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RESUMO
SANTOS, A. P. M. dos. Turismo e oferta alimentar, nos restaurantes de Balneário
Camboriú. 2003. Dissertação ( Mestrado em Turismo e Hotelaria ), Universidade do
Vale do Itajaí, Balneário Camboriú.
O presente estudo, intitulado Turismo e oferta alimentar, nos restaurantes de Balneário
Camboriú teve como principal objetivo caracterizar e descrever o atendimento alimentar
nos restaurantes da orla marítima de Balneário Camboriú, Santa Catarina, observando o
tipo de serviço e alimentos oferecidos, os cuidados no preparo dos alimentos, e a
qualidade no atendimento aos clientes. A pesquisa foi caracterizada como exploratória,
com abordagem qualitativa e uso de referenciais etnográficos. Esta pesquisa foi
realizada nos restaurantes que se localizam na Avenida Atlântica da praia central de
Balneário Camboriú, a amostragem da pesquisa foi a não probabilística. Foram
utilizados como instrumentos de pesquisa, observação não participante, entrevistas de
caráter semi-estruturado e depoimentos orais sobre o turismo e a gastronomia na cidade.
A análise dos dados ocorreu em dois momentos: análise histórica do turismo e da
gastronomia de Balneário Camboriú, análise de discurso, com o uso do modelo de
cooperação textual de Umberto Eco. Os resultados da pesquisa apresentam um histórico
sobre a descoberta e evolução do potencial turístico da cidade, a descrição do
atendimento alimentar oferecido nos restaurantes da orla marítima, e os discursos dos
informantes relacionados com os objetivos deste estudo. A partir dos resultados obtidos,
percebemos a importância da pesquisa para a área de turismo e da alimentação, no que
se refere a algumas preocupações sobre qualidade, atendimento e oferta alimentar.
Sugerimos a realização de outros trabalhos, principalmente tentando resgatar a história
da gastronomia na região, uma vez que o estudo que realizamos demonstra a falta de
pesquisas nesta área.

PALAVRAS-CHAVE:
Turismo cultural; Gastronomia; Cultura alimentar.
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ABSTRACT
SANTOS, A. P.M. dos. Tourism and the food that is offered in the restaurants of
Balneário Camboriú in 2003. Report (Master of Tourism and Hotels), University of
Vale do Itajaí, Balneário Camboriú.

The present study entitled Tourism and the food that offered in the restaurants of
Balneário Camboriú had as principal objective to characterise and describe the food
service in the seaboard restaurants of Balneário Camboriú, Santa Catarina, observing
the type of service and food offered, the case in the preparation of the food and quality
of customer service. The research was characterised as exploratory, with a qualitative
approach and the use of ethnographic references. This research was realised in the
restaurants located on the Avenida Atlântica of the central beach of Balneário
Camboriú, the research samples were qualitative. The instruments of the research were,
observation without participation, semi-structured interviews and oral statements about
tourism and gastronomy in that city. The analysis of data occurred in two parts: the
historical analysis of tourism and gastronomy in Balneário Camboriú, analysis of
discourse with the use of Umberto Eco’s model of textual cooperation. The results of
the research present a history of discovery and evolution of potential tourism of the city,
the description of the food service offered in seaboard restaurants, and the discourse of
the people related to the objectives of this study. With the results we realised the
importance of research in the area of tourism and food referring to some concerns about
quality, service and food offered. We suggest other research should be done mainly
trying to rescue the history of gastronomy in the region, because the study showed the
lack of research in this area.

