vivam
submissos a eles, não deixando desenvolver suas potencialidades, criando, no povo, o
sentimento de identificação com a classe dominante. Assim, todas as classes sociais formamse em torno de um projeto burguês, sendo um “bloco hegemônico”.
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No âmbito do pensamento gramsciano existe uma ligação entre conhecimento histórico,
práxis política, luta cultural e formação humana, levando a uma reflexão sobre a economia
criativa e a formação do homem em sociedade como parte da sua teoria política e econômica.
No sentido de evidenciar a obra de Gramsci, procura-se interpretar as suas ideias através de um
procedimento metodológico da história, possibilitando captar as ideias produzidas no passado,
no que diz respeito aos contextos de produção.
Segundo Bourdieu (2010:341), escrevendo sobre traços distintivos e artes legítimas:
Existem assim tantos espaços de preferências quantos os universos de
possibilidades estilísticas. Cada um destes universos, bebidas (águas minerais,
vinhos e aperitivos) ou automóveis, jornais e semanários ou locais e formas
de férias, mobiliário ou arranjo de casas e jardins, já para não falar de
programas políticos, fornece os traços distintivos que, ao funcionarem como
sistemas de diferenças, de distâncias diferenciais, permitem exprimir as
diferenças sociais mais fundamentais quase de forma tão completa como os
sistemas expressivos mais complexos e mais apurados oferecidos pelas artes
legítimas; e vemos as possibilidades quase inesgotáveis que o universo desses
possíveis abre ao estudo da distinção.

Estabelecendo uma conexão entre a reflexão sobre a formação do homem em sociedade,
os sistemas de diferenças e o objeto de estudo desta investigação, será apresentada, a seguir, a
linha do tempo do festival desde o ano de sua criação até o momento presente. Percebe-se, ao
analisar o festival dentro de sua linha do tempo, a extensa lista de atividades sociais e culturais,
trazendo à mente os estudos de Bourdieu, Simmel e Gramsci dentre outros, programações de
cursos, aulas, palestras, shows, teatro, música, dança e todas as degustações de menus especiais
que movimentam a cidade, com acontecimentos durante todo o período do festival e a
expectativa do resultado e retorno econômico, cultural e social. O número de atividades e a
própria programação cultural e gastronômica aumentaram gradativamente, de ano a ano, dando
mais oportunidades ao público participante e a comunidade local. Organograma referente a
programação do Festival de Tiradentes: vide anexo 3.

Uma sequência cronológica anual dos temas e acontecimentos do festival, do mais
recente para o mais antigo, é apresentada, a seguir, junto com suas características principais, os
chefs participantes e as atividades desenvolvidas:
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Imagem 5: Linha do tempo do festival
Fonte: a autora

Temas:
17º Festival – (2014) Tema: Expedição Fartura Gastronomia.
16º Festival – (2013) Tema: Expedição Gastronômica Brasileira.
15º Festival – (2012) Tema: Expedição Gastronômica Brasileira.
14º Festival –(2011) Tema: Nova geração.
13º Festival –(2010) Tema: As mulheres como protagonistas.
12º Festival –(2009) Tema: A gastronomia francesa (Ano da França no Brasil).
11º Festival –(2008) Tema: A gastronomia portuguesa.
10º Festival –(2007) Tema: A gastronomia espanhola.
9º Festival –(2006) Tema: A influência das culinárias indígena, africana e portuguesa
sobre a alta gastronomia.
8º Festival –(2005) Tema: Unidos em nome da gastronomia: Brasil, Portugal, Itália e
França em um só lugar “Tiradentes”.
7º Festival –(2004) Tema: Início da adoção de temas atrativos com: “Homenagem e
difusão da gastronomia brasileira – Mercado Brasil”.
6º Festival –(2003) Tema: Sem tema.
5º Festival –(2002) Tema: Sem tema. Lançamento da revista “Fest Gourmet”.
4º Festival –(2001) Tema: Sem tema.
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3º Festival –(2000) Tema: Sem tema.
2º Festival –(1999) Tema: Sem tema.
1º Festival –(1998) Tema: Sem tema. Descontração na culinária – início de tudo.

Observa-se que os festivais, desde 2004, tornaram-se temáticos e que, de 2005 a 2009,
tiveram temáticas dedicadas à gastronomia europeia, respectivamente francesa, portuguesa e
espanhola, reforçando a justificativa da bolsa sanduíche da CAPES e estadia da pesquisadora
em Portugal.
Nos estudos e pesquisas realizadas, a pesquisadora percebeu a diferença no título do
festival, os quais contém a palavra internacional em alguns anos e em outros anos não apresenta
esta palavra. Em conversas com os organizadores Ralph Justino e Rodrigo Ferraz, obteve as
seguintes observações: 1998 a 2000: Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes; 2001 a
2008: Festival Internacional de Cultura e Gastronomia de Tiradentes; 2009 a 2014: Festival de
Cultura e Gastronomia de Tiradentes. A explicação dos organizadores é que inseriram
“internacional” quando começaram a convidar chefs de outros países. Em 2009, na 12ª edição
do festival, resolveram retirar a palavra “internacional”, pois foi entregue a uma empresa
especializada que criou o logo e achou mais chamativo o título menor (vide imagem 6).

Imagem 6: Logo do festival: 1999, 2001, 2011 (Título sem e com a palavra “Internacional”)
Fonte: a autora

Para uma compreensão do conteúdo, riqueza de conhecimentos e oportunidades que o
Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes proporciona para a comunidade e
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participantes, será descrito alguns detalhes de cada ano do festival (1998 – 2014), os quais
demonstram a sinergia com a economia criativa:
17º Festival (22 de agosto a 31 de agosto de 2014) – Com o tema “Expedição Fartura
Gastronomia”, visitando 22 cidades do Amapá, Roraima, Sergipe, Alagoas e Espírito Santo, o
grupo totalizou em três anos (2014, 2013 e 2012), mais de 30 mil quilômetros percorridos, em
17 estados brasileiros. Todo o material coletado foi transportado para as ruas de Tiradentes em
forma de cursos, palestras e degustações. Nesta edição do evento, aconteceram 60 cursos de
gastronomia, 74 atrações culturais, 12 jantares (festins) com chefs nacionais e internacionais,
restaurantes na praça, além de lançamentos de livros, exposições e exibições de vídeos. Neste
ano, pela primeira vez, os restaurantes da cidade receberam os chefs nacionais e internacionais
e prestigiaram os chefs locais. Foi uma tentativa de aproximar o festival dos moradores de
Tiradentes, que, nos últimos anos, ganhou novas casas interessantes e concretizou sua vocação
gastronômica.
Hoje (2014), o evento contabiliza números surpreendentes: já recebeu chefs de 18 países - como
Espanha, França, Itália, Portugal, Argentina, Estados Unidos e Alemanha; registrou a
participação de mais de 630 chefs de cozinha, 160 festins e 77.000 pratos servidos nos jantares;
viabilizou a presença de chefs internacionais e já envolveu diretamente mais de 5.500
profissionais. Estes dados mostram Tiradentes como uma cidade criativa, com economia
criativa e economia cultural.
16º Festival (23 de agosto a 1º de setembro de 2013) – Com o tema “Expedição Gastronômica
Brasileira”, levou parte da gastronomia brasileira para as ruas da cidade mineira. Para isso, no
primeiro semestre de 2013, foi realizada a Expedição Brasil Gastronômico (2ª etapa) a cinco
estados (São Paulo, Paraná, Bahia, Mato Grosso e Rio Grande do Sul) mais o Distrito Federal,
que foram sede da Copa do Mundo de 2014, com o objetivo de pesquisar a cadeia produtiva da
gastronomia dessas regiões. Dessa forma, a expedição conheceu, de perto, os produtos, os
produtores, os centros de distribuição (feiras, mercados, dentre outros) e as principais receitas
desses estados. Foram mais de 25 mil quilômetros percorridos e 51 destinos visitados. O
resultado foi apresentado no festival de Tiradentes, por meio dos chefs e produtores das regiões
pesquisadas, e ainda disponibilizado em um documentário para a internet e um livro. Todos os
acontecimentos reforçam a ligação do festival com a economia criativa.
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15º Festival (26 de agosto a 4 de setembro de 2012) – Com o tema “Expedição Gastronômica
Brasileira”, focou seis cidades sede da Copa do Mundo de 2014 (1ª etapa), que foram
pesquisadas para o festival de 2012: Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Pernambuco, Ceará e Amazonas. O objetivo foi entender e documentar a diversidade dos
ingredientes, temperos e detalhes usados nos pratos e criações gastronômicas regionais, além
de conhecer, também, as pessoas envolvidas nessa produção. Uma equipe viajou pelas regiões
brasileiras (Guiri Reys, Rodrigo Sampaio, Camilla Procópio, Elzio Alexandre da Silveira,
Frederico Carneiro, Joana Munné) com a coordenação e apoio de Guta Chaves, concretizando
essa “Expedição Gastronômica Brasileira”.

As novidades e mudanças que aconteceram no festival em 2012: o festival sempre
aconteceu nos dois últimos finais de semana de agosto; em 2012 realizou-se no último final de
semana de agosto e primeiro final de semana de setembro, o que ajudou a driblar as dificuldades
de agenda dos chefs europeus, pois agosto é mês de alta temporada na Europa. Outra
modificação foi que a programação do evento foi distribuída em três pontos, e não apenas em
dois pontos, como vinha acontecendo, que foram: Largo das Forras e Largo da Rodoviária (vide
Fotos 17 e 18) e também SENAC.

Foto 17: Espaço para os produtores Largo da Rodoviária
Fonte: a autora

Foto 18: Participantes na cidade de Tiradentes Largo das Forras
Fonte: a autora
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Foto 19: Mise en place35 do festim
Fonte: a autora

Foto 20: Parabenizando chefs final do festim
Fonte: a autora

14º Festival (19 a 28 de agosto de 2011) – neste ano, o evento teve a participação em torno de
35 mil pessoas e fez uma homenagem aos novos talentos da gastronomia e da cultura no Brasil,
apresentando os chefs que ocupam posição de destaque no cenário (vide Foto 20) gastronômico
nacional, seja pela criatividade dos pratos ou pelo estilo da cozinha. Levou, também artistas e
músicos que representavam a cena atual da música brasileira.
Um concurso promovido pelo festival elegeu três chefs representantes da nova safra de talentos
gastronômicos em ascensão no país: Ariani Malouf (Cuiabá/MT), Joca Pontes (Recife/PE) e os
gêmeos Juliano e Fernando Basile (Gonçalves/MG). Cerca de dez chefs brasileiros, de
diferentes estados, foram avaliados, e a escolha final aconteceu em São Paulo, no restaurante
Dalva e Dito, do Chef Alex Atala. Dentre os chefs internacionais deve ser destacado o festim
realizado pelos Chefs italianos: Roberto Cerea e seu irmão Enrico Cerea (vide Fotos 21 e 22) e
(vide anexos 4, 4A, 4B, 4C).

35

Mise en place: expressão de origem francesa, que significa arrumação da mesa ou de um espaço físico,
no sentido de ter todos os utensílios, equipamentos e produtos em ordem, com o objetivo de agilizar a
operacionalização da equipe e atendimento aos clientes.
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Foto 21: Preparação do “festim” na cozinha
Fonte: a autora

Foto 22: Chef Roberto Cerea com a pesquisadora
Fonte: a autora

13º Festival (20 a 29 de agosto de 2010) – a abertura do festival em 2010 aconteceu em Belo
Horizonte, só para convidados, e teve o privilégio da participação do chef paulistano Alex Atala,
dono dos restaurantes, em São Paulo, D.O.M. e Dalva e Dito, e da cantora Fafá de Belém, que
apresentou sucessos de Milton Nascimento, Chico Buarque. As mulheres como protagonistas
– as maiores chefs do Brasil e do mundo reunidas pela primeira vez – foi o tema do festival,
que usou a cor rosa, em destaque, em toda a divulgação e marketing apresentados (vide Foto
23), bem como no “toque36 e no dólmã37”.
Das oito chefs convidadas, quatro ganharam estrela Michelin. Entre elas, estava Angela
Hartnett, chef dos restaurantes Murano e York & Albany, em Londres, e parceira de Gordon
Ramsay na série de TV "Hell's Kitchen". Outra chef que participou foi Margot Janse, que
comanda a cozinha do restaurante The Tasting Room, no Hotel Le Quartier Français, em
Franschhoek, perto da Cidade do Cabo, na África do Sul. Atualmente, o restaurante ocupa o
31º lugar na lista dos 50 melhores do mundo da Restaurant Magazine.

A Chef Margot Janse comentou: “acho o tema do festival ‘As mulheres como protagonistas’
fantástico, não por acreditar que exista diferença entre homens e mulheres na cozinha, mas
porque nós trabalhamos muito bem juntas”. A holandesa, que privilegia os produtos da estação
e os ingredientes orgânicos - muitos da própria horta - não escondeu a alegria de vir ao Brasil
pela terceira vez e disse estar apaixonada pelo povo e comida daqui. Margot falou que, durante
o festim, realizado na Pousada Pequena Tiradentes, pôde trazer para os brasileiros um pouco da

36

Toque – chapéu usado pelos chefs, cozinheiros, confeiteiros, padeiros.

37

Dólmã – uniforme usado pelos chefs, cozinheiros, confeiteiros, padeiros.
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comida sul-africana, com muitos temperos do país, como o buchu, erva medicinal usada na
preparação da comida.

Foto 23: Pepa Romans/Casa Pepa, Ondara, Espanha - *Michelin e Adeline Grattard/Yam Tcha,
Paris, França - *Michelin.
Fonte: a autora

12º Festival (21 a 30 de agosto de 2009) – nesta edição, a gastronomia francesa entrou em cena.
O público foi de mais de 10 mil pessoas. Neste ano, o festival contou com a participação de
diversas estrelas do mundo gastronômico do Brasil e da França, por ser o ano de comemoração
da França no Brasil. Apresentou uma programação diversificada tanto cultural e social como
em cursos e eventos especiais. Algumas atrações de 2009 foram: exposição Ofélia Torres pinta
Tiradentes; exposição de Colheres de Pedra-Sabão e madeira de demolição, mandalas de vidroresina e taças de Dry Martini e quadro gigante; exposição Luigi Frumenti; exposição “Pétalas”
de Fernando Campos; exposição “Ser Nobre é ter identidade – Estrada Real”; pinturas feitas
em madeira; grupo teatral; lançamento do livro “Dieta do Chef - Alta Gastronomia de Baixa
Caloria”; grupo de “Circo e Orquestra de Violão” e Marcelo Blade, participando com a
implantação de uma cozinha surrealista e apresentando os seus famosos coletes-aventais.
O evento especial “Projeto Chefs do Amanhã 2009” teve por finalidade incentivar o interesse e
a participação dos jovens em uma nova proposta de culinária básica e saudável para aproveitar,
ao máximo, os nutrientes dos alimentos e evitar o desperdício de resíduos sólidos. A proposta
pretendia que, após participarem do curso, os jovens entre 15 e 29 anos ficassem preparados
para atuarem no mercado de trabalho como aprendizes de cozinheiro e também se
transformassem em multiplicadores da experiência na família, na escola e na comunidade. O
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projeto foi uma iniciativa da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude que teve início
em 2008.
Os acontecimentos especiais que foram oferecidos nesta edição do festival foram:
•

Evento especial “Costelão Fogo de Chão”: um dos mais tradicionais eventos do festival

movimentou a cidade de Tiradentes, reunindo turistas e moradores da região. Foram 25 costelas
de boi enfileiradas e assadas com o calor de um imenso corredor de brasa. Um convite ao
paladar e aos olhos, que aconteceu no Tiradentes Serra Clube.
•

Uma novidade da 12ª edição do festival foi a produção da “Cidade Cenográfica”, feita

por artistas plásticos da própria Tiradentes. O local foi um dos principais pontos de encontro,
onde aconteceram shows, apresentações artísticas e onde se localizavam quiosques temáticos,
entre os quais se destacou o que festejou o Mercado Central, um dos mais tradicionais e
importantes pontos gastronômicos e turísticos do local, que fez 80 anos.
•

A programação cultural ganhou mais um atrativo: os Stand Up, forte tendência artística

do momento. Exibição de filmes, lançamento de livro, exposições, circo e shows fizeram parte
das variadas atividades e apresentações que foram um convite aos olhos, ouvidos e paladares
de todos os participantes do festival.
•

No final do festival, aconteceu a doação de parte da verba do “Festim do Chef Roland

Villard” para a restauração da Igreja Santo Canjica. A ação conhecida como “Et Clochers” é
tradição nos eventos gastronômicos franceses com caráter beneficente.
•

Participando cada vez mais do conceito de sustentabilidade, o festival contou com a

coleta seletiva e o recolhimento de resíduos eletrônicos, organizados por um dos patrocinadores.

11º Festival (15 a 24 de agosto de 2008) – o tema foi a culinária moderna e tradicional. Contou
com um público em torno de 10 mil pessoas. A participação do Chef Christian Le Squer – 3
estrelas no Michelin França –, e de Patrick Gauthier, do restaurante La Madeleine – 2 estrelas
no Michelin França – fez do evento um momento especial.
10º Festival (2007) – o foco, neste ano, foi a gastronomia espanhola e as novas técnicas que
vinham revolucionando a gastronomia mundial. Primeiro ano em que foi abordado um tema
específico ligado às tendências do momento.
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9º Festival – (18 e 27 de agosto de 2006) – com inspiração em renomados chefs que criam seus
pratos mostrando a influência das culinárias indígena, africana e portuguesa sobre a alta
gastronomia, a programação destacou-se com a participação de importantes chefs, como:
Antonio Bóia (português)38 do Restaurante Praia Café/Oeiras/Lisboa, Cristina Cosentino,
Daniel Olivier Valay, Eduardo Maya, Gilles Dupont, Ivo Faria, Lautaro Parra, Massimo
Bomprezzi, Paulo Martins, Raul Aguirre, Sérgio Arno e Rodrigo Sanchez, que levaram para o
evento toda a experiência adquirida em cozinhas famosas ao redor do mundo.
Os encontros com os chefs, a participação em diferentes atividades e a degustação dos pratos
aconteceram em vários espaços da cidade, como o Largo das Forras, o Largo das Mercês, Largo
da Rodoviária, além de restaurantes e pousadas participantes do evento, os quais fazem parte
da estratégia do setor turístico para manter o fluxo de visitantes pelos atrativos locais. Segundo
o secretário adjunto de Turismo de Tiradentes, nessa época, Ernane Fonseca:
[...] a ideia é trazer o público fora da alta temporada. Apesar da falta de dados exatos causados
pelo grande número de empresas informais, a festa gastronômica movimenta a economia da
pequena cidade de Tiradentes. Todas as 118 pousadas ficam lotadas e, claro, os 89 restaurantes
também têm um grande movimento39.
Ernane Fonseca ainda disse: “[...] procuramos atrair um público qualificado. A cidade está
implantando um sistema de câmeras de vídeo nas ruas que transmitirão toda a movimentação
dos principais pontos e ajuda a Polícia Militar a garantir a segurança dos visitantes”. Referente
a outro investimento voltado para o público de poder aquisitivo maior, a internet sem fio, ele
explicou: “O turista pode sentar-se em um banco da praça central com seu laptop e acessar a
rede sem pagar nada, com toda a comodidade. Isso pesa para a realização de grandes eventos”.
Nesta época, um projeto do SEBRAE, em Minas Gerais, capacitou vinte das pousadas de
Tiradentes para empregarem a metodologia de Turismo sustentável, aumentando a
competitividade e a qualidade dos serviços e, ao mesmo tempo, seguindo regras para não
prejudicar o meio ambiente. Elisa Rezende, proprietária de uma das pousadas que estava no
processo de certificação, comentou o resultado da estratégia: “[...] considero o festival como se

38

Chef Antonio Bóia: a pesquisadora entrevistou o Chef em Lisboa (2013), apresentando informações
no capítulo 3 e anexo 5.
39

Depoimentos de Ernane Fonseca e Elisa Rezende obtidos no site:
<http://oglobo.globo.com/boa-viagem/dicas-para-aproveitar-tiradentesseu-xiii-festival-degastronomia2975231#ixzz1xM2AGf5K>. Acesso 08 nov. 2010.
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estivéssemos na alta temporada. Todos os quartos já estão ocupados. O público é fiel. Tenho os
mesmos clientes do ano passado”. A empresária ainda ressaltou: “[...] a parte histórica é
essencial, mas é bom que tenhamos outras atrações, como o festival, pois o cenário é perfeito”.
Paralelamente à programação gastronômica, aconteceram diversas apresentações musicais,
oficinas e exposições. O Centro Gastronômico SENAC Tiradentes ofereceu cursos gratuitos
nas áreas de hotelaria e gastronomia, que foram programados para serem oferecidos antes e
durante o festival.

8º Festival – (19 a 28 de agosto 2005) – Portugal, Brasil, Itália e França em um só lugar, unidos
em nome da gastronomia. Durante o VIII Festival Internacional de Cultura e Gastronomia de
Tiradentes várias nacionalidades encontraram-se para trocar experiências, inovar, renovar e, é
claro, promover um verdadeiro banquete para os participantes do festival.
Os festins, que aconteceram durante todo o evento, foram uma ótima oportunidade para quem
queria conhecer as riquezas gastronômicas desses países. Cada nacionalidade foi representada
por um ou mais chefs renomados, que prepararam um menu especial para o festival. À frente
dos festins nacionais, estavam Mara Alcamim, Flávia Quaresma, Andréa Tinoco e Mônica
Rangel, mulheres já conhecidas por suas criações, que são, no mínimo, deliciosas. O festim
português esteve sob a responsabilidade do Chef Paulo Pinto40, do Restaurante Bico do Sapato,
de Lisboa. No comando dos festins franceses, estavam os Chefs Philippe Bodier, Christian Le
Squer (ambos do Restaurante Ledoyen, de Paris), Pierry Landry e Thierry Pszonka (Restaurante
Sofitel de Buenos Aires). Já o menu italiano ficou por conta do Chef Cristian Bertol, da Câmara
Italiana.
Chefs que participaram: Chef Mara Alcamin - Restaurante Internacional Dinner – Brasília; Chef
Paulo Pinto - Restaurante Bico do Sapato – Lisboa; Chef Thierry Pszonka - Restaurante Sofitel
- Buenos Aires; Chefs Philippe Bodier e Christian Le Squer - Restaurante Ledoyen - Paris –
França; Chef Pierre Landry; Chef Flávia Quaresma - Careme Bistrô – RJ; Chef Andréa Tinoco
e Chef Mônica Rangel; Chef Cristian Bertol - Câmara Italiana. Todos os festins tiveram o apoio
da Manteiga Light Itambé e Azeite Borges.

40

Chef Paulo Pinto: a pesquisadora entrevistou o Chef em Lisboa (2013), apresentando informações no
capítulo 3 e anexo 6.
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7º Festival – (20 a 29 de agosto de 2004) – neste ano, a novidade do festival foi o Mercado
Brasil: um espaço idealizado para homenagear e difundir a gastronomia brasileira. Os chefs
Paulo Martins, do restaurante Lá em Casa, de Belém do Pará, que investe na rica culinária
paraense, e Mara Salles, do restaurante Tordesilhas, de São Paulo, premiada pela boa
divulgação da gastronomia nacional, ofereceram almoços que foram muito apreciados. O
restaurante conhecido de Belo Horizonte, Maria de Lourdes, esteve ao lado do tradicional
Costelão Fogo de Chão, comandado pelos gaúchos Gabriel Magno e Jorge Ribeiro. Houve
também a presença de nomes consagrados internacionalmente, como do chef belga Guy Van
Caterent e dos franceses Philippe Gobet e Christian Guillut, que vieram ao Brasil
exclusivamente para o festival.

6º Festival – (15 a 24 de agosto de 2003) – A tradição não pode ficar esquecida nos pratos tanto
da cozinha internacional quanto da cozinha mineira, mas não é só de comida que vive o festival.
Acontecem também outros eventos, como exposições artísticas, mostras e shows. Experimentar
as comidas e o que a cidade tem para oferecer de interessante. Os festins são tradicionais no
evento, acontecem nos salões das pousadas, com jantares elaborados, música ao vivo e presença
dos chefs conhecidos que foram convidados. Tudo isso aconteceu nesta 6º edição do festival.
Compareceram os chefs convidados: André Ribeiro - Comida de Boteco - Bar Quase Nada –
BH; Nancy de Souza; Pedro Fernandes; Cris Gimenez; Vicente Teixeira; Rodrigo Barcellos;
Patrick Ferry; Frank; Valéria Vieira e Marco Aurélio Costa; Eduardo Maya e Jorge Rattner –
Red Angus Beef; Ricardo Martins; Marcos Carneiro; Fernando Carneiro; Noraldino
Ballesteros; João Lombardi; Luciano Bossegia; Jaya Loyola; Dominique Oudin – Red Angus
Beef; Christophe Besse - Red Angus Beef; Chef Carlos Marques – Nestlé FoodServices;
Rodolfo Botino; Carlos Guilherme Abreu Jr; Philippe Gobet – Escola Le Notre - Paris; Chef
Joseba Encabo - Espanha – Basco; Ricardo Martins; Noraldino Ballesteros; Gabriel Magno e
Jorge Ribeiro - Costelão Fogo de Chão.

5º Festival – (16 a 25 de agosto de 2002) – O V Festival Internacional de Cultura e Gastronomia
de Tiradentes teve um jantar de lançamento nacional do selo “Fest Gourmet”, no dia 26 de
junho de 2002, no Salão L’Orangerie/Rua Sena Madureira1355, Ibirapuera, em São Paulo. O
jantar teve o cardápio exclusivo do Chef Patrick Ferry, um dos mestres da culinária francesa e
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internacional, e o toque especial da apresentação da pianista clássica e popular Larissa
Imperador.
O festival teve a participação e parceria das seguintes empresas:
Apoio: Casa Flora Importadora; Helimec; Hotel Plus – Restaurante e Catering; Premium
Importadora; Servomatic – Cold Mix; Socôco; Spiegelau – Finest glasses; Topema.
Realização: Arte Projeto; Exótica do Brasil Ltda.
Patrocínio: Barroso – Soluções em Cimento; Bohemia; Café 3 Corações; Cemig; Citroen;
Deminas; Expand Importadora; Fundação Nestlé de Cultura; Hannover – Comércio,
Importação e Exportação Ltda.; Holcim; Interfood/Reloco Importadoras; Miolo – Vinhedos e
Vinhos Finos; Nestlé – FoodServices; Ouro Minas Palace Hotel; Pirapora – Cachaça de Minas;
Salton Vinhos; São Lourenço; Schmidt; Schweppes; Sofitel; Sucos Mais; Telemig Celular; Una
– Centro Universitário de Ciências Gerenciais/Sistema Federal de Ensino; Vinhos do Mundo
Importadora; Visa.

4º Festival41 – (17 a 26 de agosto de 2001) – simultaneamente ao IV Festival Internacional de
Cultura e Gastronomia de Tiradentes, aconteceram também diversos eventos gastronômicos
nos estabelecimentos locais. Sem dúvida, mais uma homenagem ao bom gosto. Os chefs
convidados foram: Clóvis Viana -Restaurante Amici Miei – BH; Beto Haddad - Restaurante
Sushi Tai – BH; Aldo Martins - Restaurante Sancho Pança – Paraty/RJ; Leonardo Palhares
Navarro - chef de cozinha do Palácio do Governo de MG; Cynthia Géo – Mon Buffet – BH;
Carlos Eduardo de Castro -Restaurante Theatro da Villa – Tiradentes; Álvaro Hardy – Veveco
- arquiteto e gourmet; Eliane Abreu; Jaya Loyola e Luciene Martins – Restaurante e Café
Quartier Latin; André Figo; Eduardo e Vânia Misk.
Além das programações gastronômicas, aconteceram várias atividades culturais, como o “Chá
Concerto”, com a apresentação do trio de formação “Camerístico”42 composto por flauta
transversal, violoncelo, violão clássico e viola caipira, apresentando repertório de: Bach,
Schumman, Satie, Fauré, Piazzola, Villa Lobos, Ernesto Nazareth, Pixinguinha.

