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Resumo 

 

O turismo é uma atividade em expansão, mobilizando diversos setores e despertando 

estudos nas mais diversas áreas do conhecimento, seja para compreender os impactos 

ocasionados, observar as relações entre turistas e a comunidade ou para estabelecer 

estratégias para a promoção de atrativos. Dentre os mais diversos atrativos, a gastronomia 

vem ganhando destaque por sua riqueza cultural, pelo valor que pode ser agregado na 

criação dos pratos e como pode despertar a atenção daqueles que visitam o local. Este artigo 

tem por objetivo analisar como um veículo de comunicação pode apresentar (e como 

apresenta) a gastronomia sergipana, uma vez que, Sergipe possui potencial no 

desenvolvimento do turismo cultural, sobretudo gastronômico e possui uma diversificada 

gastronomia. Além do que, é preciso perceber como o material de divulgação funciona na 

promoção turística do estado. Para que isto aconteça foram realizadas pesquisas 

bibliográficas e a análise das imagens e textos que tratam da gastronomia no Guia Sergipe 

Trade Tour. 
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Introdução 

Levantar discussões a respeito dos conceitos, influências e impactos ocasionados pela 

prática turística envolve uma abordagem que permeia entre as mais variadas áreas do 

conhecimento. Não apenas isto, é fazer uma (re) leitura constante dos conceitos, teorias e 

técnicas de acordo com a dinâmica cultural, social, econômica e política. O turismo cultural 

segue neste movimento, apropriando-se das práticas culturais cotidianas, do patrimônio 

cultural material, dos espaços de sociabilidade e das invenções e transformando-as em 

atrativos turísticos, ou seja, em objetos de consumo. Um destes elementos culturais é a 

gastronomia.   

No planejamento turístico é necessário inventariar um conjunto gastronômico ao longo dos 

anos, analisar o cotidiano alimentar das comunidades, pesquisar temperos, alimentos e 

bebidas que identifiquem ou que possam identificar os destinos turísticos. Esse processo 

poderá acarretar em interferências externas dos planejadores e promotores da atividade 
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turística, agregando valores e criando infra-estrutura necessária para receber os turistas ou 

vende-se o jogo da experiência a partir de uma realidade já existente. Gera-se assim uma 

possibilidade em consumir as mais diversas iguarias em restaurantes e bares estilizados, 

tematizados, climatizados e com acomodações que satisfaçam os desejos dos 

consumidores/turistas ou vive-se o cotidiano dos lugares, das feiras, das praças, das casas, 

fazendas, sítios e demais espaços de consumação de alimentos e bebidas assim como a 

população do lugar. 

Independente da estratégia utilizada, percebe-se que muitos turistas, independente da sua 

motivação principal para o deslocamento, procuram conhecer o que é vendido como típico, 

autêntico e característico dos destinos turísticos e com a gastronomia não é diferente. O que 

dá a oportunidade para que o poder público e os promotores da atividade turística tenham 

recursos suficientes para elaborar estratégias de marketing que despertem a atenção dos 

possíveis consumidores do turismo nestas localidades. 

É a partir deste pensamento que foi realizada esta pesquisa. O ponto principal é justamente 

entender como um promotor da atividade turística, especificamente na promoção do destino 

turístico, no caso o Guia Sergipe Trade Tour, apresenta a gastronomia como atrativo 

turístico, uma vez que este é um referencial de informações a respeito de vários municípios 

do estado de Sergipe. Para tal, foram analisadas as três últimas edições do guia (2007-2008, 

2009-2010, 2011-2012), na tentativa de fazer uma leitura da sua construção, as imagens 

veiculadas, os textos construídos, ou seja, os recursos utilizados para divulgar e convencer o 

possível turista a consumir a gastronomia local. Foi realizada ainda uma entrevista com a 

editora responsável pelo material aqui destacado. Este escrito abordará uma base teórica 

procurando entender as relações entre o turismo, a comunicação social e o marketing 

turístico em uma das suas funções, a promoção do destino turístico. Em seguida será feita 

uma apresentação dos Guias Sergipe Trade Tour e por fim a análise proposta. 

 

O Fenômeno Social Chamado Turismo 

Desde o entendimento da atividade turística como fator de grande importância para o 

desenvolvimento de um determinado local, foram estabelecidos diversos estudos na 

tentativa de definir o turismo. O desenvolvimento pelo qual perpassou o mundo influenciou 

– e influencia – diretamente nas definições as quais os pesquisadores tentaram alcançar, 

para melhor apresentar a prática e atores envolvidos. A partir do momento em que o 

deslocamento de indivíduos passa a ser visto como personagem presente no crescimento 
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econômico de um determinado local surge a visão de que a atividade turística pode gerar 

lucro e desenvolver uma sociedade, é neste espaço de tempo em que estudos ligados à 

importância econômica ganham destaque. 