KEY WORD
Cultural tourism; Gastronomy; Alimentary culture.
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INTRODUÇÃO

A proposta desta pesquisa foi fazer um levantamento dos restaurantes da orla
marítima de Balneário Camboriú, observando principalmente o tipo de serviço e
alimentos oferecidos, os cuidados no preparo destes alimentos e a qualidade no
atendimento aos clientes, sejam eles turistas ou residentes na cidade.
A escolha do tema decorreu da necessidade de um aprofundamento maior sobre
alimentação e turismo, tanto como produto a ser oferecido, quanto como equipamento
necessário para o funcionamento da estrutura turística. Quando pesquisamos sobre o
referido tema, percebemos que existem poucos trabalhos sobre este assunto e levando
em conta a nossa formação acadêmica, em nutrição, tivemos interesse e nos propusemos
a pesquisar sobre o mesmo.
Nos últimos tempos a valorização e o desenvolvimento do turismo, estão
fazendo com que este se torne uma atividade econômica rentável no mercado mundial e
nacional, criando riquezas, movimentando pessoas e gerando emprego. Esses fatores
acabaram gerando uma maior preocupação com a realização do turismo e o retorno
financeiro para os indivíduos envolvidos com esta atividade.
A realização de atividades ligadas ao turismo, ou seja, o movimento das pessoas
para várias destinações e sua permanência nelas, cria a necessidade de uma estrutura
para o atendimento de seus usuários e é neste contexto que a alimentação tem grande
importância, uma vez que, para muitos turistas a diversidade gastronômica fica como
uma marca registrada de bom atendimento, bem como da realização de uma experiência
diferente daquela vivida em seu cotidiano.
Muitos grupos étnicos apresentam uma grande variedade de elementos sócioculturais distintos em que a maneira de cozinhar e os ingredientes utilizados na culinária
podem ser da maior relevância para um grupo e para outro não. Conhecer estas
peculiaridades é essencial, para quem se propõem a atuar neste segmento, devido à
rápida expansão do turismo, criando uma demanda de experiências, onde a culinária não
deve ser esquecida, em função da amplitude de significados que representa (KINTON,
CESARINI & FOSKETT, 1999).
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A alimentação, e o cuidado no preparo dos alimentos, sem esquecer dos aspectos
culturais, devem ser garantidos em quantidade e qualidade satisfatória para todos os
indivíduos. Segundo Dutra-de-Oliveira & Marchini (1998, p. 317):
Segurança alimentar é a garantia de que todos tenham, a todo o momento,
acesso material e econômico aos alimentos básicos que necessitam para levar
uma vida ativa e saudável, preservando-se os recursos naturais e com uma
crescente eliminação da poluição associada ao processamento alimentar.

