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Introdução 

A alimentação esteve na origem de grandes transformações sociais e políticas, passando 

por várias etapas ao longo do desenvolvimento humano. Agregando novos valores e 

posteriormente denominada de gastronomia, este termo tem muito mais do que uma 

simples concepeção culinária, pois não se restringe à técnica de preparação do alimento. 

Versada de múltiplos e amplos conceitos, “a gastronomia (do grego antigo 

γαστρονομία; γαστρός [“estômago”] e νομία ["lei"/"conhecimento"]) é um ramo que 

abrange a culinária, as bebidas, os materiais usados na alimentação e, em geral, todos os 

aspectos culturais a ela associados” (RODRIGUES, 2008, p.311). Ela nasce desse 

prazer de constituir-se como a arte de cozinhar, inovar e criar novos pratos associando 

os alimentos para deles retirar o máximo benefício.  

Considerando o valor da gastronomia, não é difícil associá-la ao sentimento de 

identidade cultural, a partir da representação dos saberes de um povo na culinária da 

região. Cada local apresenta sua peculiaridade quanto ao potencial gastronômico. 

Alguns espaços são capazes de atrair a atenção pela sua ligação com o cotidiano dos 

moradores. Pode-se reconhecer como um ambiente que carrega fortemente essas 

características, os Mercados Públicos. Os Mercados Públicos do Recife, como os de São 

José, da Boa Vista, Encruzilhada, Madalena e de Casa Amarela são alguns dos 

exemplos de grande significância no cotidiano dos pernambucanos, enraizados na sua 

cultura, são carregados de representatividade histórica, arquitetônica e social. A 

gastronomia também é um elemento integrante da sua composição cultural.  

Nesta perspectiva, a pesquisa se propõe a analisar as principais características dos 

Mercados Públicos localizados no Recife como instrumento de identificação cultural. 

Através do levantamento bibliográfico, foi-se observado a escassa referência sobre o 

tema proposto, encontrando-se poucos acadêmicos que escreveram sobre assuntos 

relacionados ao tema. Para aumentar as possibilidades de estudo, pretende-se abordar a 
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relevância e influência que os Mercados Públicos exercem na gastronomia e refletem na 

identidade cultural dos recifenses.  

 

Referencial Teórico 

A alimentação é considerada uma das necessidades essenciais para a sobrevivência 

humana. Porém muito além de um conceito nutricional a gastronomia é uma das formas 

de representação e expressão de um povo, e conseqüentemente, constitui um forte 

elemento de identidade cultural. Rodrigues (2008, p.314), diz que:  

“Partindo-se da premissa de que a gastronomia é a arte de cozinhar, ou seja, 

confeccionar alimentos de forma específica, conforme o contexto cultural em 

que se encontra, podemos afirmar que ela varia de região para região, não só 

no que diz respeito aos ingredientes, mas em relação às técnicas culinárias e 

aos próprios utensílios. Sendo assim, a gastronomia compõe um dos 

elementos de formação da identidade cultural, refletindo normalmente 

noutros aspectos da cultura.” 

O conceito gastronômico é vasto e diversificado assim como suas várias possibilidades 

de apresentação. De acordo com Leal (2005, p.1), “embora a palavra gastronomia 

signifique estudo das leis do estomago, ela tem hoje um sentido bem mais amplo. 

Refere-se à arte de preparar as iguarias, tornando-as mais digestivas de modo a obter o 

maior prazer possível.” Durante muito tempo acreditou-se que o ato de se alimentar 

seria apenas uma necessidade biológica. Segundo Santos (2005. p. 12): 