Entretanto, toda esta discussão acerca das influências econômicas da atividade adquiriu 

uma postura limitada diante das constantes transformações socioculturais. Pouco se discutia 

sobre a importância e comportamento do turismo sob a perspectiva social, principalmente 

sobre os impactos que existiam entre aqueles que visitavam o desconhecido e aquele que os 

recebiam. 

[...] o turismo que, em princípio, se viu como uma “fonte renovável de 

recurso industrial”, com visitantes que eram retratados como admiradores 

– não-consumidores – das paisagens, dos costumes e monumentos das 

áreas de destino, passou a ser considerado (sem abandonar a ideia 

anterior) um rival dos mesmos recursos e do capital de outras áreas de 

destino, e se transformou, como fator quase indispensável de seu processo 

de produção, em consumidor do solo (SANTANA, 2009, p.33). 

 

É neste ponto que o autor explica a mudança do olhar sobre a realização da atividade que, 

como qualquer outra, exige o trabalho de planejamento, gestão, previsão e avaliação. Ou 

seja, surgem pesquisadores, gestores, promotores do turismo que deixam de pensar o 

turismo como mera fonte de recursos e questionam como a atividade pode influenciar, 

modificar e impactar os espaços e, não apenas isto, como as comunidades e viajantes se 

relacionam, trocam experiências e se apropriam dos valores locais. Outro ponto a ser 

discutido é como o turismo influencia nas apropriações do patrimônio e na questão da 

identidade cultural. 

Visto que o turismo tem, por um lado, uma importância econômica bastante significante, 

em que a consumação do produto adquirido é feita no próprio local de produção e há a 

comercialização do invisível, essa visão economicista se torna limitada ao compreender o 

turismo como estudos de demanda, custos/benefícios, índices estatísticos, ou seja, torna-se 

um tanto superficial. À medida que ocorrem novos fatos e elementos ligados ao turismo, 

mudanças sociais, ambientais, culturais e econômicas, faz-se necessário um estudo 

científico mais aprofundado deste fenômeno. 

O turismo surge como fenômeno atual, condicionado por uma gama de 

circunstâncias atuais – tempo livre, salários suficientes, transporte, 

mentalidade –, sem as quais não teria passado de sua pré-história. Em 

consequência, encontraríamo-nos diante de uma sociologia do turismo, 

pois o corte praticado, de forma mais ou menos arbitrária – embora 

fundamentado em apreciações técnicas de ordem empírica – sugere uma 

conduta geral e universal, ou social, em propósitos teóricos definidos na 

sucessão dos fenômenos (MOESCH, 2002, p.21-22). 
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Um estudo que não estaria focado em apenas uma área, mas em várias. E esta 

interdisciplinaridade existente no turismo acaba implicando numa análise social, 

psicológica, econômica, científica, comunicacional deste fenômeno que desenvolve e 

envolve diversos destinos. Vale uma breve ressalva às mais diversas interpretações sobre a 

atividade turística. Cohen (1978) citado por Santana (2009) produziu uma série de 

aproximações conceituais, sendo elas: Turismo como hospitalidade comercializada, como 

agente democratizador, moderna atividade de lazer, variedade da peregrinação tradicional, 

expressão cultural, processo de aculturação, tipo de relação étnica e forma de colonialismo. 

O objetivo final, de acordo com Santana (2009, p.52), é poder analisar as diversas 

adaptações aos contextos socioambientais, econômicos e políticos, seja em uma perspectiva 

interna ou relacional, fenômeno que consiste em: 

[...] manifestações parciais da realidade, o pesquisador pode estudar e 

analisar aparências como o consumo, a indumentária etc. tanto de turistas 

quanto de anfitriões, com o que, ao menos no ambiente em que 

desenvolve o turismo (destino e áreas de influência), e sendo conscientes 

do encobrimento das motivações, expectativas e aspirações dos atores, 

poderia ser válida a consideração do turismo como „fenômeno‟ 

(SANTANA, 2009, p.53).  