Esta premissa deve ser válida para distintas situações, incluindo-se o turismo
entre elas, uma vez que, um serviço de alimentação em hotéis, restaurantes ou
transportes turísticos, tem a finalidade de oferecer alimentos saborosos e com condições
higiênico-sanitárias tão satisfatórias quanto aquela que o indivíduo encontra em seu
domicílio, devendo proporcionar uma refeição saudável a quem se alimenta.
Partindo-se deste princípio chegou-se à realidade de um município do litoral
catarinense, Balneário Camboriú, o qual encontra-se no eixo de importantes destinos
turísticos de compras, eventos culturais, religiosos e históricos, sendo hoje classificado
como o maior centro turístico do estado e um dos mais destacados centros de veraneio e
lazer do Sul do país. Assim observamos a importância de um estudo sobre a
alimentação, haja vista a cidade ser servida por aproximadamente quinhentos bares,
restaurantes e similares, que oferecem uma gastronomia variada aos seus clientes.
Observando toda esta gama de possibilidades oferecida na localidade estudada,
definimos a problemática da nossa pesquisa, utilizando as perguntas a seguir
formuladas:
• Como Balneário Camboriú se prepara para o atendimento alimentar dos
turistas que utilizam os restaurantes na sua principal praia urbana?
• Como é o produto oferecido por estes estabelecimentos, em termos de
qualidade e cuidados higiênico-sanitários? O que é qualidade de atendimento para os
proprietários dos restaurantes?
• Os alimentos servidos têm alguma relação sócio-cultural com a cidade, com os
turistas e/ou proprietários dos restaurantes? É possível observar uma identidade cultural
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na alimentação servida?
Partindo destes questionamentos, delineamos os nossos objetivos que são:
Objetivo geral: Caracterizar e descrever o atendimento alimentar nos
restaurantes da orla marítima de Balneário Camboriú, Santa Catarina.
Objetivos específicos:
Identificar os restaurantes da orla marítima de interesse para este estudo
conforme o atendimento alimentar observando: conforto, acesso, qualidade (segundo
critério dos informantes) e cuidados higiênico-sanitários;
Identificar se existe uma cultura alimentar específica na região, que esteja sendo
oferecida nestes restaurantes;
Verificar se existe uma relação sócio-cultural na escolha das especialidades
destes restaurantes.
Diante do exposto consideramos que o percurso metodológico mais adequado é
o apresentado a seguir:
Para realizar esta pesquisa, levando em consideração os objetivos, utilizamos
uma abordagem qualitativa, pois somente dessa maneira foi possível obter os dados
necessários para o aprofundamento de nossas questões e compreender melhor o
problema que estamos pesquisando.
Segundo Haguette (1997), os métodos qualitativos enfatizam as especificidades
de um fenômeno em termos de origem e razão de ser. A pesquisa qualitativa pode ser
definida como a tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e
características situacionais apresentadas pelos dados pesquisados (RICHARDSON,
1985).
Bogdam & BiKlen (apud LUDKE & ANDRÉ, 1986), apontam cinco
características básicas que configurariam uma pesquisa qualitativa:
• A pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o
ambiente e a situação que está sendo investigada;
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• O material obtido nessas pesquisas é rico em descrições de pessoas, situações e
acontecimentos;
• A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto, pois é isso que
interessa ao pesquisador;
• Nesses estudos há uma tentativa de capturar a maneira como os informantes encaram
as questões que estão sendo focalizadas;
• Os pesquisadores não se preocupam em buscar evidências que comprovem as
hipóteses levantadas; não há a intenção de “provar”algo.
A abordagem qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo
das relações, dos processos e fenômenos (MINAYO, 1999). Para Chizzotti (1991, p.84),
“Os dados não são coisas isoladas, acontecimentos fixos, captados em um instante de
observação”.
Para este estudo especificamente, utilizamos o método etnográfico, com respaldo
teórico da antropologia da coleta à análise de dados. A etnografia, durante muito tempo,
era utilizada com exclusividade por antropólogos, tendo como princípio, obter por meio
da convivência com os indivíduos pesquisados, o significado de suas ações e