41

As informações sobre o 1º, 2º, 3º e 4º festivais foram cedidas por Ralph Justino, especialmente para
esta investigação.
42

Camerístico: referente ou destinado à música de câmara, ou seja, uma composição musical feita para
pequenos instrumentos tocados em grupos, sem um maestro.
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3º Festival – (18 a 27 de agosto de 2000): os chefs convidados foram: Rodrigo Fonseca Restaurante Taste Vin – BH; Ivo Faria - Restaurante Vecchio Sogno – BH; M. Yves Pinard Restaurante Louvre – Paris; Alex Bos - Restaurante Lanna Thai – SP; Robert McGill - Chef
dos Estados Unidos; Flávia Quaresma -Restaurante Carême – RJ; George Helt e Angelo
Pignataro - Escola Abapuru – BH; Rodolfo Bottino.
2º Festival – (20 a 29 de agosto de1999): nesta edição, foi necessário melhorar a estrutura do
festival em relação à do evento do ano anterior, pela informalidade deste e pelo interesse
demonstrado pelos participantes do II Festival. O II Festival de Cultura e Gastronomia de
Tiradentes já reuniu grandes chefs da culinária, com a participação de pessoas ligadas ao meio
público e privado, como políticos e empresários de destaque (vide Foto 24) e levou à cidade
uma série de fascinantes manifestações artísticas e culturais. Almoços e jantares especiais,
festins, cinema, teatro, artes plásticas, música, palestras, cursos e degustações fizeram parte da
programação do festival, sob a paisagem da cidade de Tiradentes, que é pura emoção. Como
relembra Ralph Justino, o chef Rodolfo Bottino foi a grande estrela deste festival.

Foto 24: Participantes do 2º festival, entre eles: Aécio Neves (ex Governador de
Minas Gerais), Roberto Civita do Grupo Abril (1ª foto) e
Hélio Costa (ex Ministro de Comunicações – 2ª foto)
Fonte: Ralph Justino.

1º Festival – (1998) – De acordo com relato de Ralph Justino, em depoimento especialmente
para esta investigação, o Festival começou com uma reunião de amigos que se juntaram no
Largo das Forras, com um fogão de duas bocas, e foram cozinhar e comer, beber e contar casos.
O pessoal foi chegando e gostando dali. Junto ao grupo, estava um grande chef de Belo
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Horizonte, conhecido como Veveco (apelido), nome: Álvaro Hardy (vide Foto 25), que já se
destacava por seus conhecimentos culinários.

Foto 25: Participantes do 1º e 2º festivais: João Delphino, Chef Alvaro Hardy (Veveco –
falecido), Eduardo Azeredo, (ex Prefeito de Belo Horizonte), Ralph Justino
(criador do festival) e Elvio.
Fonte: Ralph Justino.

Ao atentar para todas as suas edições, percebe-se a evolução do festival a cada ano, em
relação tanto à preparação, organização, infraestrutura e convidados, quanto ao interesse dos
patrocinadores, agentes e público envolvido. A cultura e gastronomia contribuíram e continuam
contribuindo para o desenvolvimento da comunidade e do turismo local e, com isso, o número
de restaurantes, pousadas e lojas cresceram e estão beneficiando a cidade, o que será
demonstrado no capítulo 3, com informações e dados numéricos levantados do festival.
O mundo gastronômico cria uma atmosfera de sociabilidade, ao proporcionar o convívio
entre os indivíduos, amigos e parentes, que podem apreciar sabores inusitados e degustar bons
vinhos, num ritual que vai impregnando devagar a alma e o espírito das pessoas. A maneira
correta da mise en place, a descoberta de utensílios diversos de cozinha, o jeito de levantar uma
taça com sabedoria, tudo isso faz parte do universo e do cotidiano de novos apreciadores dos
conhecimentos relacionados a um festival. A demonstração da presença da economia criativa
local e as revelações de oportunidades de emprego e aprendizado são demonstradas a cada ano
no festival, concretizando as pesquisas e estudos realizados sobre a cadeia produtiva da
culinária da respectiva cidade, vizinhança e de outras regiões brasileiras, conhecidas com a
expedição gastronômica pelo Brasil.
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2.2.2 Festival Nacional de Gastronomia de Santarém/Portugal: cultura local,
desenvolvimento econômico e social.
A economia criativa é formada por setores cujas atividades produtivas têm como
processo principal o ato criativo gerador de valor simbólico, elemento central resultante da
produção de riqueza cultural, econômica e social. Percebe-se está presente nas cidades
portuguesas que apresentam no seu calendário os festivais, como é o caso do Festival Nacional
de Gastronomia de Santarém. As matrizes culinárias portuguesas reproduzem a “comida do
lugar”, e possuem uma riqueza de variedades e combinações.
Neste contexto, Sampaio (1998) expõe que o processo de engenharia do produto e,
portanto, do sucesso para a rentabilidade da gastronomia versus negócio turístico, impõe regras
básicas como a qualidade nos acessos, alojamento, patrimônio artístico e cultural, animação,
comércio tradicional, informação e sinalização turística e, necessariamente, na restauração. Ele
se refere à importância de um verdadeiro “eatertainment”43, onde faca, garfo e entretenimento
tem de dar as mãos. Nas andanças pelo mercado da gastronomia da região do Minho44, o autor
diz que este projeto piloto se desenvolve melhor em locais onde, para além da animação
habitual, o cliente era envolvido na experiência comprometendo-o no próprio cenário.
Procurou-se neste projeto percorrer os treze concelhos (locais, cidades) em busca de uma
gastronomia perdida e oferecer o que de melhor se tem na culinária, nos vinhos, nos ambientes
e nas receitas característicos destes locais, buscando a cultura local e o desenvolvimento
econômico e social.
A pesquisadora visitou o “33º Festival Nacional de Gastronomia de Santarém”, em
Portugal, que aconteceu na Casa do Campino, no período que se estendeu do dia 25 de outubro
a 03 de novembro 2013. Foram palavras do Presidente da Câmara Municipal de Santarém,
Ricardo Gonçalves Ribeiro Gonçalves: “Seja testemunha da união entre a tradição e a
modernidade, patente na cozinha portuguesa participando do Festival Nacional de
Gastronomia”.

43

44

Eatertainment: eat = comer; entertainment = entretenimento, diversão.

Região do Minho: situa-se no extremo Norte de Portugal, junto do Oceano Atlântico e da fronteira
com a Espanha. É desta região que veio a maior parte dos portugueses que colonizaram o Brasil a partir
do século XVIII.
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O “Festival Nacional de Gastronomia” de Santarém faz parte, por mérito e esforço
próprio, do grupo restrito dos grandes certames alusivos à tão importante temática para o
turismo português. Santarém brinda a população e os participantes com as melhores iguarias do
país. O festival alia a gastronomia de todas as regiões de turismo do continente e ilhas aos
saberes e sabores tradicionais do receituário português, sem esquecer os traços da nouvelle
cuisine45 e da cozinha fusion46.
Apresenta uma variedade de opções e atividades para os participantes de todas as idades:
jantar de abertura, almoços temáticos, animação para as crianças e famílias, concurso de
petiscos e sopas, tasquinhas, vinhos e outras bebidas, além de estandes com o artesanato de
Portugal, com a famosa doçaria conventual, queijos e enchidos e um programa cultural com
especial destaque para a cultura Ribatejana.

Foto 26: “Mise en place” do jantar de abertura
Festival de Santarém
Fonte: a autora

Foto 27: Jantar de abertura – Festival de Santarém
Fonte: a autora

A apresentação, organização e proposta do jantar de abertura (vide Fotos 26 e 27) é bem
similar ao festim que acontece no Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes.
As atividades para crianças, jovens, universitários, profissionais da área e adultos foram
distribuídas nos espaços da Casa do Campino, tendo as tasquinhas e os stands com o artesanato,
produtos artísticos, alimentícios: comidas e bebidas, das diferentes regiões de Portugal.

45

Nouvelle cuisine: é o estilo moderno da culinária francesa, caracterizado por uma nova maneira de
cozinhar e arranjos criativos na apresentação visual dos pratos, usando ingredientes finos e frescos,
simplicidade e imaginação ao prepará-los.

46

Cozinha fusion: combinação de técnicas clássicas de uma determinada culinária regional aliada a
alimentos e temperos de outra região ou país, recriando e enriquecendo os pratos com a utilização de
novos componentes com o intuito de fusão de sabores diferenciados.
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Com o título de “Gastronomias Mediterrânicas”, os participantes e visitantes
encontraram o espaço no “Festival Nacional de Gastronomia 2013” onde podiam apreciar o
gosto da cozinha portuguesa, com base na dieta mediterrânica, que é considerada Patrimônio
Mundial.
A gastronomia mediterrânica ou dieta mediterrânea é característica dos países da bacia
do Mediterrâneo. No mapa a seguir estão representados os países de onde é originária esta dieta.

Imagem 7: Países da bacia do Mediterrâneo
Fonte: Atlas geográfico

Foto 28: Gastronomia Mediterrânea
Fonte: a autora

Foto 29: Gastronomia Mediterrânea
Fonte: a autora

A “Gastronomia Mediterrânica” (vide Fotos 28 e 29) tem a característica de abundância em
alimentos de proveniência vegetal (batatas, cereais, legumes, hortaliças, frutos secos e frescos).
A farinha de trigo, usada na confecção de massas e de pão, tem constituído a base da
alimentação. Além de comerem o pão como acompanhamento, utiliza-o em muitos pratos da
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culinária regional (sopas, ensopados). Os alimentos ingeridos são frescos, da época e da região,
sem qualquer processamento químico. Os legumes, as hortaliças, as ervas aromáticas, as frutas
frescas, muito ricos em vitaminas, minerais e enzimas antioxidantes, são consumidos com
regularidade. O consumo de margarina e manteiga é quase nulo, sendo o azeite a principal
gordura. O consumo de queijo e iogurtes também é consumido com regularidade.

O festival tem como principal objetivo valorizar a gastronomia, os produtos tradicionais, o
vinho e a cultura mediterrânica, com natural enfoque nos produtos portugueses que fazem parte
da dieta, com o intuito de estimular o seu consumo numa alimentação saudável, equilibrada e
sustentável.
Os cursos e as apresentações dos chefs sobre a “Gastronomias Mediterrânicas” ofereceram
ao visitante, uma programação interativa, englobando diversos espaços dirigidos a todas as
faixas etárias, dos quais se destaca: espaço para aulas práticas e para aulas para crianças; espaço
para demonstrações culinárias e ações didáticas para a família; espaço para degustação de
vinhos e produtos da terra – tudo animado por sessões de demonstração e de degustação da
cozinha mediterrânica, que contou com os melhores chefs de Portugal do momento.
As vozes dos mais jovens e dos mais velhos, as conversas desenvolvidas à volta de uma
mesa ou até em uma esquina transpiravam a riqueza e diversidade da cultura portuguesa, que
se mesclou com outras culturas dos visitantes que chegaram e das regiões convidadas e
participantes daquele festival. No ano de 2013, disponibilizou-se um espaço com 500 m2
completamente dedicados a divulgar, diariamente, os sabores mediterrânicos e os saberes
portugueses.
Diversas atividades diferenciadas estavam disponíveis para os participantes:
•

Showcooking: o cenário montado e os chefs a postos; a plateia com água

na boca para, no final da apresentação, fazer a degustação, deliciando-se com
as iguarias preparadas com as técnicas e truques que os maiores chefs
portugueses colocaram em ação.
•

Workshop: aulas para se aprender os segredos da gastronomia

mediterrânea.
•

Provas: oportunidade de provar o que Portugal tem de melhor para

oferecer: azeite, vinhos, arroz, frutas, enchidos e outros produtos regionais.

115
•

Atividades para Crianças: ações divertidas e interativas para as crianças

e seus pais, visando à educação para uma dieta saudável e sustentável. Aos
sábados e domingos, a família em festa com aulas e provas para as crianças.
•

Concurso de Petiscos e Sopas: com o objetivo de continuar valorizando

as diversas expressões da Cozinha Regional Portuguesa; foi proposta nesse
concurso a descoberta dos “Petiscos e das Sopas” de todo o Portugal. Nos treze
restaurantes presentes ao festival, encontraram-se, participando do concurso,
saborosos petiscos e sopas, os quais podiam ser degustados num espaço
dedicado a isso – o balcão do petisco.
•

Tasquinhas: na zona chamada de “Cavalariças I, IV e exterior”, estavam

as “tasquinhas”, nome com o qual são conhecidos os restaurantes (eram 13
restaurantes participantes) que representaram as respectivas regiões
portuguesas presentes ao “Festival Nacional de Gastronomia”. As tasquinhas
serviram refeições nos horários de funcionamento do festival e, nesse ano
(2013), participaram do Concurso Nacional do Petisco e das Sopas, que
conseguiu reunir cerca de cinquenta opções para paladares exigentes. Como
segue:
Cavalariça I:
•

Turismo do Porto e Norte de Portugal
Restaurante Académico – Bragança
Restaurante O Torres – Vila Verde

•

Região de Turismo do Algarve
Restaurante Tasca Rasca – Algarve

•

Turismo do Alentejo e Ribatejo

Restaurante A Gruta – Portalegre
Cavalariça IV:
Restaurante Taberna do Alfaiate – Lapa
•

Turismo do Alentejo e Ribatejo
Restaurante Casa dos Torricados – Azoia de Baixo
Restaurante Lampião – Évora
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•

Turismo do Porto e Norte de Portugal
Restaurante Mota – Arouca

•

Turismo do Centro de Portugal
Restaurante Estelas – Peniche
Restaurante Temudu`s – Aveiro

•

Turismo da Madeira
Restaurante Do Dia P’ra Noite – Madeira

•

Turismo dos Açores
Restaurante José do Rego – Lagoa

Exterior:
•

Turismo do Porto e Norte de Portugal
Restaurante Casa do Castelo – Bragança (vide Foto 30)

Foto 30: Restaurante Casa do Castelo
Fonte: a autora

Foto 31: Confraria de Gastronomia
Fonte: a autora

Conforme o Presidente da Entidade Regional de Turismo, António Ceia da Silva: “O
Festival Nacional de Gastronomia de Santarém é um compêndio de emoções e de sensações
gastronômicas que farão ainda mais de Santarém a Capital da Gastronomia Nacional”. Podese ressaltar que é o mesmo propósito dos organizadores do Festival de Cultura e Gastronomia
de Tiradentes: conseguir o título de “Cidade Criativa da Gastronomia”, selecionado pela
UNESCO.
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As “Confrarias de Gastronomia” (vide Foto 31) em Portugal são as sentinelas do enorme
e rico patrimônio cultural nacional. É a elas que compete zelar pela sua divulgação e
preservação de receitas, produtos e temperos. É a cultura passada de geração para geração,
esperando que a cadeia não quebre. Isto se encontra nas palavras de Bourdieu, ligando à arte
culinária que não diverge de Francastel47 quando, expressa a competência legítima que não se
volta ao compreender, mas ao sentir. Neste contexto, pode-se fazer a associação dessa
afirmação com a gastronomia, segundo a descrição de Bourdieu (2010: 131):
Enquanto que o gosto é o dom natural de reconhecer e de amar a perfeição, a
gastronomia, pelo contrário, é o conjunto das regras que presidem à cultura e
à educação do gosto. A gastronomia é para o gosto aquilo que a gramática e
a literatura são para o sentido literário. Eis então colocado o problema
essencial: sendo o gourmet um conhecedor delicado, será o gastrônomo um
pedante? [...] O gourmet é o seu próprio gastrônomo, tal como o homem de
gosto é o seu próprio gramático [...]. Nem toda a gente é gourmet, e é por isso
que são necessários os gastrônomos [...]. Devemos pensar dos gastrônomos o
mesmo que pensamos dos pedagogos em geral: que são, por vezes, pedantes
insuportáveis, mas que tem a sua utilidade.

É importante a compreensão do significado das palavras ligadas ao setor gastronômico
e que se refere na citação de Bourdieu para realizar as devidas interpretações. Como já foi
descrito anteriormente que gourmet é aquele indivíduo que lhe é atribuída a qualidade de
possuir um paladar apurado, e conhecimento ou entendimento avançado de culinária e
gastronomia. A culinária é a arte de cozinhar e a gastronomia é a atividade que abrange a
culinária, as bebidas, os materiais usados na alimentação e, em geral, todos os aspectos culturais
a ela associados. O gastrônomo (gourmet, em francês) é um(a) cozinheiro(a), mas pode
igualmente ser uma pessoa que se preocupa com o refinamento da alimentação, incluindo a
forma como os alimentos são preparados e também como são apresentados.

Entre os critérios que intervém na determinação da gastronomia, enquanto patrimônio,
prevalecem o interesse histórico, etnográfico, social e técnico, evidenciando valores e memória,
antiguidade, autenticidade, singularidade ou exemplaridade. Tais características são
reconhecidas parcial ou inteiramente no receituário da gastronomia local, trazendo trocas de
conhecimentos e experiências criativas que resultam no desenvolvimento econômico, social e
da cultura local.

47

Pierre Francastel: sociólogo, que criou um método de leitura das imagens artísticas, dando diversas
análises da percepção e da linguagem figurativa, iniciando uma epistemologia da imaginação criativa.
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Contextualizando o exposto e relacionando com os estudos de Bourdieu podem-se
reforçar as práticas sociais, exteriorizadas em linguagem verbal, tanto oral quanto escrita, mas
também expressas por outros tipos de linguagem, como gestos, olhares, atitudes, estilos de vida,
objetos usados no cotidiano, vestimentas, dentre outros. Reproduzem o universo cultural dos
indivíduos, grupos e classes sociais, expressando ideologias, sensações, preconceitos,
representando instituições e lugares sociais dos agentes, que se reconhecem mutuamente por
um código comum no jogo de interesses e dos tipos de capital econômico, cultural, social e
simbólico, ligando e obtendo resultados referentes a proposta e objetivos da economia criativa.

2.2.3 Festival de Doçaria Conventual de Alcobaça/Portugal: inovação,
criatividade, desenvolvimento
A economia criativa, considerada geradora de negócios e investimentos, riquezas e
empregos, constitui uma abordagem holística que lida com a interconexão entre economia,
cultura e tecnologia, centrada na predominância de produtos e serviços com conteúdo criativo,
valor cultural e objetivos de mercado. A cidade de Alcobaça considerada a capital da “Doçaria
Conventual”, recebe anualmente a “Mostra Internacional de Doces & Licores Conventuais”. A
pesquisadora teve a oportunidade de participar da XV Mostra Internacional de Doces & Licores
Conventuais, que aconteceu de 14 a 17 de novembro de 2013, no Mosteiro de Alcobaça (vide
Fotos 32 e 33). É um evento que promove a cidade tanto do lado econômico e cultural,
desenvolvendo, criando e inovando o interesse da comunidade local e dos participantes na
elaboração dos doces conventuais e licores.

Foto 32: Mosteiro de Alcobaça
Fonte: a autora

Foto 33: Venda da doçaria conventual
Fonte: a autora
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Esse evento é uma organização do Município de Alcobaça com a colaboração da
Direção Geral do Patrimônio Cultural, Mosteiro de Alcobaça, Oeste CIM – Comunidade
Intermunicipal do Oeste, Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste e EPADRC – Escola
Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister. Existe um envolvimento das
entidades públicas e privadas da região, bem como da comunidade e universidade (vide Fotos
34 e 35), dando oportunidades na interação com o público participante, durante a escolha das
degustações e no marketing individual, permitindo novos contatos e futuros clientes ou
consumidores. A infraestrutura e acolhimento demonstram a ligação existente na recuperação
do Mosteiro de Alcobaça, bem como do sentimento de pertencimento aos objetivos do festival.

Foto 34: Escola de Hotelaria e Turismo (stand)
Fonte: a autora

Foto 35: Venda da doçaria conventual
Fonte: a autora

A doçaria conventual constitui-se de verdadeiras iguarias criadas com base em inúmeras
experiências de longa prática, dedicação, paciência e devoção de monges e monjas
cistercienses, que, desde o século XII, imprimiram a sua marca na cultura alcobacense e,
notadamente, na doçaria conventual, que tanto orgulha e diferencia a comunidade portuguesa,
a qual se coloca na vanguarda da promoção e recuperação desse patrimônio.
A doçaria portuguesa é conhecida em diferentes países e culturas, pois é na doçaria que
se desenvolve muito das técnicas da cozinha portuguesa. Segundo Freire (1941:203), as
senhoras portuguesas “trouxeram na ponta dos dedos verdadeira riqueza: as tradições dos doces
dos conventos e das regiões portuguesas”.
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De 14 a 17 de novembro de 2013, o Mosteiro de Alcobaça acolheu mais de 30
participantes nacionais e internacionais, nomeadamente conventos e mosteiros portugueses
(Alcobaça, Arouca, Aveiro, Beja, Leiria, Lorvão, Ovar, Portimão e Tentúgal), Mosteiros de
Espanha, Abadias da Bretanha e Normandia (França), Bélgica e Polônia e, neste ano, teve a
presença das únicas Monjas da Ordem de Cister atualmente em Portugal.
E, como a riqueza e beleza do Mosteiro de Alcobaça são infindáveis, a mostra aconteceu
no Claustro do Rachadouro, espaço habitualmente interditado ao público, onde se encontram
as oficinas, o arquivo e a biblioteca, que se abrem unicamente para os visitantes.
Segundo o diretor do monumento, Jorge Pereira de Sampaio, embora estivessem
ocorrendo obras de manutenção no Mosteiro, os visitantes não foram prejudicados e puderam
conhecer áreas que habitualmente não são visitáveis, como as antigas cavalariças e o asilo,
antigo lar de Alcobaça. A vereadora da Cultura, Inês Silva, comentou o fato de o evento estar
recebendo cada vez mais visitantes, cujo número ultrapassou, nesse ano de 2013, os 45 mil da
edição anterior, e também o fato de, devido à atual situação econômica do país, terem sido
mantidos os preços de entrada (1 euro) e da pulseira de livre trânsito para os quatro dias do
evento (2,5 euros).
A XV Mostra Internacional de Doces e Licores Conventuais foi transmitida pela TVI,
no dia 17 de novembro, no programa “Somos Portugal”.
Ao descrever o festival brasileiro e os dois festivais portugueses com a legitimidade e
distinção de cada um e suas respectivas características, é preciso relembrar o escritor português,
Samuel Maia [194-], que, em seu livro Boa comida gôsto da vida: as velhas dietas e as actuais
comenta: “O título de boa comida, quer dizer, saborosa, grata ao paladar, única tida por
animadora do gosto da vida, indispensável à saúde robusta, bem equilibrada”.
E continua o autor descrevendo no preâmbulo do livro:
[...] não se trata de mostrar ciência pesada para justificar as recomendações.
Apenas se intenta comunicar de modo sucinto os apuramentos dos sábios, sem
invocar provas exaustivas a favor ou contra o bacalhau com batatas,
inveterado no gosto do português de todas as classes, sinal de que se
recomenda como esteio da sua nutrição”. “[...] que as escolas, sistemas ou
teimas contenderam (disputaram, competiram) sempre com a comida, fiados
em estar aí o princípio do bem e do mal do gênero humano. De fora chegava
a moda dos chapéus e do modo de comer macarrão. A tais mandamentos
obedecia-se com humildade. E se um audacioso confessasse apreço por uma
açorda de alho ou caldeirada de besugos (tipo de peixe comum) tratavam-no
de bruto ignorante”. “[...] a fama de ter um pomo (fruto carnudo) sedutor (a
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maça – na história: Adão, nosso primeiro pai e Eva) motivado o castigo bastou
para nunca mais haver concórdia sobre o que prestaria ou não ao sustento da
saúde e beleza do corpo. Pergunta-se: o pomo da discórdia seria a maça ou a
carne, o alimento ou o amor.

A cultura, a distinção e o estilo de vida dos brasileiros e portugueses demonstrados nos
festivais levam a entender que a sociabilidade, os acontecimentos e comemorações,
convivialidades e comensalidades são acompanhadas da tradição, da história e dos
conhecimentos do grupo de indivíduos envolvidos e do espaço social em questão. Samuel Maia
fala da regra do uso da liberdade do regalo48 alimentar, que envolve o princípio supremo da
sobriedade e é assim expresso: coma o que o paladar e apetite solicitar, sem abuso de conta; o
prazer da comida é o mais importante prazer da vida.
O Festival de Doçaria Conventual de Alcobaça/Portugal, evento de alto valor
econômico, voltado para criatividade, inovação e desenvolvimento visa criar condições de
infraestrutura para o crescimento do setor, através do posicionamento da cultura e da
criatividade como ferramentas essenciais para o desenvolvimento econômico das cidades e
regiões. Inclui abordagens ao planejamento cultural, com particular enfoque à criação de
programação e equipamentos culturais, onde sejam oferecidos o estímulo e a conectividade
necessários ao crescimento e à geração de valor para a economia criativa da cidade e região.
Para obter resultados voltados ao desenvolvimento, participação e consciência da comunidade
local implica uma liderança trabalhando com diversos parceiros, que agregue entidades
públicas e privadas, universidades e autarquias, empresas e indivíduos criativos, sistema
financeiro e tecnológico, que apoiem os empreendedores dos setores criativos e contribuam
para a construção de uma economia criativa.

48

Regalo: prazer, especialmente os da mesa; satisfação e alegria; presente; mimo.
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Capítulo 3 – Tradição, cotidiano e consumo
As influências e transformações na relação dos indivíduos que abrange as novas práticas
urbanas, o reposicionamento das cidades na nova dinâmica do cotidiano e sobre o papel da
tradição, da cultura, do turismo, além do cotidiano e do consumo, articula-se para um
posicionamento do desenvolvimento da comunidade local, com os novos interesses dos
diferentes grupos sociais. Neste contexto, pode-se destacar os festivais gastronômicos de
Tiradentes, Santarém e Alcobaça, relacionando-se aos textos da historiadora Cunha (2010), no
livro “Comunicação e Culturas do Quotidiano”, o qual aborda sobre representações sociais,
comunicação interpessoal, interculturalidade que estão vinculadas aos festivais. Cada atividade
nos eventos tem suas representações sociais pelos participantes e agentes envolvidos, trocas de
informações e conhecimentos entre as diferentes culturas e conhecimentos e a comunicação
interpessoal fazendo com que os indivíduos possam se interagir e aproveitar toda a programação
proposta, fazendo as respectivas escolhas. Novas relações e usos sociais envolvem os bens,
produtos e serviços nas cidades produzindo laços de identidade para aqueles que frequentam a
cidade temporariamente, ou seja, no período do festival, ou os que vivem nela.
Os festivais gastronômicos de Tiradentes, Santarém e Alcobaça estão inseridos na
dimensão da tradição e história, como também ligados as atividades artísticas e culturais, ao
cotidiano e consumo da comunidade e respectivas regiões.
A cultura e a tradição brasileira relacionada à sua história têm a influência de diversos
povos e etnias, mas devido à colonização portuguesa, após mais de três séculos, pode-se afirmar
que a cultura no Brasil é, principalmente, portuguesa.
Referindo-se à tradição e herança, Bourdieu (2010:136), escrevendo em “Crítica Social
do Juízo de Gosto: Títulos e Graus de Nobreza Cultural”, diz:
As maneiras legítimas na aquisição do capital cultural devem o seu valor ao
facto de manifestarem as condições de aquisição mais raras, ou seja, um poder
social sobre o tempo que é tacitamente reconhecido como a forma por
excelência da excelência: possuir o “antigo”, ou seja, as coisas presentes que
são do passado, da história acumulada, arrecadada, cristalizada, títulos de
nobreza e nomes nobres, castelos ou “residências históricas”, quadros e
coleções, vinhos velhos e móveis antigos, é dominar o tempo, o que escapa
mais completamente às influências, através de todas as coisas que têm em
comum o facto de serem adquiridas apenas com o tempo, com tempo, contra
o tempo, ou seja, pela herança e, se é permitida a expressão, à antiguidade, ou
graças as disposições que, como o gosto pelas coisas antigas, também só se
adquirem com o tempo e cuja utilização pressupõe o vagar de ter tempo.
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A gastronomia é uma área ligada ao consumo dos bens culturais mais legítimos e as
práticas particulares da lógica da oferta e da procura dos bens e serviços disponíveis no
mercado. É vista como arte na degustação de alimentos harmonizados com as devidas bebidas,
tendo a influência e herança de outros povos e pode ser analisada abrangendo a distinção
presente no sujeito que está inserido numa comunidade específica, caracterizada pelos
indivíduos, serviços oferecidos e produtos disponíveis. Fazendo uma abordagem da fala de
Bourdieu com a tradição, o quotidiano e o consumo nos festivais gastronômicos de Tiradentes,
Santarém e Alcobaça percebe-se que as maneiras legítimas na aquisição do capital cultural
devem o seu valor ao fato de manifestarem as condições de aquisição (consumo), ou seja, um
poder social sobre o tempo (o antigo ou passado, referindo-se a tradição e história e o presente,
referindo-se ao cotidiano), que é tacitamente reconhecido como a forma por excelência da
excelência: possuir ou “consumir” o “antigo”, ou seja, as coisas presentes que são do passado,
da história acumulada ou tradição.
Certeau (2007:20) apresenta temas articulados com a “artes de fazer” e “morar,
cozinhar”, reproduzida no sistema a que o indivíduo pertence. Propõe algumas maneiras de
pensar as práticas cotidianas dos consumidores, em diferentes lugares: residência, bairro e
cidade, supondo no ponto de partida que elas são do tipo tático, ou seja, tem a finalidade de
atingir uma meta desejada: [...] com esse intuito, a análise se ordena de três níveis: as
modalidades de ação, as formalidades das práticas, os tipos de operação especificados pelas
maneiras de fazer. Certeau fez uma pesquisa com senhoras idosas, observando-as na cozinha,
para fazer uma análise teórica de práticas concretas. Escolheu a cozinha, por sua necessidade
primordial, articulada nos detalhes do modo de proceder da criatividade cotidiana e sua relação
intrínseca com a ocasião e a circunstância, que para ele são duas noções que se haviam tornado
centrais na compreensão de praticantes, em relação ao cumprimento das respectivas tarefas.
Certeau (2007: 156-157) expõe também sobre a mediação de um saber, dizendo:
[...] um saber que tem por forma a duração de sua aquisição e a coleção
intermináveis dos seus conhecimentos particulares. Questão de “idade”,
dizem os textos: à irreflexão da juventude” eles opõem “a experiência do
ancião”. Este saber se faz de muitos momentos e de muitas coisas
heterogêneas. Não tem enunciado geral e abstrato, nem lugar próprio. É uma
memória cujos conhecimentos não se podem separar dos tempos de sua
aquisição e vão desfiando as suas singularidades.