 

Banducci e Barreto (2001, p.9) também reiteram a prática como fenômeno social por fazer 

parte das necessidades criadas pelo mundo moderno e por tornar-se “uma aspiração de 

todos os incluídos na sociedade global de consumo”. Dias (2008, p.13) complementa: 

O fato social turístico apresenta, portanto, maneiras de agir, pensar e sentir 

que são exteriores ao indivíduo, e que se lhe impõem, pois são dotadas de 

um poder coercitivo de um tipo de fato social particular, que 

denominamos turismo. 

 

Ou seja, a comunidade receptora, políticas públicas, promotores e vendedores dos serviços 

turísticos, como também, os próprios turistas são influenciados por uma imposição, por 

assim dizer, coletiva. Parte da responsabilidade nesta relação é dos avanços tecnológicos da 

informação. 

[...] o mundo parece que passou a girar mais rapidamente e as sociedades a 

assimilarem cada vez mais rapidamente comportamento e modos de 

pensar e de agir sob a influência da comunicação de massa que tende a 

motivar ainda mais hábitos e necessidades de consumo – entre eles o 

desejo de viajar [...] (LAGE; MILONE, 2000, p.156). 

 

É válido ressaltar que as motivações influenciaram, não apenas no consumo, mas em seu 

cotidiano, em suas práticas culturais. Estas mesmas práticas que também exigiram um novo 
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repensar sobre o que seria cultura e como ela é identificada, refletida no indivíduo e seu 

entorno. 

É imensurável a presença ou importância da cultura na sociedade e cada vez mais presente 

nos mais diversos setores: culturas políticas, organizacionais, do turismo; integrando os 

processos políticos e sociais, levando a uma comercialização da cultura. A cultura do 

turismo, antes reservada às classes altas e médias, é transformada seguindo as mudanças 

socioeconômicas e abrindo seu mercado a novos consumidores e oferecendo diversas 

maneiras de se praticar a atividade turística. E a comunicação segue influenciando e 

modificando a sociedade, daí fez-se necessário repensar o comportamento da cultura do 

receptor quanto daqueles que se inserem temporariamente em determinada localidade. Não 

apenas isto, outro fator que merece observações é como a comunicação consegue apropriar, 

modificar, ressaltar, influenciar as práticas culturais e como os envolvidos na 

prática/comercialização do turismo fazem uso destes métodos. 

 

A Importância da Comunicação no Marketing Turístico 

Com a globalização é possível perceber as inter-relações e transformações econômicas, 

culturais que refletem diretamente na atividade turística. De acordo com Dias (2008, p.154) 

esta relação fica mais clara ao final do século XIX, com a aceleração da modernização e 

capitalismo. Desde então, há a transformação da compreensão de mundo, o surgimento de 

uma aldeia global.  

A compreensão do mundo pode ser vista mediante diversos fenômenos, 

como a revolução das comunicações que comprime o tempo e o espaço, 

pois cada parte do planeta pode estar em contato instantâneo com qualquer 

outra para testemunhar eventos simultaneamente, o estabelecimento de 

princípios e valores globais, [...] (DIAS, 2008, 154). 

 

Numa troca mútua, o turismo também exerce grande importância na formação desta aldeia, 

a atividade “comprime o mundo aproximando e integrando os mais diversos cantos do 

planeta” (DIAS, 2008, p.155). Não apenas isto, permite que lugares uma vez reconhecidos 

como distantes, inóspitos, exóticos estejam mais próximos do contato do turista. O “fazer 

turismo” se tornou tão constante no cotidiano do indivíduo tal qual compras, 

entretenimento, entre outros. 

Neste processo, a cultura perpassa por transformações. E os meios de comunicação 

possuem participação massiva neste processo de identificação, (re)significação e 

transformação cultural. A internet é um grande exemplo da derrubada das barreiras 
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geográficas a partir da troca constante de informações entre qualquer indivíduo do planeta. 

A cultura é produzida e consumida de forma mais dinâmica, não mais como pedestal ou 

atrelada à uma política de identidade; é um novo capital intelectual, cultura como valor, 

como afirmado por Pinheiro (2007, p.53). 

Quanto mais as novas formas e meios de comunicação liberam um sujeito 

produtor-consumidor, mais as relações entre o capitalismo, mercado e 

cultura se tornam complexas, constituindo redes de retroalimentação em 

constantes movimentos de controle e invenção (PINHEIRO, 2007, p. 52). 

 

E, por ser um produtor-consumidor, o indivíduo tem uma aproximação maior com as 

técnicas e linguagens de marketing. Daí surge a necessidade de que empresas de 

propaganda, divulgadores do turismo não apenas produzam materiais que despertem 

atenção do público, mas que estabeleçam uma relação anterior à esta produção e crie uma 

rede de colaboração na definição destas novas estratégias. 