procedimentos. Atualmente é possível, mesmo sem ser antropólogo, utilizar os
conhecimentos da antropologia e realizar estudos com abordagem etnográfica. Assim a
nossa pesquisa estará dentro do turismo utilizando um método da antropologia.
Podemos dizer de forma bem ampla que etnografia é um método que possibilita
o estudo da cultura e baseia suas conclusões nas descrições do real cultural para obter
dos informantes suas percepções sobre os significados de sua realidade cotidiana
(TRIVIÑOS, 1987).
Segundo Spradley (apud LUDKE & ANDRÉ, 1986) e Laburthe-Tolra &Warnier
(1997), a etnografia é a própria descrição de um sistema de significados culturais de um
determinado grupo. Firestone & Dawson (apud LUDKE & ANDRÉ, 1986), resumem
os critérios de Wolcott para a utilização da abordagem etnográfica:
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• O problema é redescoberto no campo, o etnógrafo evita definição rígida e apriorística
de hipóteses;
• O pesquisador deve realizar a maior parte do trabalho de campo pessoalmente;
• A abordagem etnográfica combina vários métodos de coleta;
• O relatório etnográfico apresenta uma grande quantidade de dados primários.
Neste sentido a etnografia realizada, teve um caráter exploratório, uma vez que
foi realizada na forma de um mapeamento de espaços, ou um diagnóstico dos
restaurantes escolhidos para esta pesquisa. Esta abordagem exploratória adotada neste
estudo teve por objetivo aprofundar os conhecimentos sobre a temática que se estudou,
permitindo-nos aumentar nossa experiência em relação ao problema de pesquisa e
determinar os elementos necessários para a elaboração de instrumentos de pesquisa que
nos auxiliaram na obtenção de dados.
O nosso estudo foi realizado em Balneário Camboriú, município que, pela
classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (apud.SANTOS JUNIOR,
2000), pertence à micro-região da Foz do rio Itajaí-Açu, a qual apresenta um alto
índice de crescimento populacional, ocasionado por suas atividades econômicas,
normalmente ligadas aos setores secundários e terciários, sendo que neste último o
turismo se destaca. (ibid.).
Segundo Fantin (2000), as cidades acionam símbolos que as identificam,
singularizam, e as diferenciam das outras. Isso acontece especialmente quando se fala
de locais turísticos, onde há a necessidade de se vender a imagem da cidade.
A nossa pesquisa foi realizada na praia central, na Avenida Atlântica, onde se
localizam muitos restaurantes, sendo que alguns são independentes, e outros estão
localizados em hotéis. Entre os independentes, notamos que muitos funcionam apenas
durante a temporada de verão, período em que há maior quantidade de turistas no
município. Para o estudo em questão preferimos buscar dados nos restaurantes que
ficam fora dos hotéis.
Levando em conta os dados acima decidimos que a amostragem da pesquisa
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seria a não-probabilística, não tendo fundamentação matemática ou estatística (GIL,
1999), uma vez que organizamos nossa coleta de dados utilizando a abordagem
etnográfica, que inclusive é bastante flexível com relação à quantidade de informantes
escolhidas para a amostra. No total estivemos em mais de vinte restaurantes, mas apenas
treze aceitaram fazer parte do estudo, deixando-nos fazer as observações necessárias e
entrevistando funcionários, gerentes, ou o dono do estabelecimento. As entrevistas
utilizadas para o estudo foram também treze, embora citemos observações e
comentários de outros personagens do cenário pesquisado.
A pesquisa foi realizada após o período da alta temporada de verão, já que a
presença do turista não era relevante neste caso. Assim tivemos que nos adaptar ao
horário diferenciado de funcionamento dos restaurantes, já que alguns trabalham no
período noturno apenas ou somente nos finais de semana.
Para efetivarmos nossa exploração nos estabelecimentos escolhidos, fizemos
uma pesquisa de campo, utilizando os seguintes instrumentos para coletar os dados:
◊ Observação, que segundo Quivy & Campenhoudt (1992, p.197) “constitui o único
método de investigação social que capta os comportamentos no momento em que eles
se produzem e em si mesmos, sem a mediação de um documento ou de um
testemunho”. Segundo Selltiz et al (apud RICHARDSON, 1985, p. 259):
A observação torna-se uma técnica científica à medida que serve a um
objetivo