Nesta abordagem de Certeau referindo-se as artes de fazer, onde encontram-se os
conhecimentos particulares, que não podem ser separados dos tempos de sua aquisição e não
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tem lugar próprio, está articulado com os festivais gastronômicos, seus espaços, tempo e
propósitos, com os diferentes chefs, agentes, comunidade local, participantes e visitantes,
trazendo para as cidades ou respectivos lugares, a sociabilidade e troca de conhecimentos e
saberes singulares envoltos de criatividade, além dos benefícios descritos da economia criativa,
como foram descritos nos capítulos anteriores.
Bourdieu (2010:143) fala sobre a frequência cotidiana e prática regular numa relação de
familiaridade e sociabilidade, descrevendo a herança cultural e identidade social, as quais se
relacionam a tradição, o cotidiano e o consumo dos indivíduos, de acordo com a pertença
legítima e o gosto:
Não existe, propriamente falando, herança material que não seja, ao mesmo
tempo, uma herança cultural, e os bens de família têm a função não só de
comprovar fisicamente a antiguidade e a continuidade da linhagem e, por isso,
de consagrar a sua identidade social, indissociável da permanência no tempo,
mas também de contribuir praticamente para a sua reprodução moral, ou seja,
para a transmissão dos valores, virtudes e competências que fundam a pertença
legítima às dinastias burguesas. Aquilo que se adquire pela frequência
quotidiana ou pela prática regular [...] é evidentemente um certo gosto, que
mais não é do que uma relação de familiaridade imediata com as coisas de
gosto; é também o sentimento de pertencer a um mundo mais delicado e mais
civilizado, um mundo que tem a sua razão de ser na sua perfeição, na sua
harmonia, na sua beleza, um mundo que produziu Beethoven e Mozart e que
reproduz continuamente pessoas capazes de os desfrutarem e de os
apreciarem; é, enfim, uma adesão imediata, inscrita nos hábitos mais
profundos, nos gostos e nos desgostos, nas simpatias e nas aversões, nos
fantasmas e nas fobias, que, mais do que as opiniões declaradas, fundam, no
inconsciente, a unidade de uma classe.

Na culinária, muitos dos pratos típicos brasileiros são o resultado das trocas e interações
de pratos portugueses, envolvidos com suas respectivas histórias e tradições, bens e produtos,
o cotidiano e o consumo da população, visitantes, turistas e participantes dos festivais. Nesse
aspecto, podemos selecionar alguns, como:
•

A feijoada brasileira, que é resultado da adaptação dos cozidos
portugueses;

•

A cachaça, que foi criada nos engenhos como substituto para a bagaceira

portuguesa, aguardente derivada do bagaço da uva;
•

As bacalhoadas e outros pratos baseados no bacalhau;
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•

O uso do azeite de oliva em lugar do óleo para cozinhar (60% do azeite

de oliva “Gallo” é exportado para o Brasil, segundo os chefs portugueses que
foram entrevistados);
•

Espécies novas de plantas na colônia, identificadas com o Brasil, como a

jaca e a manga.

Conforme Sampaio (1939: 73), referindo-se à cozinha brasileira fala das características
especiais de cada cozinha com seus produtos nativos, os atributos, qualidades e variedades de
cada região. Voltando-se para gastronomia e sua tradição, cultura, especificidades, cotidiano e
consumo, Sampaio (1998) relembra escritores e profissionais ligados à gastronomia e apresenta
frases proferidas por eles, como:
•

José Quitério fala da gastronomia relacionada a especificidade: “se há campo onde se

pode testar a nossa criatividade civilizacional, em que se encontra um quid altaneiro a toda a
satelitização, esse será o da culinária regional, onde a nossa especificidade se afirma de forma
pletórica e soberba”.
•

Nogueira Gil descreve a gastronomia ligada a tradição: “a importância do ato de comer

como ato de cultura e a comida como produto da história de um povo, dos costumes, dos hábitos
longamente sedimentados em escolhas, gestos, combinações, paladares sabiamente
desenvolvidos e mais ou menos conservados”.
•

Jorge Amado expõe sobre a gastronomia vinculada a cultura: “entre as grandes

expressões de cultura que marcam os povos e as nações, creio que está a culinária”.
•

Heminguay aborda a gastronomia relacionando com a amizade: “o que é afinal

importante para um homem? Ter boa saúde, poder trabalhar. Comer e beber com os amigos. E
poder “fazer amor”.
A tradição portuguesa na culinária brasileira é destacada por Cascudo (2004:239) ao
afirmar que “[...] o português prestara duas contribuições supremas no domínio do paladar:
valorizara o sal e revelara o açúcar aos africanos e amerabas do Brasil [...]”.
A cozinha portuguesa trouxe para o Brasil uma culinária diversificada e muito rica em
diferentes sabores, produtos e temperos, pois os portugueses relacionavam-se com a África e
com o Oriente e também tinham o patrimônio histórico da influência Moura, a qual, em
Portugal, restringe-se à província portuguesa do Algarve. Isso fez com que a base alimentar do
índio, nativo brasileiro, fosse modificada, e as transformações nos hábitos e na herança cultural
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relacionados à alimentação reformularam e enriqueceram a cozinha brasileira. Segundo Freire
(1941:197) “[...] exatamente na época do descobrimento do Brasil, a cozinha portuguesa estava
nos seus dias de maior esplendor [...]”.
Assim, Portugal trouxe para o Brasil vários alimentos, produtos e animais, como azeite,
vinagre, vinho, hortaliças, saladas, linguiça, toucinho e também o gado, pois o boi chegou no
Brasil somente na época das “Capitanias Hereditárias”. Com o intuito de compreender melhor
a alimentação dos portugueses, Goes (2008:88-89) descreve como era a alimentação portuguesa
no século XV:
[...] comia-se pão e peixe cozido, confeitos, farteis (pão de trigo), mel, figos
passados (segundo se lê na carta de Pêro Vaz de Caminha), o universal manjar
branco, massapão, bolos de amêndoas, marmeladas e peradas, sopas, muitas
sopas, caldos de carne ou hortaliças, sobre fatias de pão, papas, trigo, centeio,
cevada e aveia, milheitos e painços, pastéis e empadas de caça ou de peixe,
perdizes, lebres, coelhos e veados, porco (presuntos, enchidos, fumados),
cabrito, vaca, carneiro, carnes assadas no espeto, galinhas e patos, ovos, cação,
sardinha, linguados, corvinas, congro e lampreia, salmão, trutas, salmonetes,
besugos, sargos, pescados, atum, raias, polvos, solhas, savéis, eirós, tainhas,
ameijoas, berbigão e ostra, caranguejos, santolas, lagostas, lagavantes,
percebes, leite, queijo e manteiga, marmelos, limões e laranjas, melão, figo,
uvas, ameixas, cerejas, peras, castanhas, amêndoas e nozes, pepinos, alhos e
cebolas, grãos, lentilhas, temperava-se com sal, azeite, banana e especiarias
(pimenta, canela, noz moscada) vindas da Índia, mel e açúcar da Madeira,
bebia-se vinho branco e tinto [...]49.

Segundo Dutra (2005:34), a influência da tradição portuguesa na culinária brasileira
aperfeiçoou bastante os pratos indígenas, tornando o beiju ameríndio mais fino e mais seco,
molhando o polvilho de mandioca com leite, criando comidas, doces, conservas com frutas e
raízes da terra, vinho e licor de caju, castanha de caju no lugar de amêndoa, o cuscuz de
mandioca, a carne com cará, a canela e cravo apropriando sabores nobres a frutos tropicais.
Em referência à herança culinária vinda de Portugal para o Brasil, sobretudo a dos
mouros, deve-se ressaltar o papel da plantação da cana-de-açúcar no século XVII, a qual foi
responsável pela criação de vários doces, dando origem a uma história e tradição da doçaria dos
engenhos bastante significativa. Portugal é um país pequeno em termos territoriais, mas
imensurável em se tratando da gastronomia que se desenvolve no norte, centro e sul do país,
com suas características peculiares em cada região. Tratando-se da gastronomia portuguesa, é
49

Explicações de termos da citação: milheitos (planta de origem africana da mesma família botânica do
milho); painços (plantas da família das gramíneas, de espigas e grãos semelhantes aos do milho);
corvinas, congro e lampreia, salmonetes, besugos, sargos, solhas, savéis, eirós, ameijoas, berbigão,
lagavantes são peixes; santolas (crustáceos parecidos com o caranguejo); percebes (crustáceo).
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preciso relembrar os estudos e pesquisas de Sampaio (1939), o qual descreve, em seu livro
Volúpia: a nona arte: a gastronomia, a culinária portuguesa dos velhos tempos. A explicação
do título Volúpia diz tudo: a volúpia de comer, volúpia necessária e pela qual tudo se faz.
Volúpia é deleite, delícia, prazer sensitivo e satisfação obtida através dos sentidos.
Continuando, no prefácio, o autor diz:
[...] ao estrangeiro que se encontre em Portugal, se é gastrônomo, sobram
motivos para se considerar absolutamente feliz. Tem à sua disposição a melhor
manteiga e o melhor azeite do mundo, e isso já de si é muito. Tem
maravilhosos vinhos, excelentes queijos, café sem rival, velha e superior
aguardente. Tem ainda boa carne, ótimo peixe, belos vegetais e soberbos
frutos, além de um sol aquecedor, uma temperatura paradisíaca e toda a gama
de paisagem, da montanha e do vale, do rio e do oceano, sem que, para gozar
tais maravilhas e encantos, precise de viagens longas ou grandes dispêndios
de tempo e dinheiro. Encontra uma deliciosa comida, simples, mas a todos os
respeitos superior, e alguns pratos próprios dignos da escolha de um Careme
ou de um Vatel”. (Sampaio, 1939:14).

Prossegue descrevendo os pratos típicos e suas características nas diferentes regiões de
Portugal, de norte a sul. Fala da culinária portuguesa com toda a tradição dos velhos tempos:
[...] D. João II foi o primeiro senhor de quem a História de Portugal reza as
suntuosidades gastronômicas. Dá-nos uma ideia perfeita do grau de
magnificência que atingiu a mesa e ucharia (despensa ou série de aposentos
da casa real, onde eram guardadas viandas [qualquer carne que serve de
alimento] ou outros gêneros alimentícios) em Portugal no tempo em que
reinava. Descreve os dois banquetes dados na sala da madeira, por ele mesmo
apelidada “Sala de Festas”, construída junto aos paços reais, em Évora, por
ocasião das bodas do filho de D. João II com a princesa filha dos reis católicos
em 1490 e ver se há em qualquer parte, se esse mundo do passado se nos não
impõe [...]. (Sampaio, 1939:24-29).

Relacionando a gastronomia e seus chefs que focam a criatividade, a combinação de
sabores utilizando os produtos nacionais sem perder a tradição do país e o apoio dado as
academias, deve-se destacar o Chef Alex Atala (Brasil) e Chef José Avillez (Portugal). Eles
estão inseridos na fala de Bourdieu e Certeau no que diz respeito a herança, tradição e a cultura
legítima na área, não perdendo as características dentro de uma participação ativa em eventos
e festivais gastronômicos.
Conforme Bourdieu (2010:174), no capítulo sobre “A Economia das Práticas: o Espaço
Social e as suas Transformações”:
“Com efeito, basta abolir a barreira mágica que faz da cultura legítima um
universo separado para perceber a existência de relações inteligíveis entre
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“escolhas” aparentemente incomensuráveis, como as preferências em matéria
de música ou de cozinha, de desporto ou de política, de literatura ou de
penteados”.

Certeau (2008: 130-131) discorre sobre a compreensão da relação de consumo, dizendo
que é demasiadamente breve, para exprimir o que secretamente implica no plano das relações:
A conveniência substitui o intercâmbio estritamente econômico e cria um
espaço para a fala, no qual um reconhecimento mais completo dessas relações
se torna pensável, portanto articulável. A obediência a esse pacto continua
sendo a condição essencial para um bom relacionamento no bairro, podemos
dizer também na cidade, isto é, a possibilidade para qualquer pessoa ocupar o
seu lugar no funcionamento social [...].

Para descrever Portugal gastronômico com sua tradição, cotidiano e consumo, deve-se
citar o nome de três autores portugueses e de seus respectivos livros, lembrados por todos os
profissionais com os quais a pesquisadora teve a oportunidade de conversar e entrevistar. São
eles: Maria de Lurdes Modesto, que escreveu Cozinha tradicional portuguesa, e Bertha RosaLimpo e Jorge Brum do Canto, com o Livro de ruel, que está na sua 76ª edição.
Segundo Certeau (2008: 289), referindo-se aos livros de receitas culinárias:
Os livros de receitas culinárias constituem um antiquíssimo e
sempre
rentável fundo de edição. Isso parece mais verdade ainda na França, país
tradicional do comer bem [...]. São incontáveis os autores de cinema e
apresentadores de TV, ou os herdeiros de nomes célebres, que publicam sua
coletânea de “receitas”.

Modesto (1992) descreve uma viagem pelas regiões gastronômicas portuguesas para
conhecer suas respectivas receitas: Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro, Beira
Alta, Beira Baixa, Beira Litoral, Ribatejo, Estremadura, Alentejo, Algarve, Madeira, Açores.
Apresenta algumas informações úteis sobre equivalências, temperaturas do forno e pontos do
açúcar. A autora dedicou mais de vinte anos ao levantamento do patrimônio culinário
português, levantamento de pormenores e segredos a desvendar, como a própria autora diz que
realizou um levantamento emocionante, revelando sabedorias seculares, usos e costumes e,
sobretudo, a imaginação que, muitas vezes representam a vida de uma família, de uma região,
de um país.
Modesto continua contando que recolheu receitas enviadas de todos os recantos do país,
a maior parte com genuínas raízes locais. Selecionou oitocentas receitas que compõem seus
escritos utilizando dois critérios: representatividade e autenticidade. A autora narra que
Cournonsky, o príncipe da gastronomia francesa, descreveu a culinária regional francesa em
apenas 325 receitas. Confessa que as 800 receitas escolhidas por ela, não bastaram para esgotar
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toda a diversidade do riquíssimo repertório culinário português. Comenta que são plenamente
suficientes para constituírem a mais completa compilação de receitas portuguesas que até hoje
se realizou sobre Portugal gastronômico, sendo que várias pessoas conhecem apenas uma parte
delas. O objetivo é conservar a tradição gastronômica portuguesa e projetá-la no futuro. É uma
forma de combate em prol da revitalização do patrimônio culinário português e contra a
insidiosa invasão de uma certa “cozinha internacional”, impessoal, soturna e monótona, que já
se alastrou por muitos restaurantes e ameaça também entrar nos lares. Segundo Modesto (1992),
a melhor barreira contra essa praga é, sem dúvida, a cozinha familiar, em que se preservam e
renovam as preciosas receitas ancestrais. A autora fala da importância de preservar o que é
essencial: a alegria, a imaginação, o prazer de estar à mesa. Diz ela: “[...] reencontramos a nossa
identidade, a nossa maneira original de ser e de sentir – que se manifesta com toda a sua
diversidade e exuberância no receituário tradicional”.
Relacionando estes dizeres da autora sobre a cozinha familiar, pode-se expressar a fala
de Certeau (2008:259): [...] a cozinha é parte essencial de sua aprendizagem sensorial e motora,
completando:
A cozinha pode ser o abençoado lugar de uma doce intimidade, conversas sem
nexo travadas a meias-palavras com a mãe que vai e volta da mesa para a pia
e da pia para o fogão, com as mãos ocupadas mas o espírito disponível e a
palavra atentam a explicar, discutir, reconfortar. Mais tarde, o adulto, ele
próprio artista em sua cozinha ou visitante da cozinha de alguém, suspira: “É
tão bom entrar na cozinha. Cada vez que entro tenho a impressão de voltar à
minha infância”. Às vezes a recordação do passado é tão premente [...].

A fala de Certeau (2008) considerando a cozinha como parte essencial da aprendizagem
sensorial e motora lembrando-se da infância e os escritos de Modesto (1992) sobre o
levantamento do patrimônio culinário português, desvendando segredos e revelando sabedorias
seculares, usos e costumes e, sobretudo, a imaginação que, muitas vezes representam a vida de
uma família, de uma região, de um país, demonstram dimensões diferentes. Porém, há um ponto
em comum que deve ser destacado: a família, a infância. Este comentário pode ser reforçado
pela pesquisadora, ligando as conversas com os chefs nos três anos que participou do Festival
de Cultura e Gastronomia de Tiradentes e as entrevistas realizadas em Portugal com os dois
chefs portugueses que participaram dos festivais gastronômicos de Tiradentes, Santarém e
Alcobaça. Entrevistas dos dois chefs portugueses, António Bóia (vide anexo 5) e Paulo Pinto
(vide anexo 6), onde expressam o gostar de estar na cozinha com a mãe e que as receitas eram
passadas de mãe para filha e da avó para neta. Outros chefs, português, espanhol e italiano,

130
também foram entrevistados, como: Chef Albano Lourenço (português) – (vide anexo 7), Chef
Jordi Roca (espanhol) – (vide anexos 8 e 8A) e Chefs Enrico e Roberto Cerea (italianos) – (vide
anexos 4, 4A, 4B e 4C). Além disso, destacam o que é preciso na cozinha para ter sucesso e a
importância da equipe, dos ensinamentos e aprendizagem. Também é um lugar que a linguagem
é igual entre todos os chefs e sua equipe, mesmo sendo de países diferentes, com produtos e
maneiras diversificadas na preparação. Os quatro chefs que foram entrevistados comentaram
sobre a infância e suas famílias, relembrando suas trajetórias de vida pessoal e profissional e a
ligação delas, principalmente com a mãe e avó.
O Livro de Pantagruel, de Bertha Rosa-Limpo permanece até hoje como um clássico
da literatura gastronômica e foi renovado por sua filha, Maria Manuela Limpo Caetano. Bertha
Rosa-Limpo era uma senhora da alta burguesia que não sabia estrelar um ovo quando se casou
e acabou tornando-se uma das maiores divulgadoras da cozinha em Portugal. No prefácio da 1ª
edição, Bertha Rosa-Limpo diz: “[...] a boa cozinha também tem a sua arte e, diga-se de
passagem, bastante requintada! Chega, por vezes, a ser mais melindroso acertar com um
tempero do que sustentar um “si” agudo no final de gorjeada melodia!”. Ainda no prefácio da
1ª edição, Bertha Rosa-Limpo escreve: “A vida é feita de pequenos nadas que apenas têm a
importância que nós lhes atribuímos”.
O livro foi lançado, originalmente, em 1946 (1500 receitas - em sua maioria recolhidas
com a família) pela Editorial “O Século”. A 76ª edição (5000 receitas e 1191 páginas, com
receitas portuguesas, de outros países europeus e de outros continentes) continua a ser um
manual imprescindível a quem pretende iniciar-se nos segredos da arte culinária. É talvez o
livro de receitas de cozinha mais vendido em Portugal e, desde a sua primeira edição, em 1946,
tem atraído sucessivas gerações, de simples amadores da arte de bem cozinhar em casa aos mais
reputados chefs e gastrônomos.
As pesquisas, estudos e entrevistas realizados sobre os profissionais da gastronomia em
Portugal mostraram algumas preocupações e alguns pontos em comum que devem ser
destacados:
•

Conservação da tradição gastronômica de Portugal;

•

Reencontro da identidade culinária de Portugal com sua maneira original

de ser e de sentir, que se manifesta com toda a sua diversidade e exuberância
no receituário tradicional;

131
•

Combate em prol da revitalização do patrimônio culinário de Portugal;

•

Luta contra a invasão de uma certa “cozinha internacional”;

•

Conscientização de que a vida moderna não é obstáculo para os

receituários das avós, que também tem soluções para a falta de tempo e de
meios.

Conforme Roberto (1977: 11-12) relacionando aos fatores da história dos povos e as
formas de alimentação ligadas as regiões onde vivem as pessoas:
[...] Dentre os vários fatores que nos permitem compreender a história dos
povos, dos seus costumes e do seu grau de desenvolvimento ou de atraso, a
alimentação é sem dúvida um dos índices mais esclarecedores. Não é por
acaso, nem é sem consequências das mais variadas, que em certas regiões do
mundo uns comem alimentos à base de cereais, noutras à base de peixe e
noutras à base de produtos de pecuária. Há uma relação muito estreita entre as
formas de alimentação e as regiões onde vivem e sobrevivem as pessoas, numa
ligação íntima à terra em que trabalham, ou, como se diz em termos de
economia política, às formas e bens de produção.

Assim, percebe-se as variações de consumo, de acordo com o que produz a região e as
formas de alimentação que, exemplificando com os portugueses, enquanto no Alentejo comese essencialmente produtos derivados do trigo – pão, açordas, migas, etc. –, no Minho utilizase a broa ou pão de milho, o caldo verde e as batatas e, no Algarve, vive-se com base no peixe
e nos figos.
O Ribatejo, exatamente como diz o termo, acima do Tejo, é uma região de lezírias
(terreno alagadiço à beira do rio), de pastos verdejantes, banhados pelas águas do Tejo. É, assim,
a melhor região de Portugal para a criação de gado. Terra de touros e de cavalos, as suas
produções mais importantes são, efetivamente, as carnes. O povo ribatejano está mais bem
alimentado e, por isso, apresenta-se com um comportamento mais alegre e exuberante.
Mas, da mesma forma que a alimentação condiciona o modo de vida, também ela é
origem de muitas outras características dos povos, do seu temperamento, da sua alegria, da sua
maior ou menor capacidade produtiva e, em suma, da sua forma de estar no mundo, como diz
Bourdieu: estilo de vida, status, capital cultural e capital econômico, que pode-se inclusive ligar
a economia criativa, descrita nos dois primeiros capítulos. Talvez nenhum outro elemento da
vida do ser humano seja tão influente na sua história como a alimentação e, talvez, também que
mostre a evolução da humanidade e as revoluções culturais e sociais, nos caminhos da
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repartição e distribuição justa da riqueza. A busca do resgate da história e das tradições dos
diferentes povos, através do comportamento e manifestações dos grupos sociais, do cotidiano
e do consumo da alimentação e neste contexto destacando-se a arte de cozinhar e nela a
gastronomia, a qual está ligada aos festivais pesquisados neste estudo.
Considerando as relações entre Brasil e Portugal e estabelecendo uma sinergia com seus
respectivos festivais, alguns depoimentos realizados durante a expedição gastronômica
brasileira demonstram a memória das relações entre os dois países:
•

Jorge Brandão (produtor do queijo do Serro):

Minha propriedade está localizada na zona rural de Lucas, município do Serro,
no Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais. É uma das unidades produtoras
do queijo do Serro. O que a gente pode ter certeza que é uma cultura com
quase trezentos anos. Se isso é mantido há um porquê, há uma importância
maior nisso, porque o que a gente sabe é que a produção do queijo surgiu bem
próxima da mineração. A nossa região foi colonizada pelos portugueses é,
portanto, uma cultura portuguesa. Muitas famílias da região são descendentes
de portugueses, inclusive a minha – meu bisavô era português. Então, na
região, existe a soma de uma série de fatores diferentes que influenciaram,
como: a cultura no fazer o queijo é uma delas e o outro ponto importante é a
questão das bactérias que são usadas, o fermento, que é um fermento
produzido na própria produção no dia a dia. O queijo artesanal não sofre
nenhuma interferência química, nenhuma interferência mecânica que venha
descaracterizar o princípio do produto50.

•

João Leite (produtor do queijo Canastra - São Roque de Minas - MG):
O queijo Canastra é a maravilha da região da Serra da Canastra: a mineralogia,
o clima, a vegetação, a nossa cultura, está tudo dentro do queijo Canastra. A
produção – por volta de 1800, eles perceberam que o processo de maturação
desse queijo dava origem a um produto, a um queijo diferente daqueles que
eles estavam acostumados lá, ou em Portugal, ou na região do campo das
vertentes. Esta é uma região que passavam os tropeiros, viajantes, indo para
o sertão de Goiás. Eles subiam a serra, iam daqui em sentido à Araxá,
Paracatu, Goiás. Dormiam nas pousadas da Canastra, nas fazendas, comiam
esse queijo, gostavam do queijo, compravam o queijo, faziam escambo
trocando queijo por quinquilharias e começaram a levar estes queijos além da
Canastra. Isso propiciou incrementar esta produção e era produzido em
determinada época do ano. Aí vieram as técnicas de formar pastagens, de
produzir queijo o ano inteiro, o comércio foi ampliando, o produto foi criando
fama e aí surgiu o queijo Canastra.
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Os depoimentos apresentados de Jorge Brandão e João Leite foram obtidos no site:
<http://www.culturaegastronomia.com.br/videos.php>. Acesso14 e 22 ago. 2013.

133
Contextualizando o queijo Canastra de Minas Gerais e o queijo da Serra da Estrela de
Portugal, o queijo Canastra é produzido há mais de duzentos anos e é considerado primo
distante do queijo da Serra da Estrela, de Portugal, trazido pelos imigrantes da época do ciclo
do ouro. Desde maio de 2008, o queijo canastra é “Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro”,
título concedido pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
O queijo da Serra da Estrela, em Portugal, tem sua história e já ultrapassou fronteiras, sendo o
cartão postal da região. Trata-se de um queijo produzido exclusivamente com leite de ovelha
da raça Bordaleira, coalhado pela flor do cardo Cinara cardunculus L., planta espontânea
característica da região portuguesa, que tem como finalidade coalhar a massa que dará origem
ao queijo da Serra da Estrela. Apresenta características inconfundíveis de aroma e paladar, além
da sua cor amarelada.