Além do livre e amplo espaço que é a internet, outras formas de divulgação são mantidas e 

utilizadas no mercado. Diariamente nos deparamos com campanhas publicitárias, ou seja, 

com um conjunto de peças publicitárias dispostas em diferentes mídias com uma variedade 

de estratégias destinadas a um público-alvo que visa, por exemplo, sensibilizar o 

consumidor a praticar o consumo de determinado serviço ou produto. Estas ferramentas 

constituem o marketing, entretanto este campo sugere uma amplitude que vai além de 

propagandas e anúncios. Portanto, saber compreender os diferentes públicos e fazer uso dos 

variados maios de comunicação, estabelecer um relacionamento mais próximo empresa-

clientes são também, fatores de grande importância. Uma vez entendendo o cliente, é 

possível criar produtos e serviços e promovê-los de maneira eficiente.  

[…] o marketing envolve construir relacionamentos lucrativos e de valor 

com os clientes. Assim, definimos marketing como o processo pelo qual 

empresas criam valor para os clientes e constroem fortes relacionamentos 

com eles para capturar seu valor em troca (KOTLER; ARMSTRONG, 

2007, p.4). 

 

E, para que este relacionamento aconteça de maneira eficiente, existem processos que 

precisam ser observados. Como reiterado por Kotler e Armstrong (2007), funciona com 

cinco passos que, basicamente, constituem-se de: entender o cliente, criar valor para os 

mesmos, construir um forte relacionamento com ele e, por fim, colher os frutos da criação 

de valor superior para o cliente.  

Em seus princípios básicos, o marketing turístico não difere daquele 

utilizado para qualquer outra mercadoria. [...] Para descrever os mercados 
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turísticos, podemos e até usamos o mesmo vocabulário. Não poderemos, 

porém, fazê-lo, quando se trata de descrever o produto turístico. 

(RUSCHMANN, 1991, p.26) 

 

O produto turístico é composto por serviços e produtos intangíveis, onde o consumidor tem 

a oportunidade de uma experiência que só vai acontecer tempos depois de tê-lo adquirido. É 

a comercialização de sonhos, de um imaginário que também é criado a partir do marketing. 

É possível caracterizar produto turístico a partir de Ruschmann (1991, p.30-33), citando 

suas singularidades: bem de consumo abstrato, coincidência espacial e temporal, 

necessidade da clientela no local da produção, impossibilidade de estocagem, prestações de 

serviços de maneira irregular, complementariedade dos componentes, concentração das 

atividades no espaço e no tempo, instabilidade da demanda, demanda heterogênea, estático, 

alta concorrência entre si. A partir dos estudos de mercado e demanda, são estipulados 

canais específicos que estejam disponíveis ao público-alvo e procurem sensibilizar 

consumidores que já forma segmentados de acordo com algumas características. 

De acordo com Rodrigues (2003) a segmentação ajuda a decompor a população em grupos 

de interesses semelhantes possibilitando que políticas de marketing sejam construídas com 

canais específicos de distribuição. O Ministério do Turismo conceitua segmentação como : 

[...] identificação de certos grupos de consumidores caracterizados a partir 

das suas especificidades em relação a alguns fatores que determinam suas 

decisões, preferências e motivações, ou seja, a partir das características e 

das variáveis da demanda. (BRASIL/ MTUR, 2006, p. 03) 
 

Não apenas isto, a segmentação permite conhecer as características do mercado-alvo, 

manter e promover o crescimento do turismo de maneira efetiva e da melhoria da qualidade 

dos serviços e do produto turístico. Para tanto, “a decomposição é feita de maneira que 

permite ter uma dimensão que justifique o desenvolvimento de estratégias de marketing 

específicas”. (IGNARRA, 2003, p.117) 

Quanto mais conhecidas as características do mercado desejado são conhecidas, maior a 

eficiência das técnicas aplicadas, dentre elas a promoção, publicidade, relações públicas, 

vendas e muitas outras de acordo com Lage e Milone (2000). E, uma vez, estas estratégias 

bem formuladas e apresentadas, desperta no turista um desejo maior de poder vivenciar 

aquilo que lhe é apresentado em uma peça publicitária, em um relato de um turista e nas 

informações fornecidas por um agente de viagens por exemplo. 

 

Entendendo o Turismo Cultural 
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Dentre os mais diversos públicos, diante de um mercado turístico mais variado à disposição 

dos consumidores, existem segmentos que oferecem diferencias e atrativos distintos 

relativos aos interesses do indivíduo. Turismo de sol e mar, enoturismo, turismo de 

aventura, ecoturismo, turismo cultural. Para esta pesquisa nos apropriaremos apenas dos 

conceitos de turismo cultural e da sua relação com a gastronomia. 