formulado

de

pesquisa,

é

sistematicamente

planejada,

sistematicamente registrada e ligada a proposições mais gerais, em vez de ser
apresentada como conjunto de curiosidades interessantes, é submetida a
verificações e controles de validade e precisão.

A observação realizada foi a não participante, onde fomos espectadores atentos
ao que estava acontecendo, limitando-nos à observação distanciada, uma vez que, isso
foi suficiente para obtermos as informações necessárias para a nossa pesquisa.
Na primeira visita aos restaurantes fizemos uma primeira avaliação sobre o local
que foi observado. Após foi realizada observação sistemática, com um roteiro,
(apêndice a), anotando-se todos os dados principalmente sobre o espaço e o grupo que
estava sendo estudado. As observações foram anotadas em um diário de campo, onde
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estão incluídas anotações e algumas observações sobre o que consideramos adequado
ou relevante para a nossa pesquisa.
◊ Entrevista, segundo Ludke & André(1986, p. 33), “na entrevista a relação que se cria
é de interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e
quem responde”. A entrevista é considerada uma técnica importante que permite o
desenvolvimento de uma relação entre as pessoas, é uma comunicação bilateral
(RICHARDSON, 1985).
Utilizamos entrevista de caráter semi-estruturado, a qual é definida por Laville
& Dionne (1999, p.188) como sendo composta por uma “série de perguntas abertas,
feitas verbalmente em uma ordem prevista, mas na qual o entrevistador pode
acrescentar perguntas de esclarecimento”. As perguntas dependem do entrevistador que
a direciona, sendo que o entrevistado pode expressar-se como quiser (RICHARDSON,
1985).
Nessa entrevista, realizada com proprietários ou gerentes dos restaurantes
estudados, utilizamos um roteiro com questões de interesse para a pesquisa (apêndice
b), com o qual pretendíamos obter informações sobre a qualidade e o cuidado alimentar
segundo opinião dos informantes, bem como sobre a cultura alimentar destes
restaurantes.
As entrevistas foram gravadas, mediante aprovação do informante e, nas
entrevistas em que não foi permitida a gravação, anotamos no roteiro da própria
entrevista de forma simultânea. Nas entrevistas gravadas pedimos aos informantes que
assinassem um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice c), sobre os
dados fornecidos e a participação do informante. Estes cuidados atendem em parte as
exigências da Comissão de Ética em Pesquisa – CEP, órgão instalado na UNIVALI em
16 de abril de 1997.
Utilizamos fontes documentais, e depoimentos orais (apêndice d) e (apêndice e),
com a intenção de resgatar a história da gastronomia e turismo em Balneário Camboriú
e região.
Quanto à análise dos dados obtidos, trabalhamos com um tipo de análise de
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discurso. Para Silva (1999, p. 113), “os procedimentos para se realizar uma análise do
discurso, emergem de um texto com mensagens visuais ou escritas, ou ainda das falas
de pessoas dentro de uma situação contextual que nos interessa enquanto foco de
pesquisa”. A análise de discurso inclui o sujeito em sua análise, quando não o considera
como sendo a única fonte e responsável direto pelo sentido que produz, embora o veja
como co-responsável por parte deste processo de produção (ibid.).
Levando em consideração os nossos objetivos e a abordagem da nossa pesquisa,
escolhemos fazer uma análise reflexiva-interpretativa (com abordagem cultural)
utilizando o modelo de cooperação textual de Eco (1986), no qual se faz uma
comparação entre o que se fala e o que se faz (o dito e a prática).
Este modelo possui níveis de análise textual que Eco afirma, que poderão ser
aplicados, após ajustamentos, a outros tipos de textos, sejam escritos ou não escritos; o
autor deixa em aberto o modelo de cooperação textual para inclusive ser utilizado na
análise de pinturas, cinema e teatro (ibid.)
O modelo de Eco (p.56, 1986) foi adaptado, sendo que nós utilizamos as
seguintes etapas de análise:
A Manifestação Linear do Texto, que se caracteriza como sendo a síntese do
texto, com informações sobre o emitente, a época e o contexto social do texto;
O Dicionário de Base e suas regras de co-referência, seleções contextuais e
circunstanciais e hipercodificações ideológicas, caracterizado pela identificação de
expressões ou termos chaves que expressem: preconceitos, juízos de valor, percepções
ou conceitos de fatos ou fenômenos referentes ao tema questionado.
Macroproposições dos discursos: frases ou proposições originadas do
“Dicionário de Base” identificado na fala dos informantes. Estas macroproposições são
organizadas em forma de frase pelo entrevistador.
Estruturas ideológicas: expressões, termos ou frases que identifiquem os tipos de
discursos, estas estão relacionadas com a temática abordada, sendo uma espécie de
conclusão ou idéia central que permeia o pensamento do informante.
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1 CAMINHOS TEÓRICOS DO LAZER, DO TURISMO E DA GASTRONOMIA