Foto 36: Pesquisadora com produtor de queijo da Serra da Estrela – Festival
Nacional de Gastronomia de Santarém – Portugal (2013)
Fonte: a autora

O território brasileiro é extenso e a influência portuguesa se espalhou pelas regiões de
norte a sul do país, comprovado por palavras e vivências relacionadas com as atividades dos
festivais e as respectivas características de cada região e cidade. O depoimento da Chef Nara
Maranhão, proprietária do Doce Engenho, em Recife/Pernambuco, demonstra o exposto:

A gastronomia de Pernambuco é uma mistura do que vem do africano, do que
vem dos escravos, do que vem do índio e do que vem do português. É o único
estado brasileiro que está misturado às três raças. Aqui não existe a predileção
da comida mais indígena ou da comida mais africana, como na Bahia. E muito
indígena como no norte do Brasil. Aqui se misturam as três raças. A nossa
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gastronomia vem do açúcar. O açúcar foi o produto principal e o Brasil foi um
dos maiores exportadores de açúcar do mundo. Estamos há quatrocentos anos,
que aqui foi fundado o primeiro engenho de Pernambuco. Os produtos
vinculados ao açúcar, primeiramente é o mel de engenho, que tem
desaparecido e alguns engenhos ainda fabricam: não na mata norte, mas na
mata sul. Mas os doces caseiros e tudo que leva açúcar, como Gilberto Freyre
comentava em seu livro “Casa Grande e Senzala”. O português chegou aqui e
viu a abundância do açúcar e a abundância das frutas e juntou as duas coisas
e isso, hoje temos as iguarias que se fazem nos doces de várias frutas aqui em
Pernambuco51.

A abordagem mostra que a cozinha portuguesa trouxe para o Brasil uma culinária
diversificada e muito rica em diferentes sabores, produtos e temperos e os depoimentos
apresentados reforçaram esta afirmativa. A coexistência do comportamento humano nesses
ambientes com atribuições específicas de consumo deve ser compreendida pelo sujeito
participante no que diz respeito tanto às suas funções quanto ao tipo de relação de poder entre
as partes e os grupos sociais pertencentes. Bourdieu propõe, em um de seus estudos, uma
contextualização de trabalho, de capital cultural e capital econômico, os quais pelos estudos
realizados pode-se vincular as indústrias criativas. Ele descreve que o espaço ocupado, com
suas características e propriedades é uma força significativa, na qual os agentes ocupam
posições voltadas para interesses conservadores ou para transformar a estrutura das relações de
força existentes e consideradas.
A metáfora desta relação estudada por Bourdieu e associada ao capital cultural, capital
econômico e a criatividade que caracteriza a culinária dos dois países e consequentemente os
festivais do Brasil e Portugal apresentados, torna-se representativa, considerando agentes
trabalhando no mesmo ambiente, com a realização de atrativos, lazer e entretenimento voltados
para o acontecimento de diferentes atividades de cunho cultural (desfiles, shows, teatros, cursos
e lançamentos de livros/magazines) e para a arte gastronômica, com jantares, quiosques ou
stands com diferentes alimentos e bebidas. Para Bourdieu, espaços de preferência e traços
distintivos mostra que:
[...] o número de espaços de preferências é tão grande quanto o número de
universos de possibilidades estilísticas. Cada um desses universos – bebidas
(águas minerais, vinhos e aperitivos) [...] – fornece os raros traços distintivos
que, funcionando como sistema de diferenças, de distâncias diferenciais,
permitem exprimir as mais fundamentais diferenças sociais de uma forma
quase tão completa quanto aquela manifestada pelos sistemas expressivos
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O depoimento de Nara Maranhão foi obtido no site:
<http://www.culturaegastronomia.com.br/videos.php>. Acesso14 e 22 ago. 2013.
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mais complexos e mais requintados que podem ser oferecidos pelas artes
legítimas [...] (Bourdieu, 2008:212).

A unidade de uma classe está fundamentada no inconsciente e também nas opiniões
declaradas e inscritas no mais profundo habitus, quando se referem aos gostos e aversões, às
simpatias e antipatias, às fantasias e fobias; fundamenta-se, ainda, em seu luxo ou pobreza, em
sua beleza ou feiura, na possibilidade de ler, no estilo de vestuário e, por que não dizer, na
escolha dos alimentos e bebidas, ou seja, no verdadeiro estilo de vida de um grupo.
O efeito do modo de apropriação nunca é tão marcante quanto nas escolhas mais comuns
da existência cotidiana, tais como mobiliário, vestuário e cardápio, porque, situados fora do
espaço de intervenção da instituição escolar, devem ser enfrentadas pelo gosto sem disfarce.
Nos gostos alimentares, pode-se encontrar a marca mais forte e inalterada das aprendizagens
primitivas, mantendo-as de modo mais duradouro, pois sobrevivem mais tempo ao afastamento
do mundo de origem, o qual é, antes de tudo, o mundo materno. Nos prazeres mais “puros” de
qualquer vestígio de enraizamento corporal, está presente algo semelhante aos prazeres mais
“grosseiros” da degustação dos sabores alimentares ligados às experiências que determinam as
oposições primitivas ou dicotomia, segundo Bourdieu – amargo\doce, saboroso\insosso,
quente\frio, grosso\fino, sisudo\alegre – tão indispensáveis ao comentário gastronômico.
Bourdieu argumenta que o objeto da ciência social “não repousa nem no primado do
indivíduo nem na estrutura, mas na relação recíproca entre os sistemas de percepção, apreciação
e ação, ou seja, os habitus”. É a essa concepção de espaço social que Bourdieu vai articular a
noção de habitus, prática e o espaço dos estilos de vida:
Com efeito, o habitus é, simultaneamente, princípio gerador de práticas
objectivamente classificáveis e sistema de classificação (principium
divisionis) dessas práticas. É na relação entre as duas capacidades que definem
os habitus, capacidade de produzir práticas e obras classificáveis, capacidade
de diferenciar e de apreciar essas práticas e produtos (gosto), que se constitui
o mundo social representado, ou seja, o espaço dos estilos de vida (Bourdieu,
2010: 270).

Como demonstrado, a gastronomia do Brasil e de Portugal é bem diversificada e são
apresentadas nos festivais descritos neste estudo, com opções variadas de alimentação e
bebidas, para todos os gostos e poder aquisitivo ou capital econômico, onde se podem apreciar
diversos pratos, elaborados por chefs nacionais e internacionais e participar de atividades
culturais. A valorização da gastronomia relaciona-se com a arte, torna-se representativa dos
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segmentos de restaurantes, bares e similares e dos setores ligados ao turismo e se vincula aos
segmentos da economia, podendo destacá-la na cadeia produtiva das indústrias criativas.
As passagens descritas sobre a tradição, o cotidiano e o consumo e vinculando aos
festivais gastronômicos pesquisados a importância do trabalho de cozinhar e a dependência de
uma situação social, cultural e da história das ações e das práticas, como papel central na vida
cotidiana da maioria das pessoas. Certeau (2008: 212) diz:
Os hábitos alimentares constituem um domínio em que a tradição e a inovação
tem a mesma importância, em que o presente e o passado se entrelaçam para
satisfazer a necessidade do momento, trazer a alegria de um instante e convir
às circunstâncias. Com seu alto grau de ritualização e seu considerável
investimento afetivo, as atividades culinárias são para grande parte das
mulheres de todas as idades um lugar de felicidade, de prazer e de invenção.
São coisas da vida que exigem tanta inteligência, imaginação e memória
quanto as atividades tradicionalmente tidas como mais elevadas, como a
música ou a arte de tecer. Neste sentido, constituem de fato, um dos pontos
fortes da cultura comum.

Porém, quando Certeau (2008: 291-292) descreve sobre as regras da arte referindo-se a
gastronomia, excluindo as mulheres:
São os homens que figuram nas colunas gastronômicas dos grandes jornais,
dirigem os guias anuais que fazem a classificação dos restaurantes, compõem
os diversos juris de degustação. Trata-se é claro, de uma questão de peso:
dominar o mercado da pena e do “bom bico”, ganhar fama e aquele poder que
permite enriquecer ou arruinar um dono de restaurante através do elogio ou da
depreciação de seu comércio, tudo isso vale muito e, como de costume, as
melhores fontes de lucro, os postos de autoridade e de legitimação social
cabem por direito e de nascença aos homens. As mulheres, ao contrário,
cabem as tarefas monótonas de execução, as ocupações subalternas ou o
trabalho de casa que sequer é contabilizável.

Esta fala de Certeau juntamente com a fala anterior, não pode ser afirmada com a
realidade de hoje do ambiente gastronômico demonstrado no cotidiano e no consumo das
cidades e regiões dos diferentes países, o que foi ressaltado no Festival de Cultura e
Gastronomia de Tiradentes, com o tema do 13º festival (2010): “As mulheres como
protagonistas”. A participação feminina das chefs brasileiras e de outros países fizeram-se
presente, bem como em todas as atividades culturais, shows, teatros e desfiles, como foi descrito
no capítulo 2. Além disso, existe também o envolvimento da comunidade local, a qual será
descrita no próximo item e que estão incluídos todos aqueles que tiverem interesse na
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participação do evento, independente de sexo, idade, cor e as respectivas variações de capital
social, cultural e econômico.

3.1 Comunidade local: de protagonistas a uma "certa sensação de exclusão”
Os festivais de Tiradentes, Santarém e Alcobaça são projetos de valorização e
desenvolvimento da gastronomia nacional interagindo com os costumes, hábitos, cultura e
criatividade internacionais, integrando produtos, produtores, chefs e mercados, apreciadores da
cozinha e formadores de opinião. Além de realizar os eventos e, no caso do Brasil, as expedições
gastronômicas brasileiras, cada projeto busca disseminar conhecimentos, trocando ideias,
experiências e vivências das regiões e diversidades dos países.
Esta abordagem será feita exemplificando o que acontece na cidade de Tiradentes,
devido as facilidades, proximidade e frequência de visitas realizadas no local, durante o período
de estudos e pesquisas. A cidade tem sua arquitetura, patrimônio e história como os principais
atrativos para que aconteçam os festivais, sendo os mais conhecidos o Festival de Cultura e
Gastronomia e a Mostra de Cinema. O patrimônio histórico está muito bem preservado, o que
justifica um investimento de R$ 30 milhões do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social) em um município com pouco mais de sete mil habitantes. De acordo com
as entrevistas e conversas da pesquisadora durante os festivais que participou (2010,2011 e
2012), para que Tiradentes se desenvolva no sentido da potencialidade turística e patrimonial
falta criar uma gestão pública e um plano diretor de turismo compatível com a riqueza que a
cidade oferece. É preciso organização interna integrada para que os festivais tenham impacto
econômico sem degradação ambiental, engarrafamento e outros problemas recorrentes para a
comunidade local. Mas, tem o outro lado, o qual vários moradores e proprietários de
restaurantes/bares e meios de hospedagem disseram: “a cidade é sede de grandes eventos, mas
ninguém paga por isso. Então, a cidade e a população devem se aproveitar desses eventos. Eles
deixam dinheiro, renda, cultura e uma possibilidade de aprendizado. Nós temos que exigir dos
organizadores contrapartidas para a comunidade. Toda cidade turística deve incentivar a
parceria entre os empreendedores privados e o setor público”. Organização, planejamento e
respeito ao cidadão são questões básicas cobradas por todos.
Segundo informações de Ralph Justino, criador do Festival de Cultura e Gastronomia e
hoje (2014) prefeito da cidade, Tiradentes é uma cidade totalmente voltada para receber grandes
eventos e a Prefeitura Municipal apoia os empreendedores, como também constrói a
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infraestrutura necessária, dentro do possível. A economia também é beneficiada, pois “90% do
PIB de Tiradentes vem do turismo. Estas informações interagem com a economia criativa e
cultural vista nos capítulos anteriores, pois com os festivais, a população ganha emprego e
aumenta a renda e qualidade de vida. O número de hotéis, restaurantes, bares, comerciantes
sazonais e carrinhos de pipoca aumentou consideravelmente com os festivais. Fora os empregos
indiretos, como administradores, médicos, motoristas, artistas. O município também ganha
investimentos. Alguns números mostram essa realidade: em 1998, quando começou o Festival
de Cultura e Gastronomia, a cidade tinha cinco mil habitantes e 700 leitos para turistas. Neste
ano de 2014, a cidade tem um pouco mais de sete mil habitantes e conta com mais de cinco mil
leitos, do mais simples ao cinco estrelas. A cidade recebe mais de 500 mil turistas por ano. A
“Maria Fumaça”, “trem histórico e tradicional que leva os visitantes de Tiradentes a São João
del Rei, no mês de julho de 2010, registrou a presença de 30 mil visitantes”, atesta Felipe
Barbosa, secretário de Turismo de Tiradentes nesta data. No quesito gastronomia, há centenas
de restaurantes que servem da tradicional comida mineira à culinária internacional.
A pesquisa de observação etnográfica realizada no Festival de Cultura e Gastronomia
da cidade de Tiradentes (vide anexo 1), foi referência para as informações e dados adquiridos
pela pesquisadora, que anotou no seu fichário, durante e após as observações e conversas,
verificando se a comunidade local identifica, participa e interage com o festival. A pesquisadora
pode detectar conflitos culturais e sociais entre os moradores e proprietários de restaurantes,
bares e meios de hospedagem da cidade, participantes, turistas, agentes e organizadores do
evento.
Esta análise será abordada com as informações obtidas nos vinte e dois questionários
aplicados (vide anexo 9) aos moradores da cidade, que são proprietários de restaurantes, bares
e meios de hospedagem. O que foi detectado em relação aos participantes, turistas, agentes e
organizadores do evento foram narrados no decorrer dos capítulos apresentados e captados na
observação etnográfica realizada no decorrer do festival.
A pesquisa foi realizada nos anos de 2010, 2011 e 2012, nos dias em que ocorreu o
Festival de Cultura e Gastronomia na cidade. Vale relembrar aqui, que no ano de 2013, a
pesquisadora estava em Portugal estudando e pesquisando, vinculada a Universidade de
Coimbra, pois ganhou a bolsa sanduíche da CAPES. No ano de 2010, a pesquisadora esteve no
festival como investigadora participante, observando, tirando fotos e anotando os
acontecimentos. Nos anos de 2011 e 2012, a pesquisa, observação e aplicação do questionário
foi direcionada para os moradores que são proprietários de restaurantes, bares e meios de
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hospedagem da cidade, como foi dito anteriormente. A observação utilizada foi a não
participativa e individual, pois, houve um contato com a comunidade estudada, porém, sem
integração do pesquisador com o pesquisado, e esta técnica foi utilizada por apenas um
pesquisador. A observação aconteceu na vida real da comunidade de Tiradentes, registrando-se
os dados à medida que eram observados, escutados, falados e perguntados. Os entrevistados na
aplicação dos questionários foram escolhidos aleatoriamente, moradores e proprietários de
restaurantes, bares e meios de hospedagem da cidade e sem distinção de idade, profissão ou
sexo, enquanto o festival estava acontecendo, sem critérios de escolha.
Foram no total, vinte e duas entrevistas: doze entrevistas realizadas em 2011 (sendo sete
entrevistas em restaurantes/bares e cinco entrevistas em pousadas) e dez entrevistas realizadas
em 2012 (sendo seis entrevistas em restaurantes/bares e quatro entrevistas em pousadas).
Totalizando treze entrevistas em restaurantes/bares (59%) e nove entrevistas em pousadas
(41%). Os entrevistados foram abordados durante o festival. A área de abordagem foram as
pousadas e ao redor de um dos espaços que acontecia o festival, Largo das Forras, onde tem
restaurantes e bares. Os outros locais foram nos restaurantes e bares das ruas de Tiradentes, os
quais participavam do festival no “tour gastronômico”. O intuito desta metodologia foi
conseguir dos moradores e proprietários de restaurantes, bares e meios de hospedagem da
cidade, a sua opinião ou ponto de vista dos fatores positivos e negativos relativos ao festival.
Por isso, a escolha de dias em que o festival estava acontecendo.
Considerando as vinte e duas entrevistas, 70% eram homens e 30% mulheres. O motivo
da disparidade de sexo foi porque os proprietários dos restaurantes e bares, na sua maioria são
homens. Em relação as mulheres, estas estão mais presentes que os homens na gestão das
pousadas. Pode-se observar durante as entrevistas que as mulheres têm mais paciência em
responder do que os homens, pois quase sempre eles falavam: “não tenho muito tempo para
informá-la sobre suas perguntas”.
Os entrevistados tinham a faixa etária entre 20 e 59 anos, sendo enriquecedor para a
pesquisa, no sentido da análise de visões diferentes, de acordo com os contextos socioculturais
e históricos distintos vivenciados. Entre os vinte e dois entrevistados, 90% moram em
Tiradentes, ou seja, 20 entrevistados, tendo apenas 1 entrevistado de São João del Rei e 1
entrevistado que mora em Bichinho, povoado que fica a 7 km de Tiradentes e pertence a cidade
de Prados desde 1938. Bichinho é conhecido pelas oficinas, ateliês, lojas de artesanatos. Sem
falar na produção artesanal de doces, tradição que é passada de geração em geração. O povoado
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se orgulha de ser uma das grandes concentrações de artesãos do “Circuito Trilha dos
Inconfidentes”. A criatividade e simplicidade desses artesãos chamam a atenção dos visitantes.
Após analisado o resultado da pesquisa, pode-se perceber que a comunidade local sentiu
durante muito tempo excluída da participação e interação nas atividades ligadas ao festival.
Afinal, segundo eles, “vivemos na cidade e queremos usufruir dos espaços públicos que a cidade
possui e que são utilizados para a montagem do evento e todos os acontecimentos e atividades
ligadas”.
Em relação aos pontos positivos levantados (anos de 2011 e 2012), os dados apresentados
a seguir foram em praticamente 100% das respostas:
 Os entrevistados estão muito satisfeitos com as vendas realizadas durante o festival,
relacionadas ao giro de mesa nos restaurantes/bares e a taxa de ocupação dos meios de
hospedagem;
 Os entrevistados gostam muito da programação cultural, colocando como novos
aprendizados principalmente para seus familiares: cursos, seminários, sendo vários
gratuitos; shows, teatros, desfiles, lançamentos de livros.
 Os entrevistados ficam felizes com a visibilidade na mídia da cidade, nos diversos meios
de comunicação, fazendo com que o movimento fora do período do festival seja bem
melhor em termos de turistas e visitantes e, em consequência de vendas em seus
empreendimentos;
 Os entrevistados percebem os benefícios em termos de oportunidades de emprego;
 Os entrevistados falaram da “Feira dos Produtores”, que foi criada em 2012, com espaço
para a população expor e vender os produtos da região: queijo, doce de leite e outros
doces como cocada e queijadinha, mel, biscoitos;
 Os entrevistados são cientes do apoio que é dado pelos patrocinadores e participantes
em relação ao retorno da qualidade de vida e benefícios para a cidade, como: o evento
tem ajudado muito a desenvolver a gastronomia local e as lojas de artesanato; o apoio
que o festival tem dado para a cidade, como: a doação do “Projeto do Plano Viário”, que
foi investido noventa e quatro mil reais, com a renda dos festins; em 2010 foi realizado
o restauro da Igreja do Canjica; a ponte da rodoviária que só passava um automóvel e
agora tem capacidade para duas mãos; melhorias na infraestrutura da cidade; os cursos
e as oportunidades para os jovens, os quais acontecem após o festival.
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Em relação aos pontos negativos levantados (anos de 2011 e 2012), os entrevistados
preferiram escrever no papel e entregar a entrevistadora. Assim, as informações foram tabuladas
de acordo com os assuntos similares e essenciais dos escritos e dados apresentados:
 60% dos entrevistados disseram que o festival tumultua muito a cidade e decai no
atendimento aos clientes, perdendo assim a qualidade;
 90% dos entrevistados disseram que a apresentação do festival já aconteceu em São
Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro e porque não acontece aqui em Tiradentes;
 70% dos entrevistados disseram que os organizadores esqueceram da comunidade local;
 20% dos entrevistados disseram que o festival cresceu muito e a estrutura de produção
e preparo se perde na organização;
 70% dos entrevistados disseram que a cidade quando tem um evento deste porte, a
invasão de automóveis e pessoas é muito grande e ela não tem o planejamento adequado
para tal;
 75% dos entrevistados disseram que o festival cresceu muito e “tudo fica esgotado”, não
podendo dar oportunidades para várias pessoas, tanto os visitantes e turistas como a
própria comunidade local;
 60% dos entrevistados disseram que muitas atividades, serviços e produtos são
extremamente caros no período do festival.

Em relação aos pontos positivos e negativos citados na pesquisa realizada, junto aos
moradores e proprietários de restaurantes/bares e meios de hospedagem, a pesquisadora notou
que o Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes busca cada vez mais a inclusão dos
moradores, comerciantes, lojistas e proprietários dos restaurantes, bares e pousadas da cidade.
Na percepção dos entrevistados, no que diz respeito a exclusão, é importante expor que os
jantares do “festim” eram elaborados por chefs estrelados brasileiros e estrangeiros e tinham
como cenários hotéis, casarões e outros lugares muitas vezes distantes do centro histórico,
fazendo com que a comunidade local se sentisse excluída do evento e da programação como
um todo.
Em 2014, pela primeira vez, os restaurantes da cidade receberam os chefs de outras cidades
e regiões nacionais e internacionais e prestigiaram os chefs locais. Foi uma tentativa de
aproximar o festival dos moradores de Tiradentes, que, nos últimos anos, inauguraram novas
casas e concretizaram a vocação gastronômica. Os menus apresentados foram o resultado de
um projeto que, desde 2012, já percorreu 17 estados e 48 mil quilômetros em pesquisas sobre

142
ingredientes e receitas regionais brasileiras. Diferente dos anos anteriores, quando os jantares
tinham uma hora fixa, em 2014 os convidados escolheram o horário mais adequado com sua
programação pessoal, entre 20h30m e 23h30m, para degustarem o menu da noite. O valor
cobrado por pessoa, por jantar no “festim”, variou entre R$ 290 e R$ 350, sendo para um
público mais elitizado e trazendo benefícios econômicos para os proprietários.
Também foi um ponto que pode ser considerado de inclusão do evento em 2014, a presença
de 12 restaurantes, seis de Tiradentes e seis de Belo Horizonte, vendendo menus fixos de três
etapas, em duas praças da cidade, sem reserva prévia ou qualquer formalidade e com um preço
mais acessível. Os menus tiveram preços entre R$ 20 e R$ 50, dando oportunidade de ser
frequentado por um público mais diversificado de participantes, visitantes e turistas. Os
restaurantes locais estão localizados no Largo das Forras: Gourmeco, Archote Clube, Creperia
Debret, Boteco da Fábrica, Pau de Angu e Estalagem do Sabor. E, no Largo do Chef, estavam
os restaurantes da capital mineira: Vecchio Sogno, A Favorita, Roza Catering, Haus München,
Bela Comidaria e Cantina Piacenza. Isto possibilitou que a comunidade local fosse beneficiada
em termos econômicos e de sociabilidade com os participantes, visitantes e turistas, sentindo
mais interagida com as atividades do festival.
Diversas ações foram realizadas no festival para ter uma conscientização e participação
inclusiva mais ativa da comunidade local. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) promoveu
oficinas de culinária e reciclagem no XIV Festival de Cultural e Gastronomia de Tiradentes
(2011). O objetivo principal das oficinas de culinária foi o aprendizado para descartar de
maneira ecologicamente sustentável as embalagens dos produtos utilizados, como por exemplo,
a lata de leite condensado ou a caixa de leite utilizadas no preparo das mais variadas receitas,
conscientizando e ajudando a eliminar possíveis focos do mosquito “aedes aegipity”
responsável pela dengue. As aulas tiveram como público- alvo, alunos das escolas da cidade,
moradores e turistas, que durante uma tarde aprenderam duas receitas e o que fazer para
descartar as embalagens corretamente.

Além de degustar os pratos preparados, os participantes da oficina aprenderam a fazer porta
lápis, porta talheres e outros objetos para uso no dia a dia. Todas as receitas e os objetos
produzidos com as embalagens estão no livro “Gastronomia Sustentável”, que foi lançado no
festival em 2011 e o livro foi distribuído para todos os participantes ao final do curso. Desta
forma, os chefs responsáveis demonstram nas aulas a preocupação de uma gastronomia
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diferenciada, com a qualidade de vida e com a saúde das pessoas. “Estamos em uma época de
valorização do modo sustentável, então devemos nos preocupar desde a produção dos alimentos
dentro da cozinha, até o descarte dos materiais, para que não se tornem um problema futuro”,
declarou um dos chefs que ministrou as aulas das oficinas.
Outra atividade que deve ser destacada em relação a inclusão da comunidade é o “Programa
Chefs do Amanhã”, os quais aprendem a reaproveitar os alimentos do festival. A palavra chave
que é trabalhada entre os jovens é “consumo consciente”, estudando como aproveitar
integralmente os nutrientes dos alimentos, o valor de cada parte do alimento e da diferença que
pode fazer no “bolso” ou economia da família. Essa reflexão sobre o consumo correto é
importante, pois grande parte das famílias brasileiras fazem suas refeições assistindo televisão
e não prestam atenção no que estão ingerindo. Esse é um hábito cotidiano que o jovem junto
com suas famílias podem corrigir, conhecendo melhor os nutrientes dos alimentos.

Este projeto já acontece em Belo Horizonte, desde 2010, e chegou a Tiradentes,
especialmente para o Festival de Cultura e Gastronomia da cidade, integrando o calendário de
um dos festivais gastronômicos mais importantes do país. O projeto é desenvolvido pela
Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude (Seej), por meio da Coordenadoria Especial da
Juventude, e conta com o apoio do Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas),
da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), do Centro Mineiro de Referência em
Resíduos (CMRR), da Ceasa Minas e do Mercado Central de Belo Horizonte. Em 2008, o
“Programa Chefs do Amanhã” capacitou cerca de 280 jovens em situação de vulnerabilidade
social de Belo Horizonte e Contagem. Em 2011 foram qualificadas mil pessoas. Em 2014 foram
qualificadas em torno de mil e seiscentas pessoas.

Foto 37: Alunos que participaram do “Programa Chefs do Amanhã”
Fonte: a autora
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Os jovens passam a se sentir parte do processo, com perspectivas inclusive de seguirem
carreira na área gastronômica e, porque não, como grandes chefs. O curso foi realizado na
cozinha montada especialmente para o evento, num espaço cenográfico no Largo da
Rodoviária, no mesmo ambiente onde chefs e convidados preparam receitas durante o festival.
Os alunos aprenderam técnicas de manipulação, congelamento e aproveitamento integral dos
alimentos, noções de higiene, dicas de compras e economia. O curso foi gratuito e os alunos
receberam avental e apostila com as receitas preparadas.

Alguns depoimentos de jovens que já participaram do curso:
 “Com o curso, sei o valor de cada parte do alimento e da diferença que pode fazer no
bolso do papai e da mamãe”.
 “Antes pensava apenas em ser garçonete, agora quero ser uma chef de cozinha e quem
sabe participar do Festival de Gastronomia da cidade”.
 “Não gostava de cozinha e descobri com as aulas que adoro. Essa é a profissão que
quero seguir. Vou fazer faculdade de gastronomia”.

Certeau (2008: 287-288) fala sobre a língua usada para falar de cozinha. As oficinas do
festival e os diferentes cursos procuram ensinar para os alunos os respectivos termos. Para
Certeau abrange quatro domínios distintos de objetos ou de ações: os ingredientes que são a
matéria-prima; os utensílios e recipientes, como os aparelhos de cozinha, batedeiras,
liquidificadores, etc.; as operações, verbos de ação e descrições do hábil movimento das mãos;
os produtos finais e a nomeação dos pratos obtidos. Esses quatro registros se encontram na
mínima receita, são necessários para fazer uma descrição do modo que acompanha o ato ou
ação, gerando depois, no tempo exigido pelos meios indicados, o resultado prometido. Os
cursos e atividades gastronômicas que são apresentados no festival, tanto brasileiros quanto os
portugueses, seguem estes quatro domínios distintos de ação descritos por Certeau, na busca da
satisfação dos participantes e visitantes e na expectativa da obtenção de um retorno e resultado
de sucesso, fazendo também que a comunidade local tenha o sentimento de pertencimento do
festival.