O turismo cultural é um tema abrangente, envolve muitos aspectos e formas de análise. O 

que será abordado neste tópico são as apropriações do turismo acerca do patrimônio 

tangível e intangível de uma comunidade. Sendo a prática cultural tudo que envolve a 

história de um indivíduo, de um grupo social; são símbolos que caracterizam, diferenciam, 

agregam uma população e que são passadas entre as gerações. Martins (2003, p.43) afirma 

que “todo grupo necessita de uma cultura que o sustente para poder existir, vivenciada no sentido 

comum e repassada através de comunicação, para manter o sentido de pertencer entre seus 

integrantes”. E vai além da vivência em grupo. 

O ser humano, ao contrário dos animais, não vive de acordo com seus 

instintos, isto é, regido por leis biológicas, invariáveis para toda a espécie, 

mas a partir da sua capacidade de pensar a realidade que o circunda e de 

construir significados para a natureza, que vão além daqueles percebidos 

imediatamente. A essa construção simbólica, que vai guiar toda ação 

humana, dá-se o nome de cultura. (MARTINS, 2007)
4
 

 

Entretanto, o conceito de cultura não é algo fechado, concreto, estabelecido. Ainda 

persistem discussões a respeito do que ela realmente é ou até que ponto os costumes, 

crenças e tradições fazem parte desta constituição.  O que não deve ser descartado é a 

importância que estas práticas têm para o funcionamento da sociedade.  

Ao mesmo tempo, está cada vez mais claro que não se pode pensar em 

cultura sem pensar em processos políticos e sociais mais amplos, o que 

leva a que a comercialização da cultura, em alguns momentos vista como 

algo estranho e até condensável, passe a ser vista com mais naturalidade, 

dado que ela faz parte da sociedade contemporânea. (BARRETO, 2007, 

pg. 19) 

 

Toda diversidade cultural nas artes, na música, no artesanato, nas danças, nas manifestações 

folclóricas, na arquitetura e na gastronomia pertencente a uma localidade é atrativo 

principal dentro do segmento turismo cultural. É importante ressaltar que toda a prática do 

turismo é dita cultural, pois no momento em que o turista se desloca para outra localidade, 

                                                 
4
 Esse texto pode ser encontrado no blog “Papos Culturais”, através do endereço: 

http://paposculturais.blogspot.com/2007/06/falando-do-conceito-de-cultura.html 
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independente da motivação, ele está vivenciando costumes diferentes ao seu, ele está 

absorvendo uma nova vivência.  

O segmento cultural não é uma prática recente, antigamente, pessoas viajavam justamente 

para aprender com culturas diferentes à sua. Essa característica não mudou, porém o perfil 

do turista que busca esta prática vem mudando durante os anos e o mercado precisou se 

adequar às novas necessidades deste consumidor.  

O acesso ao patrimônio cultural, ou seja, a história a cultura e o modo de 

viver de uma comunidade. Sendo assim, o turismo cultural não busca 

somente o lazer, repouso e boa vida. Caracteriza-se, também, pela 

motivação do turista em conhecer regiões onde seu alicerce está baseado 

na história de um determinado povo, nas suas tradições e nas suas 

manifestações culturais, históricas e religiosas (MOLETTA, 1998 Apud 

NETTO, 2007). 

 

A gastronomia é um dos elementos mais representativos das práticas culturais de uma 

comunidade. Schlüter (2003) ressalta que a busca pelas raízes culinárias e a forma de 

entender a cultura de um lugar por meio de sua gastronomia está adquirindo importância 

cada vez maior. O significado que um determinado prato possui para uma sociedade e a 

forma característica de seu preparo torna-o símbolo, uma identidade. E turismo e 

gastronomia não se separam, não tem como não pensar na prática da atividade sem 

relacionar à alimentação para curta ou longa permanência, o visitante não pode abster-se 

dela e, como conseqüência, poderá acabar vivenciando em algum momento a gastronomia 

local (BARROCO, s.d.). 