 
“hoje, os estudos sobre a comida e a alimentação invadem as Ciências 

Humanas a partir da premissa de que a formação do gosto alimentar não se dá 

exclusivamente, pelo seu aspecto nutricional, biológico. Alimentar-se é um 

ato nutricional, comer é um ato social, pois constitui atitudes ligadas aos 

usos, costumes, protocolos, condutas e situações. Os hábitos e práticas 

alimentares de grupos sociais, práticas estas distantes ou recentes que podem 

vir a constituírem-se em tradições culinárias, fazem, muitas vezes, com que o 

indivíduo se considere inserido num contexto sociocultural que lhe outorga 

uma identidade.”    
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A gastronomia é um dos elementos mais significativos de uma comunidade, sendo 

reflexos da cultura, dos usos, costumes e saberes de um local. “É inegável que a 

gastronomia faz parte da cultura de um povo.” (ZARVO, 2000, p.3). Em países com 

miscigenação intensa, como o Brasil, a atual formação gastronômica recebeu influências 

de diferentes povos, tornando-se assim bastante diversificada. A riqueza cultural do 

Nordeste do país reflete-se, também, de maneira admirável na gastronomia.  

 

O Estado de Pernambuco possui um patrimônio cultural alimentar juntamente com 

práticas alimentares tradicionais que resgatam a identidade cultural. Como forma de 

manifestação popular, a gastronomia pernambucana está enraizada com a cultura e a 

evolução de sua sociedade. Recife é uma das capitais brasileiras que possui uma 

variedade de peculiaridades representativas no cenário gastronômico atual. “Terceiro 

pólo gastronômico do Brasil, O Recife acolhe não só os sabores do mundo, como 

também do Litoral ao Sertão, os ingredientes e gostos elementares de Pernambuco”. 

(ALBERTIM, 2008, p.15). Não faltam atributos para considerar a capital pernambucana 

um referencial no país.  

     

Além dos restaurantes renomados, existem ambientes populares que apresentam rica 

variedade de pratos que caracterizam a culinária nordestina. Um desses espaços 

populares, encontrados na Capital são os Mercados Públicos. Os Mercados Públicos são 

espaços populares que representam a cultura, a história e a arquitetura de um povo. “Na 

cidade do Recife existem 17 Mercados Públicos, revelando a importância sócio-

econômico e cultural para o Município” (CORREIA et al., 2007). A associação entre 

esse ambiente e a gastronomia resulta em uma percepção mais ampla do modo de viver 

e dos hábitos alimentares de uma determinada localidade.  

    

A gastronomia como parte integrante da identidade cultural de um povo, facilmente, 

pode ser encontrada em muitos dos Mercados Públicos, já que estes fazem parte do 

cotidiano da comunidade recifense. “A vida pulsa nos mercados públicos do Recife. São 

partes de sua identidade. Emprestam-lhe charme e revelam o caráter de sua gente, seus 

hábitos, costumes, sua cultura. Conferem tradição.” (COMPANHIA DE SERVIÇOS 

URBANOS DO RECIFE, s.d). A presença dos Mercados no cenário gastronômico é um 
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célebre exemplo da ligação entre gastronomia como integrante da identidade cultural.   

Albertim (2008, p.24) diz: 

 
“nos mercados do Recife, macaxeira com charque, carne de sol ou bode 

guisado é escolta para a cerveja gelada [...] Tradições de mesa que tem 

verdadeiras catedrais nos antigos centros de abastecimento da cidade: o 

mercado da Madalena, da Encruzilhada, da Boa Vista ou o emblemático São 

José. Recifense praticamente tem nesses pontos endereços de primeira hora 

da geografia sentimental e boêmia.”   

Atenta ao potencial dos Mercados Públicos, a Prefeitura do Recife tem mostrado certa 

atenção a esses ambientes, oportunizando eventos, criando festivais gastronômicos que 

alia as tradições gastronômicas dos espaços às apresentações culturais. Uma ação 

relevante da gestão municipal diz respeito à implantação do Projeto Comedoria Popular 

que visa qualificar e capacitar os profissionais de cozinha dos Mercados do Recife. 

Espera-se que as atitudes citadas sejam aprimoradas e multiplicadas a fim de fortalecer 

a imagem dos Mercados como centros de excelência culinária regional; trazendo assim 

benefícios econômicos, sociais e culturais à sociedade.  