A maioria dos entrevistados disse que o evento gera benefícios econômicos tanto para a
comunidade local como para Tiradentes. Afinal, a cidade é turística e necessita de turistas e
visitantes para consumir os produtos e serviços oferecidos, como: hotéis, pousadas,
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restaurantes, artesanatos e souvenirs. Além disso, o festival gera empregos e aumenta a renda
dos comerciantes, donos de pousadas, restaurantes, dentre outros. Deve-se resgatar o que foi
descrito sobre economia criativa, que potencialmente gera crescimento e desenvolvimento
econômico, cultural e social. Ela estimula a geração de renda, a criação de empregos e ganhos,
trazendo riqueza, ao mesmo tempo que promove inclusão social, a qual relembra os cursos para
os jovens no festival, despertando neles o interesse profissional, diversidade cultural e
desenvolvimento humano.

A ideia é mostrar as maneiras de promover a inclusão social, estimulando a emergência de
grupos culturais a partir do local, a partir de espaços urbanos, por exemplo. Além disso,
profissionalizar esses grupos, como foi dito, integrando-os no mercado e fazendo com que
através dessa integração, essas pessoas saiam da condição de exclusão e participem do contexto
social, ao qual estão inseridos. Esta afirmativa reforça a proposta dos festivais de inclusão,
integração e participação dos grupos e da comunidade local, bem como comprova as
articulações das questões relativas a economia criativa e economia cultural, que abraça aspectos
econômicos, culturais e sociais, criatividade e inovação, como foi explicado no capítulo 1.

3.2 Chefs: “estrelas”, restaurateurs, gastrônomos, gourmets, gourmand,
formadores de opinião, consumidores, organizadores, curiosos
A gastronomia é um dos setores da economia criativa que é beneficiado pelas
oportunidades de negócios que acontecem pelos eventos e festivais. As fontes da gastronomia
reproduzem a culinária do lugar e possuem uma riqueza de variedades de produtos, insumos,
combinações com temperos, e também da variedade de profissionais da área, como: chefs,
restaurateurs, gastrônomos, gourmets, gourmand, dentre outras.
O peso da cultura na economia vem através da identificação de como as atividades
culturais, no sentido da produção artística (relevando a arte gastronômica), das manifestações
folclóricas, da singularidade de certas comunidades ou da história de certos lugares (focando as
cidades em que os festivais são realizados) podem ser incorporadas numa estratégia de
desenvolvimento econômico. Nesse caso, tem-se uma indústria do lazer, do entretenimento e
do turismo, por exemplo, que passa crescentemente a se conectar com a ideia de identificar
lugares, equipamentos públicos, eventos (evidenciando os festivais), personalidades
(destacando chefs e cozinheiros, bem como restaurateurs, gastrônomos, gourmets, gourmand)
da cultura dos lugares como forma de atrair o turista, gerar emprego e renda.
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Torna-se necessário uma explicação destas profissões, para melhor entendimento do
contexto da gastronomia em um festival e de todos os indivíduos envolvidos. Os comentários e
esclarecimentos sobre cada função foram obtidos através de leituras e conversa com diferentes
chefs e cozinheiros, durante as pesquisas realizadas no festival em Tiradentes:
 O chef, normalmente conhecido como chef de cozinha ou chef executivo, é o
responsável por todas as atividades relacionadas à cozinha, como: supervisão dos
serviços dos cozinheiros, a criação de menus, planejamento de cardápios, gestão,
programação e folha de pagamento dos funcionários, controle das compras e
acompanhamento de entrada e saída dos pedidos, bem como de seu manuseio e padrões
de qualidade dos alimentos.
 O cozinheiro é o indivíduo que prepara a alimentação para o consumo; normalmente,
os cozinheiros são comandados por um chef de cozinha.
 O restaurateur é o dono de restaurante.
 O gastrônomo é aquele que se ocupa do refinamento das refeições, sejam alimentos ou
bebidas. Ele, muitas vezes é considerado um chef de cozinha, sendo também
responsável pela seleção dos ingredientes, pela preparação dos pratos, pela combinação
dos sabores e pela sua apresentação. Segundo Bello (1963:7-8) a explicação da palavra
gastrônomo é:
Gastrônomo é palavra portuguesa. Gastrônomo é o que sabe comer. O que
prefere, e como não, a qualidade à quantidade. A sensibilidade do gastrônomo
está mais na boca e na língua, nos olhos e no olfato, que no estômago. Comer
para o gastrônomo é coisa tão sagrada como o sagrado sacrifício da missa para
o cristão. O gastrônomo é o grande maestro. O vinho é invenção dos homens
bem dignos de serem nomeados deuses.

 O termo gourmet é utilizado tanto como nome ou como adjetivo. Significa em francês
arcaico “servidor de vinho” e está relacionado à bebida, designando, portanto, os
apreciadores da boa bebida, sobretudo de vinhos. Uma pessoa que é considerada
gourmet, significa que ela tem a qualidade de possuir um paladar apurado, e que possui
algum conhecimento ou entendimento avançado de culinária e gastronomia. Está
relacionado também a um produto, podendo ser comida ou bebida, que esteja associado
à ideia da “haute cuisine”, ou seja, alta cozinha, relembrando um ideal cultural,
associado com as artes culinárias, que conferem status. É a partir desta concepção, que
utiliza-se o adjetivo dizendo gourmet vinhos ou restaurantes, quando estes são de alta
qualidade e estão reservados a paladares mais apurados e as experiências gastronômicas
mais sofisticadas e personalizadas.
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 Gourmand em francês moderno é o apreciador da alta gastronomia. Ser conhecido como
gourmet (ou gourmand), o consumidor é consciente que os produtos, refeições ou
bebidas possuem um preço muito elevado. Atualmente encontra-se aqueles que fazem
o “Turismo gourmand” que é relacionado com as viagens voltadas para uma
programação alta gastronomia, em relação a comida e bebida, bem como da
hospedagem escolhida, pensando-se até no café da manhã.
Esta particularidade da comida gourmet, ligada ao “Turismo gourmand” tem sido
observado nos restaurantes nacionais e internacionais, um incentivo à promoção dos produtos
regionais, muitas vezes utilizados como produtos na cadeia do turismo. Este fato está
acontecendo, provavelmente, pela busca dos consumidores de novidade, requinte e inovação.
Estes profissionais citados, que estão envolvidos nos festivais, dentro das diferentes
atividades, sejam elas os jantares conhecidos como “festins”, “tour gastronômico”, cursos e
oficinas podem ser relacionados com a fala de Bourdieu (2010: 190) sobre o capital pessoal de
notoriedade e popularidade, as qualificações específicas de uma boa reputação ou de ter um
“nome”. Descreve que é frequentemente produto da reconversão de um capital de notoriedade
acumulado em outros domínios e, em particular, em profissões que, como as profissões liberais,
permitem tempo livre e supõem um certo capital cultural ou, como no caso deste estudo,
falando-se de “capital pessoal”, notoriedade, popularidade, se pode relacionar ao domínio
profissional da eloquência do chef e sua posição e força na gastronomia, juntamente com sua
equipe. A equipe de um chef na gastronomia é conhecida como “brigada”.
Bourdieu (2010:317) apresenta o habitus e o espaço dos estilos de vida expondo o charme
e o carisma designados como o poder que alguns têm de impor como representação objetiva e
coletiva do seu corpo e do seu ser:
O chefe carismático consegue ser para o grupo aquilo que é para si mesmo,
em vez de ser para si mesmo, como os dominados da luta simbólica, aquilo
que é para outrem; ele “faz” a opinião que o faz; constitui-se como
incontornável, sem exterior, absoluto, através de uma luta simbólica do poder
que é constitutiva do seu poder, já que lhe permite produzir e impor a sua
própria objetivação.

Falando dos Chefs “estrelados”, os organizadores do Festival de Cultura e Gastronomia
de Tiradentes procuram sempre convidá-los. Depoimento de Ralph Justino sobre a edição do
Festival de Tiradentes em 2011:
O evento acontece durante dez dias. O tema deste ano (2011) é a “Nova
Geração”. Então nós estamos fazendo um concurso nacional, escolhemos 16
chefs novos, que já foram reconhecidos por revistas especializadas. Desses
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dezesseis foram selecionados cinco e, dia 4, agora de julho, em São Paulo, no
restaurante do Alex Atala, nós vamos selecionar os três que vão vir fazer os
festins aqui, este ano. Além disso, nós estamos trazendo o Chef Cerea, os
irmãos Cerea, lá da Itália. São chefs de um restaurante três estrelas do Guia
Michelin. Estamos trazendo um chef da Espanha, duas estrelas, mais o Alex
Atala, que vai fazer um jantar também aqui. E o Rodrigo Oliveira, lá do
Mocotó, lá de São Paulo também, que vai fazer o outro jantar. Então a
programação está muito diversificada e, na parte cultural, também, nós
estamos tentando trazer e mesclar os mestres com a nova geração52.

O item “Artes” no núcleo criativo da cadeia da “Indústria Criativa” no Brasil, onde
encontra-se as seguintes atividades: serviços culturais, ensino superior de artes, gastronomia,
museologia e produção cultural, os profissionais do segmento somam 62 mil, com 53% (33 mil)
trabalhando no núcleo criativo. Destacam-se os trabalhadores das “Artes culinárias”, como
“Chefs de cozinha, de confeitaria e bar”, que somam 18 mil profissionais em todo o país. Por
outro lado, quando o enfoque é a renda média, os mais bem pagos do núcleo de “Artes” são os
diretores de serviços culturais, com o salário médio mais do que o dobro da média do segmento.
A valorização da cultura gastronômica brasileira e portuguesa faz com que os chefs
criem pratos que mostrem a identidade do país, os quais pesquisam as riquezas ligadas aos
temperos, ervas, legumes e verduras, sem esquecer das frutas e, ao mesmo tempo, mostrando
suas habilidades, conhecimentos e criatividade na profissão. Desta maneira, estão promovendo
a cadeia produtiva do alimento, unindo quem produz, quem elabora e quem consome.
Certeau (2008:335) considera a cultura como ela é praticada, não a mais valorizada pela
representação oficial ou pela política econômica, mas naquilo que a sustenta e a organiza:
Três prioridades se impõem: o oral, o operatório e o ordinário. Todos os três
são evocados pelo desvio de uma cena supostamente estranha, a cultura
popular, que viu multiplicar-se os estudos sobre as tradições orais, a
criatividade prática e os atos da vida cotidiana. É necessário mais um passo
para derrubar esta barreira fictícia e reconhecer que na verdade se trata de
nossa cultura, sem que o saibamos.

A oralidade tem o papel fundador na relação com o outro. Constitui também o espaço
essencial da comunidade. A cultura se julga pelas operações e não pela possessão dos produtos
na sociedade de consumo. A arte dos(as) chefs e cozinheiros(as) é totalmente produção a partir
de uma escolha limitada de ingredientes disponíveis, numa combinação de gestos, de
proporções, de utensílios e de meios de transformação ou de cocção. A cultura ordinária diz
52

Optamos por manter, na transcrição dos depoimentos, o nível de linguagem usada pelos depoentes.
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respeito ao indivíduo capaz de dar significados diferentes daqueles imaginados pelos produtores
em função de códigos particulares, muitas vezes obras dos praticantes e em vista de seus
interesses próprios, diferente da cultura de massa que tende para homogeneização, lei da
produção e difusão em grande escala.
Relacionando as dimensões de Certeau sobre a cultura de massa e a cultura ordinária
ligada a arte dos(as) chefs e cozinheiros(as) e como elas são praticadas, remete-se aos
acontecimentos da expedição gastronômica brasileira que conheceu, de perto, os produtos, os
produtores, os centros de distribuição (feiras, mercados, dentre outros) e as principais receitas
desses estados. Foram mais de 25 mil quilômetros percorridos e 51 destinos visitados. O
objetivo foi entender e documentar a diversidade dos ingredientes, temperos e detalhes usados
nos pratos e criações gastronômicas das diferentes regiões do Brasil, além de conhecer, também,
as pessoas envolvidas nessa produção. O resultado foi apresentado no festival de Tiradentes
(2012, 2013 e 2014), por meio dos chefs, profissionais envolvidos e produtores das regiões
pesquisadas, e ainda disponibilizado em um documentário para a internet e um livro, os quais
serão explicados no próximo item “O papel das Mídias: críticas, críticos”.
Falar dos chefs “estrelas”, restaurateurs, gastrônomos, gourmets, gourmand leva-nos a
considerar os agentes envolvidos nos festivais, além desses profissionais descritos, que são os
formadores de opinião, consumidores, organizadores e curiosos. Para que o festival tenha
sucesso, é relevante que toda a equipe esteja interagida em relação a comunicação das
responsabilidades, funções e atribuições.
Bourdieu (2010: 176-177) narra sobre a economia das práticas, descrevendo o espaço
social e suas transformações, no qual pode-se ligar aos festivais com toda a equipe e
participantes envolvidos, cada qual com seus objetivos e funções, expondo a estrutura do estilo
de vida distintivo de uma classe de agentes e a diversidade das práticas, apresentando a
“fórmula: [(habitus) (capital) + campo] = práticas”, onde o campo, neste caso, é o local e a
cidade que acontecem os festivais:
Como só pode explicar as práticas ao esclarecer sucessivamente a série de
efeitos que estão na sua base, a análise faz desde logo desaparecer a estrutura
do estilo de vida característico de um agente ou de uma classe de agentes, ou
seja, a unidade que se dissimula sob a diversidade e a multiplicidade do
conjunto das práticas realizadas em campos dotados de lógicas diferentes, por
isso capazes de imporem formas de realização diferentes, segundo a fórmula:
[(habitus) (capital) + campo = prática]; faz desaparecer também a estrutura do
espaço simbólico desenhado pelo conjunto dessas práticas estruturadas, de
todos esses estilos de vida distintos e distintivos que se definem sempre
objetivamente e, por vezes, objetivamente nas e pelas suas relações mútuas.
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Bourdieu (2010:270) na abordagem do mundo social representado, ou seja, o espaço
dos estilos de vida distintos, o universo das propriedades pelas quais se diferenciam, com ou
sem intenção de distinção, os ocupantes das diferentes posições no espaço social, relaciona o
princípio gerador de práticas, a capacidade de produzir práticas e obras classificáveis, a
capacidade de diferenciar e de apreciar essas práticas e produtos, que estão ligados ao gosto do
indivíduo e leva-nos aos acontecimentos e atividades dos festivais, nos respectivos locais
escolhidos na cidade, para a realização das respectivas programações, os profissionais da
gastronomia posicionados, chefs “estrelas”, restaurateurs, gastrônomos, gourmets, gourmand,
além de todos os profissionais ligados a cultura, para os shows, teatros, desfiles e formadores
de opinião, consumidores e curiosos. Bourdieu (2010:58) reforça, falando da crítica social do
gosto e graus de nobreza cultural:
Visando determinar como a disposição cultivada e a competência cultural
apreendidas por meio da natureza dos bens consumidos e da maneira de os
consumir variam segundo as categorias de agentes e segundo os terrenos em
que se aplicam, desde os domínios mais legítimos, como a pintura ou a música,
até aos mais livres, como o vestuário, o mobiliário ou a cozinha, e, no interior
dos domínios legítimos, segundo os mercados [...]”.

Relacionando a fala de Bourdieu com o Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes
resgata-se o cenário de vários espetáculos culturais e atrações, como os “Festins”, nos quais os
bens consumidos são diferenciados em relação ao “Fórum Gastronômico”, o “Tour
Gastronômico”, que assumem os domínios legítimos, exemplificado pelos mercados, em que
destacam-se os consumidores. Tudo acontece, de acordo com as categorias de agentes
participativos, além de cursos, palestras, apresentação de teatro e dança e os stands
empresariais. Detalhes diversificados se misturam e compõem as características das atividades
e programações, com a participação dos profissionais da área, além da comunidade local, a
equipe de organizadores do evento, formadores de opinião, consumidores e curiosos. Percebese a dinâmica do campo, ou seja, os locais ou cidades que os festivais realizam e o qual os bens
culturais se produzem, se reproduzem e circulam obtendo ganhos de distinção.
A economia cultural é considerada a aplicação de análise econômica a todas as artes
criativas e cênicas e às indústrias patrimoniais e culturais. Ela se preocupa com a organização
econômica do setor cultural e com o comportamento dos produtores, consumidores e governos
nesse setor. Destacando os participantes do evento, visitantes e turistas como principais
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consumidores de bens e serviços nos festivais, sejam eles recreativos ou culturais e de uma
variedade de produtos criativos, deve-se mencionar a gastronomia como atividade que faz parte
do núcleo criativo e o turismo fazendo parte do apoio. Considerando nesta abordagem o âmbito
econômico e cultural dos festivais brasileiro e português, com a perspectiva da incorporação da
dimensão criativa.
Cada vez mais presente em todas as esferas da vida social e articulando as falas passadas
sobre as influências, divergências e semelhanças na culinária, pode-se verificar as suas
interfaces com a dimensão econômica que a cultura na área da gastronomia passou a ser objeto
privilegiado de atenção nos diferentes continentes, de norte a sul no Brasil e Portugal, indo além
dos estudos acadêmicos, dos mercados consumidores e das organizações afins.
Manifestando as mudanças e transformações ligadas as cidades associa-se a economia
cultural e criativa, muitas vezes relacionada a história, tradição e criatividade da comunidade
local, bem como de suas famílias, somando essas variações com as dimensões da competência
cultural, a posse de saberes específicos, o conhecimento e habilidades dos profissionais
envolvidos e a maneira necessária para valorizá-los.
Ao mesmo tempo ou do mesmo modo, é necessário expor a capacidade de
reconhecimento e avaliação dos festivais pelo seu âmbito explicativo dentro da economia
cultural e criativa, podendo buscar as diferentes opiniões nas diversas críticas do julgamento ou
da faculdade do juízo como se diz em Portugal, encontrado na mídia, ou seja, todos os meios
de comunicação de massa (imprensa, televisão, rádio, internet (redes sociais, skype, viber,
email, blog, facebook, twitter), telefone celular (aplicativos diversificados, whatsApp), teatro,
cinema, dança). A utilização de dois ou mais meios de comunicação de massa é conhecido
como multimídia no Brasil e multimédia, em Portugal.
Para falar sobre o papel da mídia relacionado aos festivais estudados, que será abordado
subsequente, liga-se os dizeres de Certeau (2008:339) em que a comunicação é uma cozinha de
gestos e de palavras, de ideias e de informações, com suas receitas e sutilidades, seus
instrumentos auxiliares e seus efeitos de vizinhança, suas distorções e seus malogros:
É falso acreditar que hoje os objetos eletrônicos e informáticos suprimem a
atividade dos usuários. Da cadeia de alta fidelidade a difusão desses aparelhos
multiplica os artifícios e provoca a invenção dos usuários, da alegria de
manipulá-los [...]. Fragmentos de emissões são registrados, montagens são
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feitas, e qualquer um pode assim tornar-se produtor de sua pequena indústria
cultural.

Assim se organiza uma nova forma de convivialidade no círculo das famílias e dos grupos
sociais, afinando a percepção e inclusive o juízo crítico dos telespectadores ou dos ouvintes
diante das falas, dos escritos e imagens, disseminados pela mídia numa sequência de
informações dadas pelas críticas e pelos críticos. Segundo Certeau, em si mesma, a cultura não
é a informação, mas sim seu tratamento através de uma série de operações em função de
objetivos e relações sociais.

3.3 O papel das mídias: críticas, críticos
A mídia hoje exerce um importante e fundamental papel, sendo perceptível o quanto os
grupos sociais a utiliza e dela necessita para obter informações e entretenimento. O acesso à
informação depende da relação do indivíduo com os veículos de comunicação. A comunicação
tem caráter informativo, objetivando esclarecer e divulgar os acontecimentos e fatos nacionais
e internacionais. O consumo dos produtos da mídia, especialmente a eletrônica, representa hoje
o principal espaço do tempo livre da população.
Nesse ponto, para descrever “o papel da mídia: críticos e críticas” relacionado aos festivais,
será abordado o Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes, devido as facilidades,
proximidade e frequência de visitas, conversas e entrevistas realizadas no local, durante o
período de estudos e investigações. A mídia, tendo como exemplo a televisão, possui interesses
próprios, pois geralmente é vinculada a grupos familiares, políticos ou religiosos, onde as
informações passadas são apresentadas por críticos, sendo necessária uma recepção crítica e
reflexiva das informações. A crítica no sentido de ter a habilidade de julgar e avaliar
minuciosamente uma produção artística, literária ou científica, bem como costumes, hábitos,
comportamentos, acontecimentos e fatos. E relacionando ao crítico, ou seja, aquele indivíduo
que faz a análise de um fato ou acontecimento e julga, faz apreciação ou critica uma obra de
arte, comportamentos, costumes, e no nosso caso, os festivais voltados para a cultura e
gastronomia. Segundo Certeau (2008: 339-340) apropriar-se das informações, colocá-las em
série, montá-las de acordo com o gosto de cada um e apoderar-se de um saber e com isso mudar
de direção a força de imposição do totalmente feito e totalmente organizado, remete-nos ao
papel das mídias com seus críticos e críticas, conforme o interesse na informação e divulgação
do fato ou acontecimento.

153
A utilização dos diferentes meios de comunicação e as críticas realizadas pelos jornalistas
e escritores sobre o Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes beneficiaram o evento no
marketing direcionado nas mídias, considerando os quatro Ps, como: preço (para atender
diversos públicos), produto (bens, serviços e atividades oferecidas do próprio festival e da
cidade), praça (locais determinados na cidade de Tiradentes e internet) e promoção (divulgação
do evento e de Tiradentes, utilizando a mídia tradicional e a mídia digital). No cenário das
mídias tradicionais como impressa, rádio e televisão, os receptores, telespectadores ou ouvintes,
adquirem um enorme poder na escolha de emissores e mensagens. As mídias digitais permitem
uma comunicação com diálogo, intervenção e opções variadas encontradas na internet (redes
sociais, skype, viber, email, blog, facebook, twitter), telefone celular (aplicativos diversificados,
whatsApp).
Atualmente (2014), no Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes existe a
participação de uma mídia espontânea significativa: TV Globo Nacional, TV Globo Minas
(vide Foto 39), TV Bandeirantes, SBT, Jornal “O Globo”, Estado de Minas (vide Foto 40), O
Tempo, Hoje em DIA, Revista Cláudia, Diário de São Paulo, Revista Prazeres da Mesa, Revista
Sabores, dentre outros veículos, como o rádio (vide Foto 38). Tudo isso, além dos
patrocinadores e de toda equipe de apoio, o que não acontecia nos primeiros anos de existência
do festival.

Foto 38: Guarani FM – Rádio Oficial do Festival
Fonte: a autora

Foto 39: Participação no festival da TV Globo Minas
Fonte: a autora
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Foto 40: Participação no festival: Jornal Estado de Minas
Fonte: a autora

As atividades ligadas ao festival buscam disseminar conhecimentos, trocando ideias,
experiências e vivências das regiões e diversidade das cidades, registrando os acontecimentos
e imagens através de filmes, documentários, web séries, livros, programa de rádio e conteúdo
para redes sociais. O Projeto Fartura, realizado em 2014 pelo Festival Cultura e Gastronomia
Tiradentes, é um projeto de promoção e desenvolvimento da gastronomia nacional, com o
objetivo de reunir e integrar produtos, produtores, chefs, indústria, mercados e apreciadores da
boa cozinha. Além disso, a expedição gastronômica, realizada há três anos (2012, 2013 e 2014
– início do Projeto Fartura), disponibilizou o resultado das viagens e conhecimentos em um
documentário para a internet e um livro, apresentando a seguir o resultado desta experiência,
nos respectivos anos:
Em 2012, o livro “Expedição Brasil Gastronômico”, antigo nome da Expedição Fartura
Gastronomia, é uma viagem pelo país. Registra a diversidade dos produtos brasileiros e
expressa a dedicação e sabedoria de produtores. Desbravando Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Amazonas, a expedição percorreu 18.194 km. A
publicação foi considerada o segundo melhor livro de gastronomia do mundo, na categoria
“Culinary Travel”, pelo Gourmand World Cookbook Awards – o “Oscar” da literatura
gastronômica. Também foi vencedora do Prêmio Jabuti 2014 na categoria “Melhor livro de
Gastronomia”. É a primeira vez que um título mineiro se consagra nesta categoria. O projeto
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identifica e leva em consideração os biomas53 brasileiros como: Amazônia, Mata Atlântica,
Cerrado e Caatinga.
Em 2013, segunda edição do livro Expedição Brasil Gastronômico, antigo nome da
Expedição Fartura Gastronomia. Nesta viagem, foram mapeados os estados de São Paulo,
Bahia, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. Foram percorridos 19.500
km, em 60 dias de viagem e 45 cidades visitadas.
Em 2014, aconteceu a Expedição Fartura Gastronomia, que é a base de todo o Projeto
Fartura. Realizou-se uma viagem de pesquisa gastronômica pelo Brasil, colhendo informações
sobre as regiões, seus produtos, produtores, mercados, restaurantes e chefs. Em três anos de
pesquisa foram percorridos quase 50 mil quilômetros, em 16 estados, mais o Distrito Federal,
passando por 120 cidades e entrevistando 300 personagens da gastronomia brasileira.
Em 2015, a Expedição Fartura Gastronomia voltará às estradas e percorrerá mais 5
estados brasileiros: Pará, Goiás, Tocantins, Maranhão e Piauí. Todo o conhecimento desta
viagem será disseminado no Festival de Gastronomia de Tiradentes e no Festival Fartura BH,
além de gerar conteúdo para as redes sociais, um novo filme, programa de rádio e para o terceiro
livro da série.
No cenário da Expedição Brasil Gastronômico, antigo nome da Expedição Fartura
Gastronomia, as diferentes mídias foram utilizadas como meios de divulgação, dando destaque
aos acontecimentos, fatos e novidades referentes ao festival e as viagens, como:
 Filme, no qual o média-metragem da Expedição Brasil Gastronômico, foi o vencedor
do prêmio de melhor obra de até 30 minutos na 1ª Mostra de Ensaios de Sabores
Audiovisuais (MESA). O filme concorreu com 77 inscritos de 10 países, todos exibidos
no cinema montado do Jockey Club do Rio de Janeiro, durante o evento Rio
Gastronomia 2014.
 Rádio, onde um dos desdobramentos do conteúdo mapeado pela Expedição Fartura
Gastronomia é o programa de rádio “Comida, diversão e arte na cozinha”, transmitido
pela Rádio Alvorada 94,9FM.