As belezas naturais, patrimônios culturais, festas e a gastronomia são algumas das 

motivações utilizadas como chamarizes para o turismo. Os diversos segmentos turísticos se 

apropriam dos canais de comunicação para ressaltar a importância destes fatores, tornando-

os diferenciados; para cada tipo de turista, há uma gama de destinos repletos de atrativos 

que podem atender à suas expectativas. Como dito por Costa (2008), a gastronomia pode 

ser comercializada como algo único de cada local, é mistura de sabores e influências e que 

atualmente tem ganhado uma maior valorização, é um dos cartões postais de uma 

localidade ou senão, é item que garante a possibilidade do retorno do turista. Daí a 

necessidade em exteriorizar, divulgar a culinária para ampliar produto turístico.   

Portanto, a gastronomia traz uma reafirmação das tradições locais, procurando estabelecer 

um destaque maior diante das cozinhas de fast-food. O turismo cultural promove o 

surgimento de restaurantes com pratos típicos, o interesse na comunidade em conhecer mais 

das influências, temperos, sabores, modos de preparo e apresentação da culinária, como é 
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afirmado por Furtado (2004). A divulgação destas alimenta o imaginário do consumidor, 

estimula e motiva-o a procurar tais destinos ou, em caso contrário, através de outros 

aspectos culturais apresentados, ele é direcionado a conhecer os sabores locais, a 

publicidade acaba influenciando diretamente na tomada de decisão do turista. 

É neste momento que todo material elaborado para informação, divulgação, promoção 

turística possui maior importância. São confeccionados materiais publicitários com 

estrutura de fácil compreensão que serão distribuídos em locais de presença turística sejam 

eles: hotéis, agências, postos de informações turísticas, aeroportos, rodoviárias, etc., além 

de uma constante atualização dos dados exibidos na internet, tv, rádio, revistas e jornais. 

Não apenas estes, os guias turísticos possuem uma ressalva ainda maior, dada a abrangência 

de informações e o cuidado em reunir diversas informações sobre os atrativos locais. Neste 

artigo a análise foi direcionada ao Guia Sergipe Trade Tour, observando como a 

gastronomia era trabalhada e como as imagens, textos formavam um informativo capaz de 

demonstrar ao leitor quão diversificada e atraente seria a culinária local. 

 

Apresentação Do Guia e Dos Pólos  

Foram reunidas as edições do guia Sergipe Trade Tour desde 2007, ressaltando que as 

publicações são bianuais, portanto a pesquisa está restrita a três edições que reúnem 

informações turísticas sobre o estado de Sergipe. Além de dados a respeito dos atrativos 

culturais e naturais, faz divulgação de serviços turísticos como: hotéis, pousadas, bares, 

restaurantes, empresas de receptivo e etc.  

A divisão em pólos turísticos segue os parâmetros do Plano de Regionalização do Turismo, 

com a separação dos municípios a partir do agrupamento dos destinos com potencial 

turístico ou que apenas obtém recursos para a administração de tal potencial, visto que, há a 

possibilidade da construção de roteiros que visam à ampliação da oferta e o 

redirecionamento do produto.  

O guia está dividido entre os pólos: Costa dos Coqueirais, Velho Chico, Serras Sergipanas, 

Tabuleiros e Sertão das Águas. Cada parte deste manual reúne informações a respeito de 

alguns municípios que compõem estes pólos. Manifestações culturais, gastronomia, 

atrativos naturais, festas, artesanato, são alguns dos exemplos retratados aqui. O foco desta 

observação é analisar e contabilizar quantos municípios apresentam a gastronomia como 

atrativo e quais pratos são considerados símbolos locais. 
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Para a primeira edição estudada, o pólo Costa dos Coqueirais, composto por 13 municípios 

sendo apenas 9 são retratados neste guia, Aracaju é o município que ganha maior relevância 

dentre os outros. É a capital do estado, porta de entrada da maioria dos turistas e, na época, 

era considerada a capital da qualidade de vida, justificando tamanha importância dentro do 

Sergipe Trade Tour. Dos nove municípios apresentados, três trazem informações e imagens 

a respeito da gastronomia, são eles: Aracaju, Barra dos Coqueiros e Estância. 

Em Aracaju, a gastronomia ganha uma relevância na parte litorânea com o caranguejo, 

pirões de peixe e pitu.  

Caranguejos, aratus, siris, robalos, carne do sol, queijo de coalho, beijus, 

suco de mangaba, cajuroska, licor de jenipapo, pirão de pitu, macaxeira, 

inhame... Gostosuras que dão água na boca de qualquer ser humano, são 

oferecidas nos diversos bares e restaurantes de Aracaju e de todo o estado 

(ZAMPIERI, 2007-08, p. 36). 

 

O caranguejo é tido como referência gastronômica, seria considerado pelo guia aqui 

analisado como o produto gastronômico que mais identifica Sergipe, um elemento cultural e 

como principal atrativo turístico na área de gastronomia. 