1.1 O lazer e o turismo
A diminuição da jornada de trabalho, segundo Barbeiro (apud SANTIL, 2001) é
vista como uma tendência histórica, refletindo diretamente no aumento de tempo livre
ou disponível. Esse fator trouxe aos indivíduos mudanças de comportamento, no modo
de vida e nos valores culturais.
Concomitantemente ao aumento do tempo livre, o ritmo de vida em que nos
encontramos, proporciona um índice cada vez maior de violência nos grandes centros
urbanos, levando a um stress contínuo grande parte dos indivíduos. Isso faz com que
seja necessário procurar alternativas para preservar a qualidade de vida, reduzir o stress
e recuperar as energias, e é aí que o lazer surge como uma das principais alternativas.
Segundo Marcellino (1996, p.15), “a admissão da importância do lazer na vida
moderna, significa considerá-lo um tempo privilegiado para a vivência de valores que
contribuam para mudanças de ordem moral e cultural...”
Os conceitos ou definições de lazer vêm sendo modificados com o passar do
tempo, principalmente devido às diversas transformações ocorridas na sociedade. A
definição de lazer para Dumazedier (2000, p.34) é de:
... conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre
vontade seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou,
ainda para desenvolver sua informação desinteressada, sua participação social
voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se
das obrigações profissionais, familiares e sociais.

Assim, podemos observar que a proposta de lazer está relacionada com os
valores de descanso, divertimento e desenvolvimento. Desse modo a busca de
atividades de lazer está relacionada com os interesses e com as aspirações que cada
indivíduo possui.
Quando observamos as várias definições de turismo de diversos autores,
verificamos que existe uma relação entre estas definições e o conceito de lazer,
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principalmente pelo fato de que para fazer turismo é necessário ter tempo livre. Dessa
maneira não devemos estudá-lo isoladamente quando desejamos entendê-lo de uma
maneira global.
A Organização Mundial de Turismo - OMT (IGNARRA, 1999), define turismo
como o deslocamento e permanência de pessoas fora de seus locais de residência por
mais de 24 horas e menos de 60 dias, desde que esta permanência não esteja ligada a
razões econômicas.
Segundo Pereira (2000), o lazer pode ser compreendido como uma dimensão
importante nas relações humanas e o turismo uma de suas motivações.O turismo é uma
atividade importante dentro da área de lazer, contribuindo para a melhoria da qualidade
de vida da população (ACERENZA apud BARRETTO, 1995).
Para Krippendorf (2000, p.16), “o turismo funciona como terapia da sociedade,
como válvula que faz manter o funcionamento do mundo de todos os dias”, afirma
ainda o autor,