53

Bioma: conjunto de diferentes ecossistemas, que possuem certo nível de homogeneidade. São as
comunidades biológicas, ou seja, as populações de organismos da fauna e da flora interagindo entre si e
com o ambiente físico.
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 Redes sociais, como facebook, blogs, twitter, em que todo o conhecimento oriundo da
Expedição Fartura Gastronomia é disseminado em conteúdo para as redes sociais, onde
o facebook é o carro-chefe.
 Internet sem fio, para que o participante do festival, visitante e turista possam sentar-se
em um banco da praça central com seu laptop e acessar a rede sem pagar nada, com toda
a comodidade.
Em relação aos diversos fatos e acontecimentos ligados com a gastronomia e cultura e
consequentemente tendo em vários momentos o Festival de Cultura e Gastronomia de
Tiradentes como suporte para as informações necessárias, divulgados em diferentes mídias,
torna-se relevante descrever alguns deles, como:
Em agosto de 2012, a Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) levou 12 jornalistas
estrangeiros, da Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Argentina, Chile, Peru e Estados
Unidos para conhecer a 15° edição do Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes. A
iniciativa faz parte da aposta da Embratur em estimular o turismo pela culinária e cultura. “O
festival é uma excelente oportunidade de mostrarmos o potencial turístico de Minas Gerais e
apresentar a esses estrangeiros a riqueza da cultura e da gastronomia brasileira”, disse Flávio
Dino, presidente da Embratur. Como já foi dito, o evento conta com a participação de chefs
nos cenários nacional e internacional, cursos e oficinas, degustações, exposições, shows e
performances artísticas.
Uma pesquisa recente da Embratur, nos Estados Unidos, mostrou que um em cada três
norte-americanos reconhece a música “Garota de Ipanema” como uma canção brasileira. E
cerca de um em cada cinco moradores dos Estados Unidos reconhecem ícones da nossa
gastronomia: caipirinha (com 21% de reconhecimento) e feijoada (20%). Já os dados da última
pesquisa feita com turistas estrangeiros que visitaram o Brasil em 2010 mostram que um dos
itens mais bem avaliados foi a gastronomia brasileira, com 96% de aprovação, além dos
restaurantes que tiveram aprovação de 95%. Entende-se a interface entre cultura e economia,
centrada na predominância de produtos e serviços com conteúdo criativo, valor cultural e
objetivos de mercado nacional e internacional, gerando negócios com perfis de investimentos
e consumo diferenciado.
Em janeiro de 2013, o Brasil e o estado de Minas Gerais foram os homenageados da edição
do Madrid Fusión, um dos principais congressos internacionais de gastronomia. Para tratar da
cooperação entre o governo mineiro e o governo federal, houve reunião entre o secretário de
Turismo de Minas Gerais, Agostinho Patrus Filho, e o assessor da Presidência da Embratur
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André Vilaron, responsável pela promoção do turismo cultural. Também acompanhou a reunião
o produtor cultural Rodrigo Ferraz, organizador do Festival de Cultura e Gastronomia de
Tiradentes, para discutir sobre a ação conjunta de divulgação da diversidade gastronômica de
Minas Gerais. Realizado anualmente, o evento teve a sua primeira edição em 2002 e em 2013
reuniu cerca de 1.100 jornalistas. “A gastronomia representa 19,9 % do PIB brasileiro e Minas
Gerais concentra 12,4% das indústrias de alimentos e bebidas, tendo uma das culinárias mais
reconhecidas do país”, lembrou o secretário de Turismo de Minas Gerais. A ideia é unir esforços
com a Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, para promover a gastronomia brasileira,
mostrando o quanto é rica e diversa nossa cultura. Os dados apresentados sobre a gastronomia
brasileira reforçam a economia cultural e economia criativa, ligadas ao turismo cultural e
gastronômico do país.
Em 2014, um grupo foi criado no facebook, com o nome “Eucomocultura”, que é o
movimento que luta para que a gastronomia brasileira seja reconhecida como manifestação
cultural pela lei, sendo considerada parte indissociável da cultura do país. Se isso acontecer, os
brasileiros terão inúmeros benefícios, tanto para quem produz quanto para quem consome. Este
grupo pretende reunir um milhão de assinaturas para pressionar a votação do Projeto de Lei
6562/13 no Congresso Nacional. O projeto, existente desde 2013 e está atualmente em análise
na Câmara dos Deputados, consistindo na incorporação da gastronomia à Lei Rouanet,
proporcionando incentivos fiscais a quem apoiar projetos relacionados à gastronomia brasileira.
A Lei Rouanet está explicada no capítulo 2, no item referente ao “Festival de Cultura e
Gastronomia Tiradentes/Minas Gerais/Brasil: economia criativa local e revelação de
oportunidades”. Dessa forma, será possível que empresas e pessoas físicas doem ou patrocinem,
com dedução no imposto de renda, pesquisas, acervos e publicações relacionadas ao tema. Além
disso, esse movimento de estudos e afirmação da gastronomia como cultura permite que
ingredientes e receitas sejam descobertos e preservados, como aconteceu na Europa, em que
queijos e embutidos, por exemplo, conseguiram sobreviver à imposição sanitária e tornaram-se
patrimônio cultural de países como Espanha, Portugal, França e Itália. Percebe-se que a ação
deste grupo tem ligação com a economia criativa em seus aspectos econômicos, culturais e
sociais, na interação com objetivos de tecnologia, como foi demonstrado na mídia digital
(facebook), além da propriedade intelectual e do turismo relacionado a gastronomia como
cultura.
Contextualizando a gastronomia na mídia, de maneiras diversificadas e fazendo a relação
com o Festival de Cultura e Gastronomia e a cidade de Tiradentes, é importante ressaltar o
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interesse de Ralph Justino, “pai do festival e prefeito de Tiradentes”, nesta data de 2014, sobre
o título da UNESCO de "Cidade Criativa da Gastronomia". Ele afira que em janeiro de 2015
entrarão com o dossiê, para que Tiradentes entre no processo de seleção de obtenção do título,
o qual a reunião da Rede de Cidades Criativas da UNESCO acontecerá na cidade de Kanazawa,
no Japão, em maio de 2015.
Lançada em 2004, a Rede de Cidades Criativas da UNESCO celebrou seu 10 aniversário
em 2014. A rede tem como objetivo promover a cooperação internacional entre cidades
comprometidas em investir na criatividade e focadas no desenvolvimento urbano sustentável,
na inclusão social e aumento da influência da cultura no mundo.
Vinte e oito cidades (totalizando agora 69 membros) foram indicadas como novos membros da
Rede de Cidades Criativas da UNESCO, que são: Bilbao (Espanha) – Design; Busan (Coreia
do Sul) – Filme; Curitiba (Brasil) – Design; Dacar (Senegal) – Artes Midiáticas; Dundee (Reino
Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte) – Design; Dunedin (Nova Zelândia) – Literatura;
Florianópolis (Brasil) – Gastronomia; Galway (Irlanda) – Filme; Granada (Espanha) –
Literatura; Gwangju (Coreia do Sul) – Artes Midiáticas; Hamamatsu (Japão) – Música;
Hanover (Alemanha) – Música; Heidelberg (Alemanha) – Literatura; Helsinki (Finlandia) –
Design; Jacmel (Haiti) – Artesanato e Artes Folclóricas; Jingdezhen (China) – Artesanato e
Artes Folclóricas; Linz (Áustria) – Artes Midiáticas; Mannheim (Alemanha) – Música; Nassau
(Bahamas) – Artesanato e Artes Folclóricas; Pekalongan (Indonésia) – Artesanato e Artes
Folclóricas; Prague (República Tcheca) – Literatura; Shunde (China) – Gastronomia; Sofia
(Bulgária) – Filme; Suzhou (China) – Artesanato e Artes Folclóricas; Tel Aviv-Yafo (Israel) –
Artes Midiáticas; Tsuruoka (Japão) – Gastronomia; Turin (Itália) – Design e York (Reino Unido
da Grã Bretanha e Irlanda do Norte) – Artes Midiáticas.54
Observa-se que no Brasil aparece

Florianópolis como “Cidade Criativa da

Gastronomia”, juntamente com: Shunde (China) e Tsuruoka (Japão) e Curitiba como “Cidade
Criativa do Design, juntamente com: Bilbao (Espanha), Dundee (Reino Unido da Grã Bretanha
e Irlanda do Norte), Helsinki (Finlandia) e Turin (Itália).
Irina Bokova, diretora-geral da UNESCO, diz: “A Rede de Cidades Criativas da
UNESCO é uma ferramenta extraordinária para a cooperação, pois reflete nossos
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Informações obtidas no site: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/singleview/news/28_cities_join_unesco_creative_cities_network/#.VKwY0CvF91Y
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compromissos e apoia um maravilhoso potencial criativo e inovador para ampliar as vias de
desenvolvimento sustentável”.
Unindo-se à Rede de Cidades Criativas, as cidades se comprometem a colaborar e a
desenvolver parcerias com vistas na promoção da criatividade e das indústrias culturais, a
compartilhar as melhores práticas, a fortalecer a participação na vida cultural e a integrar a
cultura nos planos de desenvolvimento econômico e social.
A Rede engloba sete áreas temáticas: Artesanato e Artes Folclóricas, Design, Filme,
Gastronomia, Literatura, Artes Midiáticas e Música. Seu objetivo é promover a cooperação
internacional e incentivar o compartilhamento de experiências e recursos para promover o
desenvolvimento local por meio da cultura e da criatividade.
O sucesso das cidades criativas está vinculado a capacidade de atrair para as cidades
pessoas criativas, gerar inovação e estimular o desenvolvimento econômico. São elementos que
melhoram a vida dos que nela vivem e trabalham e atendem também aqueles que visitam ou
fazem turismo. Os festivais atraem estudantes e profissionais de diversos locais, apresentam
atividades criativas e artísticas tanto nas áreas gastronômicas quanto culturais. E as cidades
estão buscando cada vez mais a inovação da infraestrutura tecnológica e as redes de
telecomunicação necessárias para a dinamização de um crescimento criativo global. O capital
criativo, a qualidade de vida e a competitividade estão interligados e é o reconhecimento dessa
ligação que faz com que as indústrias criativas sejam consideradas como um fator econômico
a ser avaliado na viabilidade das cidades.
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Considerações finais

O presente trabalho procurou responder qual a contribuição que os festivais
gastronômicos trazem para as indústrias criativas. Verificou-se que no enfoque discursivo sobre
a criatividade e a cultura no mundo atual, a gastronomia acrescenta os profissionais ou artistas
da culinária relacionados à gastronomia local, regional e do país. Esta temática envolve
conceitos e/ou categorias que têm vindo a ser propostos por organismos oficiais e privados,
bem como em estudos acadêmicos, nos quais estudiosos e pesquisadores e agentes da cultura
expressam como este tema vem sendo falado de norte a sul nos diferentes países. Este é um
debate colocado no campo institucional, organizacional e acadêmico que também se estende à
imprensa, onde é discutido se esta área faz parte da indústria, da economia ou da cultura.
Alguns itens de sobreposição, semelhanças e divergências que abordam os conceitos de
indústrias criativas/economia criativa e indústrias culturais/economia cultural foram
observados: a criatividade não é um critério de diferenciação, pois tanto as atividades criativas
como culturais nas respectivas indústrias, se voltam para bens simbólicos ou intangíveis,
aparecendo a sobreposição dos conceitos; a produção das indústrias culturais utiliza das novas
tecnologias e da economia da criatividade e economia da informação, aparecendo também a
sobreposição dos conceitos; os estudos sobre indústrias criativas e os estudos sobre indústrias
culturais abordam as políticas públicas, não aparecendo diferenciação dos conceitos.
Foi comprovado pelos estudos e dados apresentados nesta pesquisa e realizados durante
os festivais gastronômicos, que a economia criativa estimula a geração de renda, a criação de
empregos e de ganhos, ao mesmo tempo em que promove inclusão social, diversidade cultural
e desenvolvimento humano e econômico para a comunidade local. A economia criativa abrange
aspectos econômicos, culturais e sociais que interagem com objetivos de tecnologia,
propriedade intelectual e turismo. A gastronomia, neste estudo voltado para os festivais
brasileiro e português, é um dos setores inseridos na economia criativa, que já está sendo
beneficiado pelas oportunidades de negócios geradas pelos eventos e festivais. As matrizes
culinárias brasileiras e portuguesas são reproduzidas e elaboradas nos festivais, trazendo uma
riqueza de variedades, combinações, criatividade, trocas de experiências e informações.
A contribuição da cozinha portuguesa na formação da culinária típica brasileira está
envolvida de articulações ligadas à sua influência na gastronomia no Brasil, bem como de
divergências nas interfaces do cenário voltados para a cultura, a produção, a distribuição e o
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consumo dos dois países, inter-relacionados com a gastronomia e o turismo, no âmbito da
economia criativa. Observou-se que os festivais, tanto do Brasil quanto de Portugal, participam
da evolução das atividades das cidades, fortalecendo a culinária nacional, incrementando o
turismo gastronômico local e revelando oportunidades de emprego e melhoria no bem-estar e
qualidade de vida da comunidade.
Os chefs entrevistados demonstraram preocupação no sentido de evitar que a
gastronomia local, ou mesmo do país, considerado os festivais gastronômicos do Brasil e
Portugal, caiam no esquecimento em relação as suas tradições e histórias, o sabor e paladar com
os respectivos temperos e gostos, as particularidades das preparações, que mostram qualidades
de originalidade, de sabor característico com perfumes equilibrados, revelando personalidade,
que deixam impressões de agrado aos clientes, consumidores, visitantes e turistas.
Em relação as entrevistas realizadas junto aos moradores e proprietários de
restaurantes/bares e meios de hospedagem verificou-se a preocupação por parte dos
organizadores do festival na inclusão dos moradores, comerciantes, lojistas e proprietários dos
restaurantes, bares e pousadas da cidade. Os pontos positivos levantados pelos entrevistados
sobre o festival foram: os entrevistados estão muito satisfeitos com as vendas realizadas durante
o festival, relacionadas ao giro de mesa nos restaurantes/bares e a taxa de ocupação dos meios
de hospedagem; eles gostam muito da programação cultural, colocando como novos
aprendizados principalmente para seus familiares: cursos, seminários, sendo vários gratuitos;
shows, teatros, desfiles, lançamentos de livros; os entrevistados ficam felizes com a visibilidade
na mídia da cidade, nos diversos meios de comunicação, fazendo com que o movimento fora
do período do festival seja bem melhor em termos de turistas e visitantes e, em consequência
de vendas em seus empreendimentos; eles percebem os benefícios em termos de oportunidades
de emprego; além disso, os entrevistados são cientes do apoio que é dado pelos patrocinadores
e participantes em relação ao retorno da qualidade de vida e benefícios para a cidade, como:
desenvolve a gastronomia local e as lojas de artesanato; o apoio que o festival tem dado para a
cidade, como: doações para restauração de igrejas e monumentos ligados ao patrimônio cultural
e artístico da cidade, melhorias na infraestrutura e os cursos e as oportunidades para os jovens.

Em relação aos pontos negativos levantados, os entrevistados disseram que o festival
tumultua muito a cidade e decai no atendimento aos clientes, perdendo assim a qualidade; a
apresentação do festival já aconteceu em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro e porque
não acontece aqui em Tiradentes; os organizadores esqueceram da comunidade local, sentindo-
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se excluídos; a estrutura de produção e preparo do festival se perde na organização, pois o
festival cresceu bastante; a cidade quando tem um evento deste porte, a invasão de automóveis
e pessoas é muito grande e ela não tem o planejamento adequado para tal; o festival cresceu
muito e “tudo fica esgotado”, não podendo dar oportunidades para várias pessoas, tanto os
visitantes e turistas como a própria comunidade local e que muitas atividades, serviços e
produtos são extremamente caros no período do festival.
Alguns desafios referentes ao desenvolvimento das atividades criativas foram
demonstrados, como: carência de estudos e dados detalhados sobre o setor; necessidade de
melhor articulação entre os agentes envolvidos nos setores; formação de mão de obra capacitada
e melhorar o processo da produção, distribuição e consumo dos bens e serviços criativos. Como
desafios principais foram levantados a carência de estudos e dados detalhados sobre o setor e a
necessidade de melhor articulação entre os agentes envolvidos nos setores, na medida em que
a cadeia produtiva é importante, mas faltam dados e a articulação entre os agentes.
Para viabilizar os objetivos ligados as indústrias criativas foram criados “Planos
Criativos” e “Secretarias Criativas” para fortalecer e articular sobre os desafios existentes
focando a melhoria da influência dos setores criativos na economia.
As abordagens realizadas mostraram elementos essenciais para que uma cidade possa
ser considerada criativa: os cidadãos devem ter possibilidade de desenvolver as suas
capacidades criativas, sendo para tal necessário ambientes de trabalho adequados, tempo livre,
promoção dos bens culturais; as universidades, escolas técnicas, institutos de pesquisa, teatros,
bibliotecas e instituições culturais devem servir como infraestruturas de suporte da criatividade;
políticas culturais e ambientais eficazes, que preservem o patrimônio cultural e o ambiente,
melhorando a qualidade de vida e fomentando a sensibilidade e a criatividade dos cidadãos; é
necessária uma base econômica sustentável para suportar uma região criativa, em relação ao
rendimento e acessibilidade dos bens artísticos e culturais, do investimento e das infraestruturas
e bens culturais e, ainda, o tempo livre.
As pesquisas e estudos apresentados sobre o “Festival de Cultura e Gastronomia de
Tiradentes/Minas Gerais/Brasil” (FCGT/MG/B) e complementadas com o “Festival Nacional
de Gastronomia de Santarém/Portugal” (FNG/S/P) e “Festival de Doçaria Conventual de
Alcobaça” (FDC/A/P) mostraram pelas considerações expostas, que os festivais gastronômicos
contribuem para as indústrias criativas e que há muito que ser estudado neste campo, com tantos

163
aspectos que envolvem conceitos e inovações em relação as indústrias criativas. Que outros
estudiosos e pesquisadores possam encontrar neste estudo e pesquisa referências para dar
continuidade ao assunto e, pelo exposto, principalmente no que diz respeito aos desafios
relacionados ao desenvolvimento das atividades criativas e referente aos elementos essenciais
para que uma cidade possa ser considerada criativa.
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ANEXO 1

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO ETNOGRÁFICA DURANTE O FESTIVAL
Pré-observação (feita pela pesquisadora – local/evento/participantes)
1) Objetivos do festival.

2) Quais as atividades que acontecem no festival? (gastronomia, desfile, dança, música,
literatura, teatro, desfile).

3) Qual o público que frequenta?

4) Qual a forma de divulgação? (facebook, blog, site, folhetos, cartazes, mala direta,
outros).

Observação do local
1) Características do local.

2) Cenário ao redor do evento/espaço (construções, paisagens, vegetação, aspecto da rua,
prédios, trânsito, movimento de pedestres, faixas, vizinhanças: residências, igrejas,
bares, restaurantes, hospitais, pousadas, escolas, praças, lojas, outros).

3) Local e formas de acesso: facilidade de transporte, vias de acesso, outros).

4) Compra de ingressos: facilidade/dificuldade, com antecedência ou apenas no dia do
festival.

5) Espaço das atividades (decoração, luminosidade, comunicação visual, outros).

6) Em relação aos frequentadores/público (tipo de participantes, moradores, transeuntes,
outros).
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Observação do evento/festival
1) Qual a forma, linguagem, discurso utilizado nas atividades durante o festival? (debates,
cursos, danças, músicas, alimentos e bebidas, outros).

2) Como se dá a participação do público?

3) Em relação as atividades do festival: acontecem de forma paralela ou sequencial;
durante as atividades como o público se comporta; nas atividades há participação direta
do público ou quem as realiza; houve alguma atividade que se destacou entre as demais;
a programação está organizada; foram respeitados os horários de início e fim das
atividades; houve alguma instalação improvisada).
4) Como a equipe de organização do festival se comporta? (percebe-se quais as lideranças
e os papéis que cada indivíduo desempenha no decorrer do festival; a equipe de
organização é uniformizada e usa crachá).

5) Como é a infraestrutura do festival? (equipamentos e materiais utilizados; meios de
divulgação utilizados antes e durante o festival).
Bate papo informal com os proprietários de restaurantes/bares e pousadas próximos ao
Largo das Forras
1) Quais são os pontos positivos do festival?
2) Quais são os pontos negativos do festival?
3) Qual seu relato pessoal sobre o festival?
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ANEXO 2

Levantamento de dados do Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes (enviado por
e-mail por Ralph Justino em 13 de maio de 2011), que mostra os números do crescimento
do festival, nas quatro primeiras edições: 1998/1999/2000/2001, demonstrando o seu
desenvolvimento em termos de receita, patrocínio e participação, o que vem reafirmar a
presença da economia criativa descrita:

1ª Edição (1998):
Data:30 de julho de a 02 de agosto
Duração: 4 dias
Inovação: Ideia piloto
Custo: R$50.000,00
Patrocínio: R$ 20.000,00
Receita Jantares/Almoços: R$ 15.000,00
Investimento Arte Projeto: R$15.000,00
2ª Edição (1999):
Data: 20 a 29 de agosto
Duração: 10 dias
Inovação: Jardim das Esculturas
Custo: R$117.000,00
Patrocínio: R$62.000,00
Receita Jantares/Almoços: R$50.000,00
Investimento Arte Projeto: R$15.000,00
Equipamentos adquiridos: R$15.000,00
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3ª Edição (2000):
Data: 18 a 27 de agosto
Duração: 10 dias
Novas Ideias: Cidade Cenográfica e Internacionalização do Festival
Custo: R$390.000,00
Patrocínio: R$129.000,00
Receita Jantares/Almoços: R$170.000,00
Investimento Arte Projeto: R$30.000,00
Equipamentos adquiridos: R$5.000,00
4ª Edição (2001):
Data:17 a 26 de agosto
Duração: 10 dias
Novas ideias: Feira Enogastronômica
Custo: R$484.000,00
Patrocínio: R$610.000,00
Receita Jantares/Almoços: R$170.000,00
Lucro Previsto: R$297.000,00
Equipamentos adquiridos: R$10.000,00

BALANÇO 3ª EDIÇÃO (2000):
Captação de Recursos
Total

R$ 217.000,00

Receitas de Vendas
Previsto

R$ 94.100,00
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Realizado

R$ 169.659,80

Custos
Previsto

R$ 330.618,12

Realizado

R$ 351.923,73

PARCERIAS E PERMUTAS
Passagens aéreas)

R$ 25.000,00

Granfesta (equipamentos de salões) R$ 25.000,00
Helimec/Topema

R$ 30.000,00 (equipamentos de cozinha profissional)

Coca-Cola (produtos)

R$ 10.000,00

Hospedagem:

R$ 15.000,00

Alimentação:

R$ 3.000,00 (refeições durante 6 dias)

Total

R$108.000,00

NOVOS NEGÓCIOS
Cidade Cenográfica
Feira Enogastronômica
Site na Internet
Revista
Livro
Loja de Produtos
Merchandising
Expansão do Festival - Rio de Janeiro e São Paulo

36 apart. (média de diária R$70,00)
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PÚBLICO ALVO
20.000 Visitantes
100.000 Através da Mídia
80% Classe A - 20% Classe B
Faixa Etária - 30 a 70 anos
Nível Universitário – Intelectualizado – Alto nível de consumo - Formador de Opinião

RETORNO DA MÍDIA
Espontânea:

R$ 1.800.000,00

Paga:

R$ 60.000,00

BENEFÍCIOS ESPECIAIS
Leis de Incentivos - acesso a mais de R$300.000,00
Produção altamente especializada
Know-how comprovado

COTAS DE PATROCÍNIO
Cota Master - (Única) R$ 160.000,00
Cota Ouro - (3 assinaturas) R$ 100.000,00
Cota Prata - (3 assinaturas) R$ 50.000,00

178

ANEXO 3

ORGANOGRAMA “FESTIVAL DE CULTURA E GASTRONOMIA
TIRADENTES”
Planejamento

Arte Projeto
Patrocinadores

Adm. Festival

Incentivo Cultural

Cidade Cenográfica

Produção

Senac

Parceiros

Agência de Publicidade
Assessoria de imprensa

Novos Negócios
Mãe Dágua
Feira Enogastronômica

Vila da Serra

Divulgação e Mkt

Captador

Adm. Festival

Reservas Cepetur
Cursos SENAC/Ext.

Compras e Almoxarifado
Utensílios

Merchindising

Brisa da Serra

Manutenção

Site

Cultura

Gestão Financeira

Revista

Exposições

Espetáculos Ext

Livro

Cursos

Centro cultural

Expansão RJ/SP
Loja

Fonte: Ralph Justino

Logística
Transp. Carga

Tranp. Pessoal

Hospedagem

Alimentação

Recursos Humanos
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ANEXO 4

Questionário realizado com os Chefs Roberto Cerea e Enrico Cerea, que
participaram do 14º Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes (2011)

Chef Roberto Cerea com a pesquisadora no 14º Festival de Tiradentes (2011)

1. Would you (Enrico Cerea) and Chef Roberto explain about your histories in the
gastronomy area?
Attached our curriculum
2. How you and your brother had been heard or learned about the “Festival”.
Siamo stati contattati direttamente dagli organizzatori.
Fomos contatados diretamente pelos organizadores.
3. Who did invite you and your brother to participate in the “Festival”?
Gli organizzatori
Os organizadores
4. How was the invitation for the “Festival”?
Tramite mail ci hanno proposto quest’evento e da subito ci ha interessato, colpito ed
incuriosito!
Por e-mail eles nos propuseram esse evento que imediatamente nos interessou,
emocionou e nos encheu de curiosidade.
5. How did you and your brother choose the menu for the “Festival”?
Abbiamo studiato il menu in base hai prodotti locali brasiliani
Estudamos o cardápio com base nos produtos brasileiros locais.
6. You and Chef Roberto Cerea had been sponsored by some company or you and your
brother had won the tickets, accommodations and personal expenses.
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No, tutto è stato pagato dall’organizzazione.
Não, tudo foi pago pela organização.
7. What was your impression or vision of the “Festival” in a general way?
Il brasile sarà con la sua cucina uno dei continenti emergenti. Ha una materia prima
eccellente , ma soprattutto tanta voglia di fare e migliorarsi.
O Brasil será, com a sua cozinha, um dos continentes emergentes. Tem uma matéria
prima excelente, mas principalmente muita vontade de fazer e de se aperfeiçoar.
8. What was your impression or vision about the dinner that you and your brother
prepared the guests and participants, environment and atmosphere?
Tutto molto curato, c’è stato grande impegno da parte di tutti nonostante la difficile
reperibilità dei prodotti.
Tudo muito bem feito, houve grande empenho por parte de todos apesar da difícil
disponibilidade dos produtos.
9. What is the contribution of the “Festival” to the gastronomy or the cuisine of Brasil?
Permette di far conoscere a tutti i pordotti tipici e particolari del brasile e anche del
resto del mondo.
Permite que se conheçam todos os produtos típicos e exclusivos do Brasil e também do
resto do mundo.
10. Do you have any suggestions for the “Festival”?
Fare più show cooking e far interagire di più gli chef con il pubblico
Fazer mais “show cookings” e deixar que os chefs interajam mais com o público.
11. Say some strengths and weaknesses about the “Festival”.
Il punto di forza più grande che c’è è la tanta voglia di fare e farlo bene.
L’unica debolezza sono le infrastrutture . E’ un posto unico e fantastico, ma scomodo
da raggiungere
O ponto mais forte que existe é muita vontade de fazer e fazê-lo bem.
A única fraqueza está na infra-estrutura. É um lugar único e fantástico, mas
desconfortável para se chegar.

12. What is the best book of gastronomy for you and your brother?
“ il cucchiaio d’argento”… scherzo!
Tutti io libri di cucina classica italiana e francese. Oggi giorno guardiamo un po’ di
tutto, essendoci molta competizione tra chefs, cerchiamo di fare sempre qualcosa di
differente dagli altri.
Siamo in un periodo in cui le idee nascono da design, natura, sperimentazioni…artisti
moderni e classici, pittori, colori, scultori ….
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Ma per noi la prima regola da rispettare è sempre il gusto ed il rispetto dei prodotti.
“A Colher de Prata”... brincadeira!
Todos os livros de cozinha clássica italiana e francesa. Hoje em dia vemos um pouco
de tudo, havendo muita competição entre os chefs, procuramos sempre fazer alguma
coisa diferente dos outros.
Estamos em um período no qual as ideias nascem do design, experimentações... artistas
modernos e clássicos, pintores, cores, escultores...
Mas para nós a primeira regra a ser respeitada é sempre o gosto e o respeito pelos
produtos.
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ANEXO 4A

Curriculum Vitae Roberto Cerea
Roberto Cerea, Bobo per gli amici .
Figlio “d’arte”, fin dall’infanzia seguace dell’attività paterna, nel ristorante “da Vittorio” di
Bergamo, in cui l’intera famiglia Cerea – i genitori Vittorio e Bruna e gli altri figli Francesco,
Barbara, Roberto e Rossella –è al servizio degli amanti della buona tavola.
Seppur giovanissimo , già lavora con passione e professionalità sotto l’esperta guida paterna
imparando rapidamente le tecniche e le basi della cucina di alta qualità.
Ha partecipato a corsi presso la scuola Richemont di Lucerna e presso l’Ecole Lenotre di Parigi.
Ha effettuato uno stage presso il ristorante Troisgros di Roane e presso Roger Verger in Costa
Azzurra.
Ha partecipato al festival della cucina italiana al Hotel Madarin Oriental di Bangkok.
Ma la vera passione di Bobo sono i primi piatti, da sempre oggetto di stuzzicanti variazioni di
sapori.
Nell’anno 2008 ha pubblicato, insieme al fratello, il libro “Damare” che raccoglie 40 ricette tutte
sul pesce crudo ( crostacei , molluschi …), per celebrare il prodotto che più a contraddistinto la
fama del ristorante “da Vittorio”.Nel 2009 il ristorante sotto la sua conduzione e quella del fratello
Chicco, acquisisce la terza stella Michelin.