Na cultura do sergipano estão presentes uma mesa, um tamborete, um 

martelo de madeira e saborosos caranguejos. Servido cozido na água, sal e 

limão, catado como recheio de pastel, ou ensopado, patinhas à milanesa ou 

vinagrete, encantam os que têm o prazer de provar esta delícia da culinária 

sergipana (ZAMPIERI, 2007-08, p. 37). 

 

O café nordestino também chama a atenção pela variedade de produtos elaborados a partir 

do milho e do coco, da macaxeira, inhame, da carne seca e queijo coalho “ricos em 

nutrientes e agradável ao paladar”. Dentre as frutas, a mangaba é ressaltada, com usos em 

sucos, sorvetes, doces e etc.  

Na Barra dos Coqueiros, o uso dos peixes e frutos do mar também são ressaltados. O guia 

traz como imagens, fotos do camarão e do arrumadinho, prato elaborado com feijão e vários 

complementos. “A Barra não se prende apenas à natureza. Sua culinária oferece diversos 

pratos típicos da região. Além é claro da comida típica nordestina” (ZAMPIERI, 2007-08, 

p.60). Em Estância, é a culinária típica dos festejos juninos que ganha divulgação. O 

município tem esta época como uma das mais importantes do ano e os quitutes são itens 

imprescindíveis. Porém o guia traz apenas uma imagem que retrate este fato. 

Dentre os dezessete municípios que formam o pólo do Velho Chico, somente cinco são 

apresentados no guia, com o município de Canindé como mais importante da região. 

Entretanto não há o registro da gastronomia desta localidade, a única cidade que apresenta 
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informações sobre a culinária local é Propriá, que apresenta o ensopado de pitu e pratos à 

base de peixes como Surubim e Piau. Quanto às sobremesas, “nada como provar o famoso 

doce de batata e a bala de banana da doçaria de seu Félix” (ZAMPIERI, 2007-08, p.122).  

No pólo Serras Sergipanas, os atrativos naturais ganham destaque em dois municípios: 

Campo do Brito e Itabaiana. Além das belezas naturais, as festas fora de época, micaretas, 

religiosas, entre outras, são apresentadas. Entretanto, não existem informações sobre a 

gastronomia local. O mesmo acontece nos pólos Tabuleiros e Sertão das Águas, são 

mencionados atrativos culturais, festividades, memoriais de filhos ilustres, porém a 

culinária local não se faz conhecida e divulgada. 

Na sua edição seguinte (2009/2010), o livreto segue o mesmo parâmetro na divisão dos 

pólos. Nesta edição, há a inserção de alguns outros municípios que serão demonstrados no 

decorrer do trabalho. O pólo Costa dos Coqueirais mantêm os mesmos nove municípios da 

edição anterior (2007-2008). Aracaju se mantém como município principal para o turismo, 

sua localização, serviços turísticos e atrativos, consolidando no cenário turístico local, a 

exemplo disto, é a cidade que possui maior número de páginas no livreto, inclusive 

destinado à gastronomia. O guia traz novas fotos, entretanto o texto permanece idêntico ao 

da edição anterior. 

O mesmo acontece na Barra dos Coqueiros, o texto permanece, reduzindo apenas o número 

de imagens que retratam os pratos locais. Nas páginas dedicadas à Estância, já não é exibida 

a imagem dedicada á comida típica dos festejos juninos. Quanto aos outros municípios do 

pólo, quase não existem indicações de pratos típicos ou locais onde o turista possa conhecer 

a culinária, excetuando por Nossa Senhora do Socorro, onde há a indicação da Prainha do 

Porto Grande, “com oito bares, com nomes de peixes e mariscos”; e São Cristóvão, com um 

tópico “onde comer”, falando sobre as famosas queijadas. 

Os pólos Velho Chico e Serras Sergipanas permanecem apresentando os mesmo municípios 

e não trazem informações a respeito da gastronomia. Já os pólos Tabuleiros e Sertão das 

Águas apresentam informações sobre novos municípios. No primeiro, há a inclusão do 

município de Divina Pastora que, no geral, fala sobre artesanato e festas religiosas, nada 

que remetesse à gastronomia; e, no último pólo, houve a inclusão do município de Salgado 

e, neste, há um tópico abordando o Beiju de Coco. 

