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RESUMO

A gastronomia é reconhecidamente um elemento integrante da cultura. A culinária carioca origina-se da miscigenação dos povos indígenas 
(primeiros habitantes), portugueses (colonizadores) e africanos (escravos trazidos da África).  Muitas técnicas de preparo e ingredientes da 
culinária carioca são de origem indígena, mas com a chegada dos colonizadores e, juntamente com eles, os escravos, ocorrem diversas 
adaptações para agradar o paladar europeu. No ano de 2015 foi lançado no Rio de Janeiro o Marco da Gastronomia como Cultura, de autoria do 
deputado Zaqueu Teixeira, com o objetivo de dar visibilidade e fortalecer os modos de vida e as práticas alimentares das populações tradicionais 
no Rio de Janeiro. O referido documento é um norteador das ações voltadas à gastronomia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O Marco da 
Gastronomia como Cultura, pode ser entendido como um documento que apresenta conceitos e orienta diretrizes e princípios que visam a 
contribuir para a construção de práticas e ações referenciadas a partir dos elementos destacados pelo Marco. Este ensaio tem como objetivo 
desenvolver uma breve reflexão sobre avanços, desdobramentos e desafios para a Gastronomia Carioca a partir do lançamento do Marco da 
Gastronomia como Cultura, ocorrido em dezembro de 2015. Destacam-se, particularmente, os desdobramentos para a alimentação, cultura, 
turismo e pesquisa no cenário carioca. Destaca-se dois elementos centrais de sua proposta: a visibilidade e o resgate da gastronomia local. Apesar 
das inúmeras políticas públicas para a alimentação existentes no Brasil, o Marco da Gastronomia como Cultura, tem seu foco na gastronomia e no 
seu direcionamento ao cenário carioca. O Marco reforça a necessidade de se pensar e dialogar a gastronomia como uma dimensão da cultura, 
seus aspectos históricos e políticos, dentre tantos outros, no que se refere ao estudo dos alimentos, da alimentação e da interação entre os 
sujeitos. Desta forma, torna-se propício refletir sobre o que está sendo ensinado sobre cultura nos cursos de gastronomia e o quanto a formação 
se aproxima ou se distancia daquilo que é pregado pelo Marco. A partir dos princípios e diretrizes estabelecidas no Marco, vislumbra-se o 
desenvolvimento de estudos e pesquisas com o intuito de propor novas estratégias educativas e interventivas. Para tanto, a participação da 
comunidade acadêmica, especialmente, de pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento, como sociológicos, antropólogos, dentre outros, 
para lidar com a gastronomia como cultura.  Salientamos a necessidade de financiamento de pesquisas pelas agências financiadoras, que tem 
uma importância decisiva para a organização da pesquisa acerca dos campos temáticos propostos pelo Marco.  Sinteticamente, a gastronomia 
como cultura contempla objetos de estudos que se situam dentro de diversos paradigmas de ciência, nos quais podem emergir possibilidades 
como as pesquisas participantes, pesquisa-ação, etnografia, planos de intervenção, dentre tantas outras possibilidades que contribuam para 
adotar postura teóricas e metodológicas diante do tema. A própria gastronomia, vista como uma ciência em si só é um grande desafio. Assim, 
esta breve reflexão, não é um sinal de que "tudo é possível", mas trata-se de aprofundar uma discussão epistemológica de maneira a promover 
um rigor de ciência na qual os critérios de cientificidade e de verdades vigentes, de fundamento tanto empírico como positivista, possam ser 
aprofundados. A partir da análise da referida política pública, considera-se está uma importante iniciativa pública na promoção da culinária e da 
gastronomia no Estado do Rio de Janeiro, com importantes impactos para as áreas da cultura, turismo, economia e da pesquisa acadêmica. 
Espera-se que este ensaio possa contribuir para as discussões e avanços teóricos e práticos a partir do Marco da Gastronomia como Cultura.
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