TRADUÇÃO do Curriculum Vitae Roberto Cerea:
Roberto Cerea, Bobo para os amigos. Filho “da arte”, desde a infância seguidor da atividade
paterna no restaurante “Da Vittorio” de Bergamo, no qual a inteira família Cerea – os pais Vittorio
e Bruna e os outros filhos Francesco, Barbara, Roberto e Rossella – está a serviço dos amantes da
boa mesa.
Embora muito jovem, já trabalhava com paixão e profissionalismo sob a experiente direção
paterna aprendendo rapidamente as técnicas e as bases da cozinha de alta qualidade.
Participou de cursos na escola Richemont de Lucerna e na Ecole Lenotre de Paris. Fez um estágio
no restaurante Troisgors de Roane e no Roger Verger na Côte D’Azur.
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Participou do Festival de Cozinha Italiana no Hotel Mandarin Oriental de Bangkok. Mas a
verdadeira paixão de Bobo são os primeiros pratos (entradas), desde sempre objeto de tentadoras
variações de sabores.
Em 2008 publicou, ao lado do irmão, o livro “Damare” que agrupa 40 receitas, todas de peixe cru
(crustáceos, moluscos...), para celebrar o produto que mais distinguiu a fama do restaurante “Da
Vittorio”. Em 2009, o restaurante sob sua direção e do irmão Chicco, recebeu a terceira estrela
Michelin.

Da Vittorio Srl
Via Cantalupa, 17 - 24060 Brusaporto (BG) Italy
T. +39 035 681034 F. +39 035 680849
info@davittorio.com
Sede legale:
Via Spaventa, 7 - 24122 Bergamo
P.I. 03237670165 C.F. 03237670165 R.E.A. BG 361158
davittorio.com
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ANEXO 4B

Oggetto: Curriculum Vitae Enrico Cerea
Nell'olimpo dell'alta cucina dal 2009, quando la prestigiosa guida Michelin gli conferisce, insieme
al fratello Bobo, la terza stella come massimo riconoscimento, Enrico Cerea corona oggi una
lunga carriera lavorativa che lo ha portato a rappresentare, con il ristorante di famiglia “da
Vittorio”, quello che viene definito il modello di ospitalità della ristorazione italiana del futuro.
Primogenito di cinque figli, Chicco – come viene affettuosamente chiamato dai parenti e dagli
amici – è cresciuto da mamma Bruna e da papà Vittorio nelle cucine del proprio ristorante “da
Vittorio”, ed è sotto la guida esperta del padre che scopre quell'arte gastronomica che incontra
misteriosamente le sue più intime inclinazioni. Dopo questo fondamentale apprendistato,
seguiranno le importanti esperienze nei più blasonati ristoranti del mondo, con il confronto di
grandi chef che gli consentiranno di definire quella personalità unica e fortemente riconoscibile
che è oggi l'anima del tristellato “da Vittorio”. In Francia collabora con Jacques Cagna a Parigi e
con Roger Vergé sulla Costa Azzurra. A Monaco lavora con il grande Heinz Winkler, mentre in
Spagna, a Roses, è nel mitico El Bulli. E ancora a New York è con Jean Gorge Vongerichten e
Sirio Maccioni.
La brigata di cui è a capo Chicco Cerea è composta da oltre una ventina di cuochi, con i quali
esplora le più innovative tecniche di preparazione dei cibi, cimentandosi in ciascuno dei campi
dell'alta cucina. I suoi piatti, ormai classici di riferimento per gourmet e appassionati, sono stati
immortalati in prestigiose pubblicazioni: il pesce crudo, con il suo sapiente utilizzo di crostacei e
molluschi, è il protagonista assoluto del libro “Damare”, del 2008, che raccoglie 40 ricette
dell'ingrediente simbolo che ha consacrato “da Vittorio” nel mondo. E accanto al pesce c'è il riso,
che nel recente “Riso” (2012) compendia l'arte che i fratelli Cerea, in oltre 120 preparazioni,
dedicano da sempre al prezioso cereale che è l'emblema della cucina della pianura padana. Infine
il dessert, che se suggella degnamente un pranzo importante, rappresenta per Chicco Cerea anche
l'ambito di elezione su cui convergere la sua inesausta ricerca creativa: “Peccati di gola” , con le
ricette di 36 dessert, è il libro che condivide i suoi segreti.

TRADUÇÃO do Curriculum Vitae Enrico Cerea:

No Olimpo da alta cozinha desde 2009, quando o prestigioso guia Michelin lhe conferiu, junto ao
irmão Bobo, a terceira estrela de máximo reconhecimento, Enrico Cerea coroa hoje uma longa
carreira de trabalho que o levou a representar, com o restaurante de família “Da Vittorio”, aquilo
que é definido como o modelo de hospitalidade gourmet italiana do futuro. Primogênito de cinco
filhos, Chicco – como é chamado afetuosamente pelos parentes e amigos – foi criado pela mãe
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Bruna e por papai Vittorio nas cozinhas do próprio restaurante “Da Vittorio” e foi sob a orientação
experiente do pai que descobriu a arte gastronômica e encontrou misteriosamente as suas mais
íntimas inclinações. Depois desse fundamental aprendizado, seguiram as importantes
experiências nos mais renomados restaurantes do mundo, em confronto com grandes chefs que
lhe permitiram definir aquela personalidade única e fortemente reconhecível que é hoje a alma do
tri-estrelado “da Vittorio”. Na França, colaborou com Jacques Cagna em Paris e com Roger Vergé
na côte D’Azur. Em Munique trabalhou com o grande Heinz Winkler e, na Espanha, em Roses,
no mítico El Bulli. E também em New York com Jean Gorge Vongerichten e Sirio Maccioni.
A brigada da qual Chicco Cerea está no comando é composta por mais de vinte cozinheiros com
os quais explora as mais inovadoras técnicas de preparação de comidas, desafiando-se em cada
um dos campos da alta cozinha. Os seus pratos, que já são uma referência clássica para gourmets
e apaixonados, foram imortalizados em prestigiosas publicações: o peixe cru, junto à magistral
utilização de crustáceos e moluscos, é o protagonista absoluto do livro “Damare”, de 2008, que
coleta 40 receitas do ingrediente símbolo que consagrou “Da Vittorio” no mundo. E junto ao peixe
vem o arroz, que no recente “Riso” (2012) sintetiza a arte que os irmãos Cerea, em mais de 120
preparações, dedicam desde sempre ao precioso cereal que é o emblema da cozinha da planície
do Po. Por fim, a sobremesa, que se encerra dignamente um prato importante, também representa
para Chicco Cerea o campo de escolha para o qual direcionar a sua inexaurível busca criativa:
“Peccati di Gola”, com receitas de 36 sobremesas, é o livro que compartilha os seus segredos.
.

Da Vittorio Srl
Via Cantalupa, 17 - 24060 Brusaporto (BG) Italy
T. +39 035 681034 F. +39 035 680849
info@davittorio.com
Sede legale:
Via Spaventa, 7 - 24122 Bergamo
P.I. 03237670165 C.F. 03237670165 R.E.A. BG 361158
davittorio.com
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ANEXO 4C

E-mail enviado para os Chefs Enrico e Roberto Cerea
Para: info@davittorio.com, chicco@davittorio.com
Data: 10/09/2013
Dear Chefs Enrico and Roberto Cerea,
It would be great if you and Roberto could answer the attached questionnaire about your
experience in the "Festival Internacional de Gastronomia e Cultura de Tiradentes/Minas
Gerais/Brasil".
I'm not in Brasil. I’m living in Lisboa/Portugal till december/2013, because I won a scholarship
to research for my PhD thesis about the "Festival Internacional de Gastronomia e Cultura de
Tiradentes/Minas Gerais/Brasil", that you and your brother, Roberto Cerea, attended in 2011.
I have a picture with Roberto Cerea, in "Festival".
I appreciate your attention and thank you in advance.
Waiting for the answers of the questionnaire.
Best regards,
Silvana

Em 17/09/2013 08:25, Da Vittorio < info@davittorio.com > escreveu:
Dear Silvana,
I’m so sorry, but I was out of office. It was a very busy week for us!!!
Are you already in Brazil? If you want we can discuss by mail. Will be fine for you?
Best regards,
Enrico Cerea –chicco@davittorio.com
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ANEXO 5

Entrevista realizada com o Chef António Bóia, que participou do IX Festival
Internacional de Cultura e Gastronomia de Tiradentes – Minas Gerais- Brasil, em 2006.
Dia: 07 de agosto de 2013
Local: encontrei com o no Restaurante Rio’s em Oeiras (Passeio Marítimo de Oeiras 2780) e
conversamos e almoçamos no Restaurante Praia Caffe (também no Passeio Marítimo de Oeiras
– próximos os dois restaurantes).
Horário: de 12:30 às 14:30hs.

A ENTREVISTA

1. Fale um pouco da sua história na Gastronomia.
Atualmente sou o Chef dos Restaurantes Rio’s e Praia Caffe, aqui no Passeio Marítimo de
Oeiras, onde estou há oito anos. Assim, desde 2005. Além disso, trabalho com “catering” de
grandes eventos familiares e de empresas. Sou o chef executivo da empresa BHolding Portugal
Catering. Dedico a treinamento com jovens, que desejam ser chef, para participarem de
concursos internacionais na área gastronômica, como já aconteceu na Itália, Nova Zelândia,
Luxemburgo, Escócia, Chicago, Alemanha e Santiago do Chile.
Eu comecei na cozinha com quinze anos. Gostava de estar com minha família neste lugar.
Comecei na cozinha em França “Paris”, ainda bastante jovem lavando tachos em restaurantes.
Ao mesmo tempo comecei a fazer a escola culinária de bases da cozinha francesa e depois
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internacional. Trabalhei em hotéis e restaurantes e fiz “Le Cordon Blue” para aprender sobre a
gastronomia francesa. Em 1991, eu conhecia melhor a cozinha francesa que a cozinha
portuguesa. Fiquei cinco anos em Paris e trabalhei em restaurante com 2 estrelas no Guia
Michelin. Trabalhei também na Itália. Participei de diversos concursos de culinária e ganhei
alguns deles. Trabalhei como Chef no Hotel da Lapa, onde em 1992 conheci o Chef Paulo Pinto,
que participou do Festival de Tiradentes em 2005. Arrastei-o para as equipes de treinamento e
concursos. Desde então fizemos um pacto de estarmos juntos na trajetória profissional. Estamos
juntos há oito anos nos treinamentos com os jovens. Como eu gosto muito de estar perto dos
jovens, fico com os juniors, os mais novos e o Paulo Pinto com os seniors. E hoje somos amigos
também na vida pessoal. Fazemos parte da ACPP (Associação Cozinheiros Profissionais de
Portugal). Trabalhei no Hotel Ceasar Park, no Hotel Meridien; fui chef no Hotel Ritz em Lisboa,
e como Chef Executivo na Expo 98.

2. Como o senhor ficou sabendo do festival, em Tiradentes, Minas Gerais.
Primeiro quem foi ao festival foi o Paulo Pinto, em 2005. Quando eu fui, o meu contato foi
passado ao Ivo Faria, através do Paulo Pinto. Então recebi uma ligação do Ivo Faria e do Ralph
Justino e acertamos.

3. Quem o convidou para o festival.
Não me recordo direito se foi o Ivo Faria, que naquela época era o coordenador técnico, ou o
Ralph Justino. O Chefe Ivo Faria já esteve várias vezes aqui em Portugal, aqui nos dois
restaurantes.

4. Como foi a escolha do cardápio para o festival, no caso o festim.
Quando eu fui convidado, obviamente eu escolhi o cardápio. Tive a preocupação de fazer a
ligação Portugal e Brasil. O povo brasileiro, que eu conheço, não é muito apreciador de peixe,
mas é apreciador de bacalhau. Então achei que o bacalhau era fundamental. Na entrada servi
uma marinada de bacalhau em dois sabores, um seco e outro semi-fresco. Mas no prato principal
eu queria dar a carne: servi um medalhão de vitela em baixa temperatura com uma feijoada de
cogumelos. Também servi peixe “robalo” assado com lulas. De sobremesa eu fiz uma receita
conventual muito antiga dos Açores que é um ananás glaceado com especiarias, com gelado de
framboesa e crocante de laranja acompanhado por uma sericá que é uma sobremesa do tempo
dos monges, no Alentejo português.
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5. O senhor levou sua equipe, materiais e equipamentos pessoais, temperos para o
preparo e execução dos pratos.
Não deu para levar ninguém da minha equipe. Eu estava lá sozinho. Parte da equipe do Ivo
Faria me ajudou e muito. Também no festival estavam Escolas de Hotelaria. Tive lá uma equipe
maravilhosa e muito interessada em trabalhar, o que foi muito bom.
6. O senhor foi patrocinado por alguma empresa ou ganhou passagem, hospedagem
e o dia a dia em Tiradentes.
O próprio festival assumiu todas as despesas. Eu fiquei em Tiradentes cinco dias e onze dias no
Brasil, desta vez. Fiz Lisboa – São Paulo, São Paulo – Belo Horizonte, onde realizei a
preparação do menu no restaurante do Ivo Faria, “Vecchio Sogno Ristorante”. Numa quinta
feira eu já levei para Tiradentes o menu pré preparado, para o festim que seria no sábado.
Tiradentes é uma maravilha, pequenina. E eu costumo dizer que, qualquer português que vá
para lá e chegar com os olhos vendados e ao abrir, vai pensar que está no Alentejo, uma
verdadeira vila portuguesa. Ainda andei no comboio “Maria Fumaça”.

7. Qual foi a impressão do senhor em relação ao festival.
Eu achei uma ideia genial. O sitio (local) fantástico. Eu, no primeiro dia em que cheguei a
Tiradentes, fiquei preocupado, porque me dizem: “vai ter que servir 170 pessoas”. Meu Deus,
como tantas pessoas virão para o festival. Aquela estrada estreitinha até chegar a Tiradentes.
Não tão perto de Belo Horizonte. E lotou: a vida, aquelas aulas de rua, aquelas abordagens que
nós chamamos de “workshop”. Aquilo foi fantástico. Eu fiquei com vontade de voltar.

8. Em relação ao “festim” especificamente, qual foi a impressão do senhor.
O festim foi na Pousada Villa Paolucci, do Luiz do leitão à pururuca. Lindo, maravilhoso, só
gente fantástica. Eu adorei o leitão dele. Agora, quando eu estava em Portugal disseram que era
para fazer 170 refeições. Quando cheguei a Belo Horizonte, o Ivo Faria disse para preparar um
“bocadinho” mais que 200 refeições. No dia, eu servi 270 refeições. Como eu tenho alguma
experiência de eventos fora de casa, eu perguntei para o Ivo: “quantas pessoas cabem dentro da
sala”. Esse é o número mágico. E ele me respondeu 270 pessoas. E eu pensei e preparei para o
número de pessoas na sala completa – 270 pessoas. E lotou. Não tinha mais um lugar. Foi um
sucesso muito bom. As pessoas adoraram. Recordo-me que fui lá ao centro da sala e as pessoas
bateram palmas durante alguns minutos. Realmente adoraram!
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9. Qual a contribuição do festival para a gastronomia do Brasil, de Portugal e de
outros países que participam do evento.
Eu acho que primeiro eu tenho pena; eu lamento que este tipo de festival não faça em Portugal;
temos aqui parecidos como o de Santarém e na doçaria o de Alcobaça. E ao dizer isto, estou a
dizer que é fantástico. A organização naquela altura, eu percebi que estava crescendo, estava se
organizando. Chegava jovens e estudantes de escolas para apoiar, de todo lado. Eu tive uma
equipe fantástica. Já tive alguns deles que veio a Portugal me visitar. Na minha maneira, para
ter sucesso na cozinha é preciso três coisas fundamentais, que percebi logo que estavam bem
presentes na cozinha em Tiradentes:
Humildade e respeito por todos: todas as pessoas, clientes e produto. Ao manusear o produto,
eu tenho que ter muito respeito aquele produto, porque por traz daquele produto há muito
trabalho: gente humilde, agricultor, pescador. Gostarmos de conviver e passar a mensagem à
gente jovem.
Não pode haver rivalidade. Tem que ter o convívio, admiração e confiança. Então para
mim foi um prazer estar com aqueles alunos todos, aqueles estudantes me ajudando, no meu
trabalho. Em troca eles tentavam gravar aquilo que eu sabia, o meu ensinamento. Para mim, no
passado também já me deram esse ensinamento. Isso para mim é uma matriz fundamental.
Na gastronomia não podemos deixar de ser rigorosos: rigorosos com o tempero, rigorosos
com o ponto, rigorosos com o produto, rigorosos com o tempo. O produto tem que ser feito a
tempo e no tempo certo para o cliente.
Foi um prazer enorme estar com aqueles jovens todos, a passar aquilo que eu sei. Espero que
eles tenham aprendido comigo porque eu fiquei mais rico com a aprendizagem que com eles
tambem tive e passar aquela mensagem para frente. Uma experiência fantástica. Ao mesmo
tempo o que o festival trouxe: convivi e estive a jantar em festins de outros chefs de outras
partes do globo. Isso é fantástico: a contribuição. Quando eu saí do festival, quando vim para
Portugal, eu fiquei com a ideia de que tinha sido um sucesso. E no ano anterior, o Paulo Pinto
também achou que foi um sucesso. Não entendi porque é que deixaram de chamar os
portugueses.

10. O senhor tem alguma sugestão para acrescentar, modificar ou melhorar no
festival.
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Sim, deverá ter mais equipamento disponível e potencializar em rua, para além das aulas
pequenos debates e pontos de vista entre os chefs. O festival é fantástico.

11. Para finalizar, quais são os pontos fortes e pontos fracos do festival na opinião do
senhor.
Pontos fortes:


Convívio com vários chefs;



A troca de experiências;



A aprendizagem com outras pessoas, de outros países;



O poder partilhar com os jovens e transmitir as experiências.

12. Informações complementares.
A gastronomia portuguesa de uma maneira geral é variada, mas é pobre, em produto mas rica
em variedade. Em Portugal não havia a tradição de registrar receitas da corte. A nossa corte
tinha tradição na caça, no prazer de caçar e não no prazer de cozinhar. De uma maneira geral,
era um país analfabeto, católico e pobre ao mesmo tempo, durante muitos anos. O povo não
sabia escrever e ler, não registrava, não escrevia as receitas, que passavam de mãe para filha,
da avó para a neta.
Ao contrário, temos uma grande riqueza em pastelaria com o ritual dos conventos. E porque
que eu dizia que nós temos um país analfabeto e católico, nas pequenas vilas que haviam
conventos, havia tendência para as pessoas pagarem dívidas com ovos de galinha. Então, os
conventos usavam as claras para fazerem goma para passar as vestes dos padres, essas coisas.
Com os nossos descobrimentos, muito com a influência do Brasil, nós temos muita açúcar e
gema, o que deu para fazer muita pastelaria.
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ANEXO 6

Entrevista realizada com o Chef Paulo Pinto, que participou do VIII Festival
Internacional de Cultura e Gastronomia de Tiradentes, Minas Gerais, Brasil, em
2005.
Dia: 19 setembro de 2013
Local: encontrei com o Chef Paulo Pinto no “Grande Real Villa Itália Hotel e Spa, em
Cascais, onde ele é o Chef Executivo de toda a parte gastronômica do hotel e Spa, e do
Grupo Hotéis Real que conta com 8 unidades em Portugal. Endereço: Rua Frei Nicolau
de Oliveira 100 – Cascais, Portugal.
Horário: de 11:00 às 12:30hs.
Transporte:


De comboio ou trem (ida e volta): 4,30 euros – saindo do Cais do Sodré, levando 40
minutos;



De taxi (ida e volta) – também saindo do Cais do Sodré: variando de 45 a 55 euros,
levando uma média de 30 minutos.



De carro – aproximadamente 33 kms.

Distância ou tempo de Lisboa até o Hotel e Spa:


De comboio ou trem – 45 minutos.



De carro ou taxi – 30 minutos.

A ENTREVISTA
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1. Fale um pouco da sua história na Gastronomia.
Eu comecei em 1984, ou seja, já são vários anos em termos de cozinha. Comecei a profissão
por vontade própria, não tendo sido obrigado, era uma área que eu gostava e então comecei
logo a trabalhar em cozinha. A partir de 1984 fiz várias formações em termos de vários cursos
profissionais, várias formações no estrangeiro. Como tinha dito há pouco, sou selecionador e
capitão da “Equipe Nacional Senior de Portugal”, que fazemos várias competições a nível
internacional. Tive oportunidade de tirar vários estágios e várias formações de um nível de
grande exigência no estrangeiro, desde Alemanha, Escócia, Luxemburgo, Suiça, Estados
Unidos, Espanha. São várias formações que tiramos depois ao longo da carreira como o “Curso
de Chefe de Cozinha” que também fiz em Portugal em 1995. Foi o primeiro curso feito em
Portugal para chefs de cozinha, ou seja, até aí não havia. E depois deste curso, houve mais um
curso feito para chefs de cozinha. Estamos agora em termos da Associação de Cozinheiros de
Portugal, que eu faço parte da direção a preparar estes cursos com vários níveis em que um
deles é de chef de cozinha. É uma parceria que fizemos com o Instituto Culinário Americano,
em que fizemos toda a creditação e formação dos módulos destes cursos. Demonstrar que o
desenvolvimento, mais anos ou menos anos, para creditar essa formação em termos de chef de
cozinha, isto para certificar e creditar mesmo que aquela pessoa tem capacidade de ser chef de
cozinha.

2. Como o senhor ficou sabendo do festival, em Tiradentes, Minas Gerais, Brasil.
Através do convite de Ortiz de Almeida, brasileiro que estava a morar em Portugal e era dono
de um restaurante em Lisboa, que havia nas Docas. Agora eu não me lembro qual era o nome
do restaurante, sinceramente. Na altura, eu já o conhecia muito bem e foi ele que me sugeriu
para participar do festival. Eu penso que ele tenha uma ligação muito grande com o Brasil,
embora esteja em Portugal, apesar de que não sei se ele continua a morar em Portugal. Eu já
não falo com ele há bastante tempo. Eu penso que a última vez que o vi, foi aqui no hotel há
cerca de dois anos. Mas tenho ideia que ele continua a residir em Portugal, mas vai muitas vezes
também ao Brasil. Ele me falou do festival, explicou que era um festival onde eram convidados
os melhores chefs de cozinha de vários países. Eu mostrei que estava disponível para fazer este
festival.

3. Quem o convidou para o festival.
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A partir daí, o Ortiz de Almeida pôs-me em contato com o Ivo Faria (proprietário e chef do
Restaurante Vecchio Sogno em Belo Horizonte) e com o Ralph (Ralph Justino – pai do festival).
Depois foi tudo coordenado entre eles dois. O Ralph contactou-me primeiro através de email e
depois falamos por telefone, para vermos mais ou menos os parâmetros do festival. E depois a
partir daí, foi tudo uma coisa muito simples, muito rápida. A abertura era muito grande de
ambas as partes (Ralph e Ivo). Foi uma experiência bastante interessante, porque esta é uma
experiência num país diferente. Faço várias competições a nível mundial, mas cada evento é
um evento. São coisas completamente diferentes. Comecei a coordenar tudo com o Ivo, onde
fiz a seleção do menu. Eu estive primeiro em Belo Horizonte, no restaurante do Ivo Faria, onde
fiz toda a preparação do menu para o festival e depois de dois dias fui para Tiradentes.

4. Como foi a escolha do cardápio para o festival, no caso o festim.
Naquela época, o tema era tentar fazer uma refeição onde era importante ter a composição do
menu que fosse português. E o que eu fiz foi tentar adaptar uma refeição portuguesa, o método
de empratamento (colocação no prato e a disposição dos produtos) um “pouco” diferente e
tentar fazer algo que fosse de encontro com aquilo que era o festival, ou seja, um certame de
gastronomia, onde estavam vários chefs, alguns deles com restaurantes estrelas Michelin. E o
menu foi composto de uma forma muito simples e depois foi enviado para o Ivo: com o menu
todo, com todas as fichas técnicas e com as receitas. E depois quando cheguei a Belo Horizonte
tinha a equipa (no Brasil fala-se equipe) do Ivo para trabalhar comigo, tinha a cozinha dele e
tinha os produtos.

5. O senhor levou sua equipe, materiais e equipamentos pessoais, temperos para o
preparo e execução dos pratos.
Não levei nenhum material, equipamento pessoal, tempero. Não levei nada, ninguém. Fui
completamente sozinho. Foi tudo arranjado lá em Belo Horizonte, no Brasil. Conseguiu-se
arranjar os produtos todos em Belo Horizonte para fazer esse menu. Ou seja, não houve
dificuldades. Houve um produto ou outro que foi um “pouco” mais difícil de se arranjar, mas
depois conseguiu-se arranjar ali um produto alternativo. Tinha um camarão que não era bem
igual ao camarão que nós trabalhamos. Era um “pouco” diferente ao camarão que vocês têm no
Brasil. De entrada foi uma saladinha de bacalhau e picadinho de legumes; prato principal foi
vitela e sobremesa foi gelato de abóbora assada com canela.
Não levei ninguém da minha equipa de Portugal. Eu acho que nós em cozinha temos uma
linguagem muito igual. Seja em Portugal, no Brasil, em Espanha, em França, em qualquer parte
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do mundo. Quando chegamos a trabalhar com verdadeiros profissionais, a linguagem é muito
igual e as coisas são muito semelhantes, embora haja produtos diferentes, embora haja algum
tipo de confecção diferente, e haja tipos de cozinhas diferentes. Em termos da profissão que é
ser cozinheiro, quando trabalhamos com bons profissionais as coisas são muito fáceis. Eu tive
uma equipa bastante motivada. Eu tive uma colaboração total em tudo o que era necessário
fazer. E depois foi desenvolver um “pouco” com eles os pratos que íamos fazer. Passar a cada
um, um “pouco” do que era necessário fazer em termos de preparação e depois, a partir daí,
nesses dois dias foi preparar o menu todo para ficar pronto para depois levarmos para
Tiradentes. No restaurante do Ivo Faria, Vecchio Sogno, foi com a equipa dele.
Em Tiradentes, quando eu cheguei, por volta das oito ou nove horas da noite, por aí, a primeira
coisa que eu fiz, foi retirar tudo das caixas de acondicionamento que nós levávamos. Fomos
direto para a pousada, fui ver o espaço que tínhamos na cozinha de acondicionamento e fiz logo
a distribuição de todos os produtos que eu levava. Depois seria necessário fazer a preparação
do menu, prevendo logo uma linha de produção e de empratamento. Isso para no outro dia
servirmos o menu de uma forma que fosse fácil de executar.

6. O senhor foi patrocinado por alguma empresa ou ganhou passagem, hospedagem e o
dia a dia em Tiradentes.
Da minha parte eu não tive despesas nenhuma. Foi suportado todas as despesas em termos de
viagem, de hospedagem, tudo e foi pago um valor (não me lembro exatamente quanto – mil
dólares – não posso precisar bem) para fazer aquele evento (o festim na Pousada Brisa do Mar).

