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RESUMO

A gastronomia brasileira caracteriza-se de um lado por uma culinária que se especializou em comidas secas, comum nas regiões interioranas do 
país, do outro lado predominaram os alimentos cozidos, refogados e fartos de caldos, comuns nas regiões litorâneas do país e, inserido neste 
segundo grupo temos como exemplo a culinária carioca. O Rio viveu grandes transformações com a chegada da corte real portuguesa em 1808. 
As influências da colonização portuguesa são facilmente percebidas na culinária do Rio de Janeiro, assim como as heranças do período no qual o 
Rio de Janeiro foi a capital do país, Observamos na culinária local preparações como o filé Oswaldo Aranha, Cozido à Carioca, Bacalhau à Gomes 
de Sá, Empadinhas de Camarão,  Sardinhas Fritas, Isca com Elas, Bolinho de Bacalhau, Sopa Leão Veloso, Ensopado de Camarão e Chuchu, 
Picadinho Carioca e a emblemática Feijoada, que são legados da história do Rio de Janeiro. Apesar de sua representação na culinária brasileira, a 
culinária carioca não é difundida, até entre os próprios cariocas, o que gera uma certa crise de identidade cultural. O propósito deste estudo 
consiste em averiguar a oferta de preparações culinárias típicas do Estado do Rio de Janeiro no cardápio do Restaurante Universitário Central –
RU Central da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, no intuito de avaliar a oferta da culinária local. Este estudo caracteriza-se como 
descritivo e com uma abordagem qualitativa através do uso da análise documental. Para a pesquisa foram avaliados os cardápios do RU Central 
da UFRJ durante 18 semanas, entre os meses de janeiro e maio do ano de 2017.  O RU Central funciona de segunda a segunda, oferecendo 
almoço e jantar. A análise revelou que a composição dos cardápios apresenta uma abordagem híbrida, onde a culinária tanto nacional como 
internacional estão presentes. No entanto, o espaço destinado a culinária carioca, não lhe confere a sua riqueza de sabores e de tradição. No 
período analisado, foi observada a presença frequente do picadinho e de iscas, no entanto, não com as características próprias destes pratos, 
tanto o picadinho como as iscas são feitas de formas variadas com o uso frequente de frango e carne vermelha. O empadão também marcou 
presença, sendo feito com recheios de frango, queijo ou camarão. Além disso, foi identificada a presença de acompanhamentos como aipim, 
creme de espinafre, farofa e chuchu, típicos alimentos da cozinha carioca. Cabe destacar a presença constante da tradicional dupla arroz e feijão, 
onde destacamos a presença rotineira do feijão preto, muito apreciado pelos habitantes do Rio de Janeiro, assim como o feijão carioca, que 
também esteve presente nos cardápios. Com base na literatura brasileira sobre a culinária carioca, podemos observar que existe uma baixa oferta 
da culinária típica carioca, dentre as opções do cardápio do Restaurante Central da UFRJ. Apesar de apresentar alguns elementos típicos da 
culinária local, não há a oferta de preparações tradicionais da culinária carioca. O site do RU Central é destacado dentro do seu objetivo o respeito 
a cultura local, no entanto, acreditamos que o estabelecimento poderia ser um local de difusão da culinária brasileira e principalmente da 
culinária típica da região, entre seus frequentadores.
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