 

Metodologia 

A pesquisa se propôs a analisar de forma qualitativa, a partir de levantamento 

bibliográfico, por meio de livros, artigos de periódicos e materiais disponibilizados na 

internet, as implicações sobre a gastronomia como elemento significativo de 

representação da identidade cultural, nos Mercados Públicos do Recife. A pesquisa 

qualitativa se adéqua a esse estudo, pois segundo Maanen (apud Neves 1996, p.520),  

“compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas, que visam a 

descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de 

significados. Tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos 

do mundo social; trata-se em reduzir a distancia entre indicador e indicado, 

entre teorias e dados, entre contexto e ação.” 

A interpretação dos conceitos estudados na pesquisa qualitativa permite uma maior 

compreensão da situação em estudo. Através da pesquisa bibliográfica, obteve-se um 
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melhor esclarecimento da problemática, aprimorando assim, a compreensão dos 

conceitos analisados.  

 

Considerações Finais 

Os Mercados Públicos, localizados na cidade do Recife, são retratos da cultura do seu 

povo. Nesses ambientes, a gastronomia presente torna-se mais atraente por estar 

relacionada aos aspectos correspondentes à tradição, história e ao modo de viver e agir 

dos recifenses. É interessante observar que, apesar da gastronomia ser considerada uma 

arte mais acessível ás classes sociais privilegiadas, ela não está presente apenas em 

ambientes de luxo. No Mercado Público, local onde se comem iguarias populares, pode-

se saborear um típico prato da culinária regional paralelo a uma troca de costumes, 

sabores e crenças, atreladas ao conhecimento adquirido ao longo do tempo, através do 

saber popular.  

Percebe-se que o presente trabalho não oferece elementos satisfatórios para uma 

elucidação mais minuciosa, com relação a cada Mercado Público do Recife e sua 

relação com a gastronomia e identidade popular.  Apesar de muitas similaridades, cada 

espaço possui peculiaridades representativas para complementar o estudo. A proposta 

objetiva da pesquisa, em última instância, de maneira geral, é melhorar o conhecimento 

acerca do tema abordado e incentivar a produção de novos materiais científicos a 

respeito do assunto.  

 

Referências  

ALBERTIM, B. Recife o guia prático, histórico e sentimental da cozinha de 
tradição. Recife, s.n.], 2008. 

CORREIA, B.C.V. et al. Aspectos Gastronômicos do Mercado Público da 
Encruzilhada. In: VII JORNADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, 2007. 
Recife. Anais... Recife: UFRPE, 2007. CDROM. 

C OMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE. Histórico dos Mercados 
Públicos da Cidade do Recife. Disponível em:<  http : // www .recife. pe. gov. br /pr/ 
servicos publicos/csurb/mercados.php#5 >. Acesso em: 01 set.2009. 



 
      
 

 
III ENCONTRO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FACULDADE SENAC PE     18 e 19 de novembro de 2009 

6

LEAL, M. S. A história da Gastronomia. Rio de janeiro: Ed. Senac Nacional, 2005. 

NEVES, L. J. Pesquisa qualitativa: características, usos e possibilidades. Caderno de 
Pesquisa e Administração, v. 1, n. 3, p.1 São Paulo, 2º sem./ 1996 

RODRIGUES, S. G. G. A contemporaneidade da gastronomia ludovicense: (Cuxá) 
X Big Mac/Mac Donald na cultura, identidade e tradição. Revista Cambiassu, 
Publicação Científica do Departamento de Comunicação Social da Universidade 
Federal do Maranhão – UFMA, nº 4, p. 311 a 314, São Luís, 2° sem./ 2008. 

SANTOS, C. R. A. Alimentos e seu lugar na história: os tempos da memória 
gustativa. História: Questões e Debates, Curitiba, n. 42. 2005 

ZARVOS, N. e DITATI, C. A. S. “Multissabores: A formação da gastronomia 
brasileira.” Rio de Janeiro: Ed. Senac Nacional, 2000. 

 

 