7. Qual foi a impressão do senhor em relação ao festival.
A impressão, desde toda a organização, todo o acolhimento, a disponibilidade das pessoas que
estiveram a trabalhar comigo, a simpatia das pessoas ao longo do festival, o convívio que havia
entre todos os chefs quando estavam juntos e todo aquele pessoal que estava a trabalhar, que
vinha das escolas para nos ajudar a fazer o festival, acho que melhor era difícil. As coisas
correram muito bem e inclusive no dia que eu estive a fazer o menu para 150 ou 160 pessoas,
acabamos por dar 250 pessoas. Depois, o retorno das pessoas, dos clientes que estavam a comer,
observei em várias mesas e com várias pessoas, toda a gente adorou. E a impressão que me
deram foi que tinha sido um dos melhores menus do festival até aquela altura, o que acaba por
ser também significante para mim, porque foi algo que foi feito ao encontro da expectativa das
pessoas que queriam ir experimentar aquele menu.
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8. Em relação ao “festim” especificamente, qual foi a impressão do senhor.
Em relação ao momento do festival, o menu (festim) português, o que eu tenho a dizer é que
estou habituado a trabalhar há muitos anos, a fazer vários eventos para inúmeras pessoas.
Trabalho em Portugal já há muitos anos a fazer evento para 400, 500 ou 1000 pessoas, para
mim, é igual a fazer para 100 pessoas. É óbvio que o trabalho, dependendo do número de
pessoas é sempre maior. Agora em termos de organização é sempre igual. Não há nada que
mude. Pois o que eu faço é adequar a cada espaço onde eu vou estar a trabalhar, a melhor forma
de desenvolver este trabalho para que corra bem. Eu lembro-me na altura que tinha cerca de...,
era tanta gente que tinha lá para trabalhar, para me ajudar. Não sei se eram 15 pessoas, se eram
20, não faço ideia já. Havia muita gente...do Senac. Havia muita gente e o que eu disse foi: eu
não vou precisar cá de vocês todos, ou seja, vocês podem todos estar aqui, podem todos ver
aquilo que nós vamos fazer. Eu vou distribuir aqui por várias áreas, dizer o que é que temos que
fazer, mas depois na altura em que estivermos a servir o menu, não é necessário estar cá tanta
gente, porque senão vai ser uma grande confusão. Eles próprios estavam a ver. Nós chegamos
duas horas antes do evento, tudo correu muito calmo, tudo correu sem estresse, tudo correu sem
confusão. Da parte deles havia aquela impressão: mas, o que se veio aqui fazer, isso não está
nada feito. Mas como eu disse, isso tem muito a ver com a organização para cada evento. Ou
seja, nós basicamente em uma hora, preparamos as 250 entradas, com a colaboração deles todos.
E acho que em cerca de duas horas servimos o menu todo, com a preparação de 750 pratos (250
entradas, 250 pratos, 250 sobremesas). Porque as coisas estavam todas muito bem coordenadas,
de forma que fossem rápidas e que se conseguisse facilitar também o serviço na parte de sala.
Porque não é só importante nós termos uma linha de trabalho bem definida, uma organização
bem definida na cozinha, se não conseguirmos coordenar isso com a pessoa que está
responsável da sala. Ou seja, tem que haver ali um intercâmbio muito grande para que as coisas
possam fluir de forma correta.
O momento quando o evento está terminando e o chef passa com sua equipa pelas mesas dos
convidados na sala, tive uma sensação muito agradável, como estava a dizer há pouco, com os
comentários que tive e as palmas, foi algo único, porque é uma experiência diferente das outras
todas que eu já estive. Estou habituado a fazer congressos, a trabalhar para 400 e 500 pessoas
em congressos. Mas falta sempre ali algo que nos toca, porque estamos num país diferente.
Onde fala a mesma língua, onde fala o português. Onde são pessoas que tem um afeto, digamos,
bastante grande. Foi muito bom para mim ouvir dizer que tinha sido um dos melhores menus
do festival até aquele ano. E que tinha sido o menu melhor e porque alguns chefs que lá estavam
eram chefs com algumas estrelas Michelin. Onde o serviço correu e fluiu bastante rápido. Onde
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estava tudo no ponto certo que deveria de estar. E também aquela curiosidade que as pessoas
queriam saber de onde eu vinha, onde eu tinha estado, o trabalho que eu tinha feito. Na época
eu estava no “Restaurante Bica do Sapato”, em Santa Apolônia, Lisboa, em frente ao Rio Tejo.
E foi muito bom ter este afeto todo e de fato sentir que as pessoas gostaram daquilo que foi
feito. E eu não fui sozinho à sala. Fui com toda a minha equipa que me ajudou. Não tive
oportunidade de ver os outros chefes nos lugares deles, não sei se eles foram à sala com a sua
equipa toda. Eu acho que é bom para valorizar aquelas pessoas que estão a nos ajudar durante
aqueles dias. É um trabalho em conjunto. Não há ninguém que faça este trabalho sozinho. O
acolhimento de toda a equipa também foi muito bom. Após o jantar, ainda fomos todos para
uma festinha lá, que tinha fogueira, algo que muito tradicional e característico português...e
muita cerveja.

9. Qual a contribuição do festival para a gastronomia do Brasil, de Portugal e de outros
países que participam do evento.
Eu acho que a contribuição que pode ser dada naquele festival é de se fazer algo cultural de
cada país e tentando adaptar um pouco ao gosto e as redes do país onde nós vamos estar. Ou
seja, eu fiz um “pouco” de pesquisa das coisas que mais se comia no Brasil, para depois tentar
fazer algo que fosse de encontro também a cultura de onde eu vou estar. Vou dar o exemplo de
Portugal: temos ao sul onde está o Algarve, temos ao norte onde está o Porto, temos Lisboa que
está no centro. Como chef deste grupo onde trabalho, tem hotéis também no Algarve e em
Lisboa. O tipo de gastronomia que fazemos no Algarve é completamente diferente daquela que
fazemos em Lisboa. Porque as culturas e redes gastronômicas também são diferentes. Eu acho
que é importante tentar passar e fazer algo que seja muito construtivo e que possa dar uma
experiência única a pessoa que o vai comer, trabalhando em conjunto com estas duas vertentes.
Eu acho que essa é a contribuição mais forte. Outra coisa: basicamente, eu uso só azeite. Na
altura era um produto que estava a ser também muito trabalhado e desenvolvido no Brasil.
Lembro-me de falar com as pessoas que estavam lá comigo algumas características do próprio
produto, do próprio azeite, o que se pode fazer, qual é a melhor forma de utilizar. O uso do
azeite é bem português. Curiosamente, em 2005 (ano que estive no festival) estava a ser feito
uma campanha no Brasil para introduzir mais o uso do azeite na gastronomia brasileira. No
Brasil utiliza-se muito o óleo de palma, o óleo em si, os óleos vegetais. Neste momento no
Brasil há uma marca portuguesa que 60% a 70% da produção já vai para o Brasil, que é o azeite
“Gallo”, que tem várias características, dependendo do grau de acidez.
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10. O senhor tem alguma sugestão para acrescentar, modificar ou melhorar no festival.
A minha sugestão para o festival é continuarem fazer o que estão fazendo. Dentro daquilo que
eu tive oportunidade de ver e da recepção que tive, acho que as coisas correram muito bem.
Acho que é um festival que devem continuar a fazer aquela aposta e o acolhimento que tem que
é fantástico.
Não fui outra vez a Tiradentes, porque não fui convidado. Foi uma experiência muito boa que
iria outra vez, com certeza, se o convite fosse feito.
Tiradentes tem muito a ver com várias zonas de Lisboa, como o Bairro Alto, as vilas
portuguesas onde tem as igrejas, os cemitérios. Eu já há muitos anos não estava habituado a ver
um cemitério na igreja, que isso é muito tradicional em Portugal, nas aldeias. Óbidos em
Portugal é muito semelhante. Tiradentes, como dizem, é das vilas mais parecidas com Portugal.
Tem tudo a ver com a identificação portuguesa.

11. Para finalizar, quais são os pontos fortes e pontos fracos do festival na opinião do
senhor.
O único ponto fraco que eu acho que teve em relação ao festival foi o transporte: o ir de Belo
Horizonte para Tiradentes. Foi uma carrinha, uma van comercial onde podia levar a carga toda.
E depois de Tiradentes para o Rio de Janeiro (não me lembro direito). Muito cansativo. Poderia
ser algo um pouco mais com conforto.
Os pontos fortes: a recepção, a organização do festival e o acolhimento de todas as pessoas.

12. Informações complementares.
Temos alguns festivais aqui em Portugal, que eu não vou dizer bem idênticos, são um “pouco”
diferentes, são similares. Nós temos por exemplo “O Peixe em Lisboa” que é um evento onde
tem vários restaurantes com mostras gastronômicas e várias mesas para as pessoas comerem.
Este é um evento que é feito para 2000 ou 3000 pessoas, em que as pessoas durante aqueles
dias que estão naquele festival podem passar por vários restaurantes de vários chefs que lá estão.
Este evento acontece no primeiro semestre do ano.
Nós temos um festival que é o “Festival Gastronômico de Santarém”, que é em outubro. Este é
um festival que eu participo já há 3 ou 4 anos com as equipas olímpicas. E em todos os anos,
nós fazemos a abertura ou o fecho do festival. Temos um local onde é servido uma refeição que
é no “Salão Nobre”, para 150 a 200 pessoas. Normalmente são escolhidos vários cozinheiros
do país. Nós fazíamos com as equipas olímpicas e depois aparecem pessoas da região dos
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Açores, da região da Madeira. Temos várias entidades a fazer estas refeições neste evento. São
as equipas olímpicas que abrem ou fecham o festival. Estas equipas de cozinheiros que fazem
as competições gastronômicas em termos mundiais. O “Festival de Santarém” são quinze dias,
na segunda quinzena de outubro.
Em termos de refeições servidas, pelo espaço, penso (o chef está se referindo ao festim) que
este é o mais idêntico festival de Portugal, o mais próximo ao de Tiradentes, no Brasil.

Livro sugerido pelo Chef:
 Cozinha Tradicional Portuguesa – Maria de Lourdes Modesto.
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ANEXO 7

Entrevista realizada com o Chef Albano Lourenço (português)
Dia: 16 de outubro de 2013
Local: Hotel Quinta das Lágrimas - Coimbra/Portugal.
Endereço: Rua Antônio Augusto Gonçalves (direção: atravessando a Ponte Santa Clara
é a 2ª rua à esquerda).
Horário: de 12:00 às 12:30hs.

A ENTREVISTA

Chef Albano Lourenço com a pesquisadora no Hotel Quinta das Lágrimas em Coimbra/Portugal

1. Fale sobre sua história na gastronomia.
Comecei minha vida profissional no Hotel Montechoro no Algarve. Não tinha muita aptidão
para essas coisas de cozinha e com o tempo e o trabalho fui aprendendo. Estudei na Escola de
Hotelaria e Turismo do Algarve. Hoje sou o “Chefe Executivo” responsável pelos dois espaços
gastronômicos do Hotel “Quinta das Lágrimas”, que são: “Restaurante Arcadas da Capela” e
“Aqua Latin”.
A primeira estrela do Guia Michelin aparece em 1994. Fruto de um trabalho em equipa muito
grande. Eu estava no Restaurante São Gabriel, em Almancil, no Algarve. O restaurante ainda
mantém a estrela Michelin, até hoje, porque nunca houve uma quebra de uma sequência no
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restaurante. O Algarve foi onde comecei todas as minhas raízes e informações na área da
gastronomia. Então foi nesse processo que fui aprendendo. E é por isso que gosto muito de
fazer peixe, porque o Algarve é um sítio de pescadores. As estrelas não eram tão conhecidas
como hoje. A estrela nesta época não tinha tanta avidez social neste marketing jornalístico de
hoje.
Depois o destino fez com que eu regressasse para Coimbra, onde minha família mora em Seixo
de Mira, que fica 70 kms daqui.
Então, o proprietário do Hotel Quinta das Lágrimas, Sr. Miguel Júdice, fez um investimento
para diferenciar o hotel e o restaurante para colocá-los num patamar superior aquilo que era
comum em termos gastronômicos em Coimbra. Em 2004, o restaurante do Hotel Quinta das
Lágrimas recebeu uma estrela do Guia Michelin. Eu gosto de mudar o cardápio de acordo com
as estações do ano, o que me permite trabalhar exclusivamente com o que há de mais fresco no
mercado. Utilizo o que vem de áreas de cultivo do próprio hotel: frutas, verduras e ervas.
É importante que o cliente fale sobre nós. Se o cliente não falar sobre o restaurante ou o hotel
não temos notícias: nem boa e nem má. Temos que chamar atenção com aquela pessoa que veio
e é querida ou pela indicação, ou pela sugestão, ou pelo elogio.
E aconteceu, que infelizmente no ano passado, ou seja, 2012, talvez pelas críticas não sei, já
não temos mais a estrela. Eles têm muitos critérios. Se foi retirado, realmente houve de facto
alguma coisa que não correu tão bem na cozinha. São inspetores ou profissionais da área, que
ninguém os conhece que passam pontualmente por aqui, duas ou três vezes por ano, avaliam
tanto a cozinha como as críticas dos próprios clientes, positivas ou negativas. Veem averiguar
a veracidade dos comentários que são endereçados. Este ano eles já vieram e em novembro
teremos o resultado.

Alguns pontos importantes da trajetória profissional do Chefe:
 Teve a distinção de “Figura do Ano” em 2005 pela InterMagazine, a revista
referência do sector gastronómico em Portugal.
 Participou várias vezes do evento "Rota das Estrelas", que acontece uma vez por ano
em diferentes locais em Portugal, onde o anfitrião convida nomes de destaque da
gastronomia nacional e internacional, oferecendo a oportunidade única de degustar
uma seleção de pratos, da autoria de Chefes de renome.
 Esteve no Brasil em Belo Horizonte, no Restaurante Dádiva, participando de um
evento de Gastronomia. Foi convidado pelo Chef Ivo Faria, proprietário do Vecchio
Sogno Ristorante em Belo Horizonte.
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Observação:
O chefe conta sobre a Bimby”:
“Utilizo uma máquina ou equipamento na preparação das receitas “Bimby” (hoje este
equipamento já tem vários nomes). Ele auxilia muito para fazer um creme ou um purê, pois tem
uma velocidade grande para misturar. É bem superior ao equipamento que normalmente temos
em casa. Veio substituir o “um, dois, três” que nós chamamos de “varinha mágica”. É um
equipamento que veio para revolucionar e facilitar na cozinha. Penso que este equipamento
ainda não tem no Brasil. Tem parecidos. Realizei há uns anos atrás, não me lembro bem quando
foi, um aniversário aqui, com “show booking do “Bimby” tendo presente todas as pessoas
ligadas a parte mais técnica da produção das receitas, os administradores e os agentes também,
como pessoas que já usavam o equipamento em casa. Foi uma festa única. Em Portugal várias
pastelarias usam a “Bimby”, que é um grande auxiliar na cozinha”.

História da BIMBY: começou em 1970 na França, paraíso dos "gourmets". Os franceses são
mestres em "potages", sopas. Com o intuito de facilitar o processo de elaboração de uma sopa,
houve um engenheiro que se lembrou de juntar as funções de bater e cozinhar numa só máquina.
Nasceu assim a primeira "heatmixer", mãe da famosa Bimby. Ao longo de 30 anos a tecnologia
da Bimby foi-se desenvolvendo até chegar ao que é hoje - uma genial multi-funções
indispensável na cozinha.
2. Conhece o “Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes, Minas Gerais, Brasil?
Confesso que não conheço.
3. Qual é o “Festival de Gastronomia” de Portugal de maior destaque ou mais
significativo para a área da culinária portuguesa?
Temos o “Festival Gastronômico de Santarém”, que acontece agora em outubro (de 25 de
outubro a 3 de novembro). Era para eu estar no “Festival de Gastronomia” de Santarém este
ano, mas quando os convites são feitos muito em cima da hora, fica difícil.
Agora tenho que responder também a Gilda Nunes, da Revista Prazeres da Mesa, essa
correlação do fim do ciclo do ano Portugal no Brasil. No ano passado, em outubro de 2012,
estivemos em Salvador, a convite do Turismo de Portugal. Foram convidados também vários
chefs brasileiros e cozinhamos num espaço à beira-mar.
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Sobre o “Festival de Gastronomia de Santarém” está ligado ao povo português como a raiz do
nosso país. Se nos perguntarem o que nós temos de melhor, diria que o nosso país é único, com
uma qualidade diferente, que é embalado para todos os países do mundo. E é Lisboa que faz
uma grande ação gastronômica. O “Festival de Gastronomia de Santarém” abrange no conjunto
as pequenas “tasquinhas”. São os petiscos, onde cada região ou município com seu turismo
convida um restaurante cada ano, para de facto ir representar naquele dia a sua cidade ou a sua
vila. Eu já fui por diversas vezes representar o turismo da região centro. Somos convidados para
fazer um grande jantar de abertura ou de encerramento, ou para fazer o projeto “show cooking”
porque tem também toda a vertente ligada à parte educativa, pedagógica, de publicidade e
comercial. Não é só onde vamos almoçar ou jantar. Vamos saber onde pode adquirir as coisas
e vamos dialogar. Há toda uma abertura grande nesta comunicação, que de facto é a
gastronomia. Muitos seminários, muita coisa à volta do festival de Santarém.

4. Qual a culinária mais característica de Portugal?
Somos de facto cheios de bons produtos e temos tanta coisa. O que quer dizer, o que compõe o
trabalho na cozinha é o alho, o azeite, a cebola e o tomate. É a base de quase tudo na cozinha.
O peixe começa a caminhar para ciclos quase inconfortáveis financeiramente, porque é muito
caro. As costas marítimas cada vez mais reduzidas.
O bacalhau é talvez o que mais representa e define também como é o povo português. Há mil e
uma maneira diferente de se fazer o bacalhau e todos nós somos muito criativos e inventores.
E de facto somos um país que consumimos imenso bacalhau. Portugal é o país que consome
mais bacalhau salgado no mundo. Tem bacalhau diferente do nosso, com outra cor, com outra
salga. O nosso bacalhau é úmido e macio. Mas é o bacalhau o prato mais característico. O
brasileiro quando cá vem procura o bacalhau, embora no Brasil também ache excelentes
bacalhaus.
5. Qual a diferença de um “gourmet” e um “gastrônomo”?
Eu nunca percebi bem a tradução da cozinha “gourmet” nem da palavra “gourmet”. “Gourmet”
é um nome técnico francês que se traduzir é um cliente e é um “gastrônomo”. É claro que têm
que haver uma diferenciação entre as duas palavras. A pessoa que é “gastrônomo” gosta de
comer, mas gosta de comer diferenciadamente. Sendo diferenciado pode dizer que ele é um
“gourmet”. Entrar no mundo daquele restaurante. É um restaurante “gourmet”, é um restaurante
refinado. Lá está um “gastrônomo” a trabalhar interiormente. Há uma diferença: o “gourmet”
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não vai numa feijoada e o “gastrônomo” vai numa feijoada. O “gourmet” não gosta de uma
“salsada no prato”, isto é, quando está tudo em conjunto, está tudo misturado.

6. Deseja complementar ou fazer algum comentário adicional sobre a gastronomia
portuguesa ou a gastronomia em geral?
Acima de tudo os projetos que são fruto das escolas profissionais, fruto das escolas de hotelaria
e essa sinergia com as Câmaras Municipais e o turismo. O Estado em si na forma como vê esse
segmento da restauração, que é um segmento econômico muito grande e bom para o país, tem
sentido e modificado a importância da qualidade no tratamento que se dá aqui para os nossos
alunos e tem saído uma nata de bons profissionais e estamos a fazer coisas muito “giras”
(expressão em Portugal que significa legal, interessante). E ao fazer coisas muito “giras”
estamos a ser receptivos por outro lado. Nós deixamos de ser aquele país da feijoada, que é
muito boa e é um prato “salsado”, misturado. Passa a ter o cuidado muito grande na forma de
fazer as coisas. Não podemos inventar nada. Eu acho que isso descaracteriza qualquer coisa.
Podemos de facto, com aquele legado que nos foi deixado e transmitido, interpretá-lo de uma
forma correta. A equipa aqui do hotel quer buscar este legado da “Quinta das Lágrimas” na
restauração com a comida portuguesa e o hotel para receber os clientes.
Desde o ano passado (2012) saímos da rede “Relais & Chateaux” e agora pertencemos à cadeia
“Small Luxury Hotels”.
O Hotel “Quinta das Lágrimas” transpira a história de Coimbra. Quem vier aqui terei muito
gosto em recebê-lo, no hotel ou no restaurante serão muito bem-vindos. Este espaço ainda
mantém o espírito da história de todo o sítio.

7. Qual o livro de gastronomia que sugere para as pessoas da área e interessadas pelo
assunto?
Eu diria o meu, mas eu não fiz nenhum ainda.
Recordo que um dos primeiros livros de gastronomia que eu li é o da Maria de Lourdes
Modesto, “Cozinha Tradicional Portuguesa”. Ali tem as raízes, as receitas como realmente é a
cozinha portuguesa. Esse segmento da restauração tornou-se uma potência.
Estou planejando ir ao Brasil quando me convidarem!
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ANEXO 8

E-mail enviado para marcar uma reunião pessoal com o Chef Jordi Roca/Personal
meeting with Chef Jordi Roca/Festival Internacional de Gastronomia de
Tiradentes/Minas Gerais/Brasil
Para: premsa@cellercanroca.com
Data:17/09/2013
Hello Esther,
I am studying and researching for my PhD thesis about the "Festival Internacional de
Cultura e Gastronomia de Tiradentes/Minas Gerais/Brasil.
Veridiana Mott, who works with Joana Munné from "Síbaris Produções Gastronômicas
de São Paulo/Brasil" gave me your contact/email.
I won a scholarship for my search and I’m living in Lisboa/Portugal from July to
December 2013. I am brazilian from Belo Horizonte/Minas Gerais/Brasil.
I really want to talk personally with Chef Jordi Roca (he participated in the “Festival”
last year, 2012) about the experience and opinion on "Festival Internacional de Cultura
e Gastronomia de Tiradentes/Minas Gerais/Brasil".
I’m going to “Barcelona” 27th (I will arrive on the afternoon) to 30th September (I wil
return at night). You can arrange a personal meeting with Chef Jordi Roca, please. Will
greatly enrich my thesis!
I appreciate your attention and thank you in advance.
Waiting for your answer, best regards,
Silvana Furtado
Email: silvanamfurtado@uol.com.br
Cel phone (Lisbon-Portugal): 351-968754287
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ANEXO 8A

E-mail

recebido: questionário

respondido sobre o

Festival

de Gastronomia

Tiradentes/Minas Gerais/Brasil, pois não foi possível marcar uma reunião pessoalmente.
Jordi Roca participou do 15º Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes de 24 de
agosto a 2 de setembro de 2012.
De: esther@cellercanroca.com
Data: 20/11/2013

Dear Silvana,

Please find here Jordi Roca's answers to your questions.

Wishing you a wonderful work,

Esther Massats
El Celler de Can Roca

RESPOSTA DE JORDI ROCA DO QUESTIONÁRIO ENVIADO:

QUESTIONNAIRE about the "Festival Internacional de Gastronomia e Cultura de
Tiradentes/Minas Gerais/Brasil"

1. Would you, please, explain about your history in the gastronomy area?
On Jordi's advice, this is an extract:
Next up is the omega, the youngest brother who closes banquets with a fresh and sweet
aftertaste. "Jordi, if El Celler de Can Roca were one or some of your desserts, which ones would
they be?", we asked. And he answered: "Perhaps Anarchy (very complex and elaborate desserts,
a chaos with dozens of different ingredients which diner and chance combine as they see fit, a
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chaos that generates new and personalised organoleptic experiences). To my mind, this dish
shows that "anything goes", that - at least initially - anything can work. It means that placing
no limits between things sweet, salty and liquid, is an expression of freedom, which is how I
see El Celler. Perhaps because there are few references in the world of restaurant pastry-making
- and what doesn't exist is what might come to exist -, it demonstrates that harmony sometimes
comes from cultural or inherited sources. This dish was conceived one day when the three of
us were analysing how to construct a consommé of St. George's mushroom with avocado, and
we were obsessively discussing the whys and the wherefores of everything, each ingredient,
each technique. And right then it just came to me: "Why does there have to be a reason why?"
There is no need for so much reflection. That was what lit the fuse. Yes, freedom. You know
what I mean: "And why not?"
2. How did you have heard or learned about the “Festival de Gastronomia em
Tiradentes/Minas Gerais/Brasil"?
I've been following gastronomic events produced in Brasil from a long time, as I'm very
interested in, but apart from hearing from it I also received a personal invitation.
3. Who did invite you to participate in the “Festival de Gastronomia em Tiradentes/ Minas
Gerais/Brasil"?
Joana Muné from Síbaris, a very good friend of mine, we've been through many gastronomic
catalan-brasilian adventures.
4. How was the invitation for the “Festival de Gastronomia em Tiradentes/Minas
Gerais/Brasil"?
Very kind, we where invited to join the popular brasilian cuisine festival, and also were invited
to cook a service and offer a talk.
5. How did you choose the menu for the “Festival de Gastronomia em Tiradentes/ Minas
Gerais/Brasil"?
We wanted to choose a menu that allowed El Celler de Can Roca to introduce itself with
representative classical courses of our history to allow people to know the tradition of our home.

6. Did you have been sponsored by some company or you won the tickets,
accommodations and personal expenses?
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I was invited by the festival organization.
7. What was your impression or vision of the “Festival” in a general way?
Just one word: fantastic.

8. What was your impression or vision about the dinner that you prepared, the guests and
participants, environment and atmosphere?
As I always get from Brasil, a wonderful impression that was not a surprise. I already new
brasilian people, their kindness and openess, very participating.
9. What is the contribution of the “Festival” to the gastronomy or the cuisine of Brasil?
An evident impact, growing year by year, most of all because Toiradentes is a very small town
and this Festival always succeeds, this just evidences it's a point of reference for brasilian
cuisine.
10. Do you have any suggestions for the “Festival”?
"Perfeito", just keep on the same way, go on, get promoted and continue giving value to
brasilian gastronomy.
11. Say some strengths and weaknesses about the “Festival”.
It's main strengh is at the same time its weakness. Its singular geographic emplacement makes
it hard to arrive to, but also very special, unique.

12. What is the best book of gastronomy for you?
Modernist Cuisine, (Nathan Myhrvold)

Inicio del mensaje reenviado:

De: "Manel" <premsa@cellercanroca.com>
Asunto: RV: Festival de Gastronomia Tiradentes/Minas Gerais/Brasil
Fecha: 19 de noviembre de 2013 14:07:05 GMT+01:00
Para: "'Esther'" <esther@cellercanroca.com>
De: Silvana Mello Furtado [mailto:silvanamfurtado@uol.com.br]
Enviado el: martes, 19 de noviembre de 2013 13:28
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Para: restaurant@cellercanroca.com
CC: premsa@cellercanroca.com
Asunto: Festival de Gastronomia Tiradentes/Minas Gerais/Brasil
Dear Chef Jordi Roca,
It would be great if you could answer the attached questionnaire about your experience in the
"Festival Internacional de Gastronomia e Cultura de Tiradentes/Minas Gerais/Brasil".
I’m living in Lisboa/Portugal till 20 th of december/2013, because I won a scholarship to
research for my PhD thesis about the "Festival de Gastronomia e Cultura de Tiradentes/Minas
Gerais/Brasil", that you attended in 2012.
I appreciate your attention and thank you in advance.
Waiting for the answers of the questionnaire.
Best regards,
Silvana Furtado
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ANEXO 9

Questionário realizado com proprietários de restaurantes, bares e meios de
hospedagem durante o Festival de Tiradentes

1.

Qual o seu nome, idade e atividade profissional?

2.

Você mora em Tiradentes?

3.

Você gosta do festival? Por que?

4.

Quais os benefícios/pontos positivos que o festival traz para o senhor(a)?

5.

Quais os benefícios/pontos positivos que o festival traz para a cidade?

6.

Quais os pontos negativos que o festival traz para o senhor(a)?

7.

Quais os pontos negativos que o festival traz para a cidade?

8.

Você se sente incluído na participação/organização do festival?

9.

O que mais tem atraído e chamado sua atenção no festival?

10.

Comentários adicionais sobre o festival.