Na última edição analisada (2011/2012), há a presença de novos municípios dentro dos 

pólos: Costa dos Coqueirais, Velho Chico e Sertão das Águas. No pólo Costa dos 

Coqueirais, o município de Aracaju ainda é o mais ressaltado. O guia traz novas fotos, 
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entretanto o texto segue o mesmo das edições anteriores. Nesta edição, o município de 

Brejo Grande traz como atrativo gastronômico pratos preparados com siris e guaiamus. Faz-

se conhecido, também, os doces e cocadas. Itaporanga D‟Ajuda é um dos municípios 

inclusos no roteiro turístico e traz, na gastronomia, o Catado de Aratu. 

Frutos do mar também são destacados no município de Pirambu, já que “Pirambu é um 

forte entreposto de pesca de Sergipe e não poderia ser diferente sua base gastronômica” 

(ZAMPIERI, 2011-12, p.111). Santa Luzia do Itanhy também incluso no guia, não faz 

referência aos pratos típicos da localidade. Outro ponto importante a ser demonstrado é a 

ausência de informações sobre os doces e queijadas de São Cristóvão. 

No Velho Chico, o município de Santana do São Francisco é apresentado por seus 

artesanatos. Entretanto apenas Propriá traz informações sobre a gastronomia. 

Os doces do famoso “Seu Félix”, na rua da Vitória, são bastante 

apreciados e comercializados em regime artesanal. Doce de batata e 

goiaba, balas de banana, doces de leite em tablete, pastas e balas são os 

mais pedidos. Os pratos à base de camarão de água doce e peixes de 

viveiro, além do famoso surubim e piau podem ser conferidos nos 

restaurantes da cidade, principalmente os que ficam no entorno da ponte 

de Integração, na BR-101 (ZAMPIERI, 2011-12, p.143). 
 

Nas Serras Sergipanas, é Itabaiana que ganha destaque com sua famosa feira que, além do 

“tradicional „arroz com feijão‟, o turista conhecerá a autêntica feira nordestina” 

(ZAMPIERI, 2011-12, p.154) e onde é comercializado desde crustáceos, artesanato, 

hortifrútis e etc. 

O pólo Tabuleiro permanece com os mesmos municípios e sem apresentações à 

gastronomia. No pólo Sertão das Águas, Salgado deixa de trazer informações sobre o beiju 

de Coco e Simão Dias é que faz as honras sobre pratos típicos da região, já que “os pratos 

tipicamente caseiros e caipiras servidos nos restaurantes e pousadas da cidade oferecem 

iguarias de altos sabores com qualidade e preços baixos” (CARVALHO, 2011-12, p.178). 

 

Considerações Finais 

Após o acompanhamento dos guias publicados desde 2007, foi possível perceber o quão 

deficiente (ainda) é o conhecimento ou levantamento das informações acerca da 

gastronomia. O foco da divulgação está concentrado na cidade de Aracaju e pouco é 

demonstrado dos outros municípios do estado, mantendo a concentração turística na capital.  

Percebe-se a preocupação dos responsáveis pela publicação em melhorar o material gráfico 

e acrescentar algumas novas imagens e informações, mas acredita-se que as pesquisas 

poderiam ser ampliadas e renovadas, além de feitas por uma equipe multidisciplinar. 
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Ressalta-se que não foi feito um trabalho de (re)conhecimento junto a população local sobre 

a gastronomia característica dos sergipanos e o caranguejo passou a ser este elemento 

representativo na divulgação do destino, devido a ações de marketing da Setur/SE e da 

Emsetur na capital do estado. É urgente a utilização de estudos aprofundados sobre as 

temáticas propostas e a participação efetiva da comunidade neste processo, construindo de 

forma conjunta estes imaginários sobre os atrativos sergipanos. 

Ciente de que é impossível apresentar tamanha diversidade das práticas culturais sergipanas 

em um guia turístico, a dinâmica deveria ser uma marca característica destes manuais, mas 

o que se percebe é uma repetição desnecessária de textos e imagens que representam os 

municípios em Sergipe. Acredita-se que o material utilizado preocupa-se mais com o fim 

mercadológico do que com a qualidade das informações, mas por ser a única proposta 

existente e com continuidade nas ações acabou se tornando uma referência na promoção 

dos destinos turísticos aqui destacados. 

Contudo, não se pode deixar de destacar a ideia e as ações propostas pelos elaboradores 

deste material que independente da forma e do conteúdo acaba mapeamento, dentre outras 

coisas, pratos representativos da gastronomia dos municípios sergipanos e apresentando em 

parte a tamanha multiplicidade de aromas, sabores, temperos e produtos podem ser 

degustados pelos turistas que almejam visitar Sergipe. 
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