que “o turismo é uma válvula de escape que permite o relaxamento das

tensões, a orientação das vias socialmente inofensivas e das esperanças irrealizadas”.
Neste sentido, para ele, o turismo é um fenômeno social, onde o lazer, a sociabilidade e
a cultura formam um campo de aprendizado e experiências que têm efeito estabilizador
sobre o indivíduo, a sociedade e a economia.
Observando o que vários autores afirmam sobre turismo e lazer é possível
deduzir que o lazer e o turismo são formas tanto de buscar o relaxamento e aliviar as
tensões, como também de favorecer a percepção de si mesmo, do ambiente e das
próprias necessidades. Ambos, lazer e turismo, também servem como possibilitadores
de conhecer novas culturas e, em certos aspectos, favorecem a cooperação internacional.
Para o homem comum, o turismo é uma possibilidade de entretenimento, para
intelectuais é uma forma de adquirir conhecimentos, para os trabalhadores uma
oportunidade de empregos, e para os grandes empresários uma fonte de lucros
(BARRETTO, 1995).
Para Souza (apud BOIA, 2000), o turismo é composto por três elementos ou
aspectos principais: viagem, lazer e consumo, este conceito deve ser ampliado, pois o
turismo é a viagem de lazer com objetivos de descanso e aperfeiçoamento pessoal, na
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qual se consome certos serviços (ibid.).
Segundo a definição de Mc Intosh e Gupta (apud LAGE & MILONE, 2000), o
turismo, de forma ampla, pode ser assumido como a ciência, a arte e a atividade de
atrair, transportar e alojar visitantes, a fim de satisfazer suas necessidades e seus
desejos.
O crescimento do lazer e do turismo aconteceu mais intensamente após as
décadas de 1970 e 1980 em plena era pós-industrial, quando se iniciou a predominância
do setor de serviços e novas tecnologias, induzindo a um estilo de vida marcado pelo
conforto e pelo bem-estar (TRIGO, 1998).
Atualmente é considerada turista, toda pessoa que por qualquer motivo, lazer,
negócios, tratamento médico, treinamento, e outros, deixa seu local de residência e
desloca-se para outro local, permanecendo por um período superior a um dia nessa
localidade (DUARTE, 1996). Quanto à definição do termo turista, existem
controvérsias, já que alguns autores como Ignarra (1999), o definem como aquele que
viaja com objetivo de recreação.
Concordamos com os autores no que diz respeito à definição de que o turismo é
uma das formas de lazer, e também que para que ocorra o turismo e o lazer é necessário
tempo livre ou disponível. Assim, acreditamos que o crescimento do lazer e do turismo
está diretamente relacionado com a busca por uma melhor qualidade de vida.
No meio de todas estas informações podemos nos perguntar: qual o papel da
alimentação no turismo? Para nós a alimentação é tanto um atrativo turístico como uma
forma de lazer e, dentro da alimentação, de maneira bem ampla, o setor restauração1 irá
atender a uma parcela menor de viajantes contida no setor turístico, e à parcela maior de
residentes em suas necessidades de manutenção alimentar fora do domicílio, a trabalho
e principalmente a lazer (KRAUSE, 2001). A alimentação, principalmente fora da rotina
diária de subsistência, tem a função social de agregar as pessoas e também levá-las a
apreciar a diversidade da gastronomia e da cultura nos locais turísticos. Sobre esta
temática faremos uma abordagem no próximo tópico.
1

Restauração do vocábulo francês restauration, é uma atividade que consiste em explorar comercialmente
a confecção e venda ao público de alimentos e bebidas sob a forma de refeições (DICIONÁRIO
UNIVERSAL, 2002).

21

1.2 O turismo, a alimentação e a gastronomia
O turismo, levando em consideração o movimento de pessoas em localidades
distantes de suas residências, tem como um dos elementos possibilitadores, os
equipamentos turísticos voltados primariamente às funções de acomodação e
alimentação destes elementos em trânsito (KRAUSE, 2001). Enquanto a acomodação é
atendida pelo setor de hospedagem, a alimentação é atendida pelo setor de restauração
atualmente generalizado na literatura turística como sinônimo de gastronomia, e na
hotelaria como A&B, alimentos e bebidas (ibid.).
No turismo os serviços de alimentação (nutrição, gastronomia e A&B) têm
importância fundamental e apesar de serem de áreas técnicas distintas do conhecimento,
possuem uma relação estreita. Esta associação entre a alimentação e o turismo ocorre
desde a produção de alimentos, os serviços de alimentação nas localidades turísticas,
área de alimentos e bebidas (A&B) de hotéis, até as refeições servidas no transporte dos
turistas.
Na hotelaria, a área de A&B está relacionada com tudo que envolve alimentos
e/ou bebidas operacionalizados e produzidos dentro desta área, porém raramente cabe a
esta administrar a geladeira de uma unidade habitacional (DUARTE, 1996).
As refeições preparadas para serem servidas em restaurantes ou durante as
viagens têm como principal característica o cuidado com a segurança e a qualidade no
processo de preparação, evitando contaminação dos alimentos os quais, além de
apetitosos e seguros, devem ter boa aparência.
Segundo Barretto (1995), as possibilidades existentes hoje para a conservação
dos alimentos, a desburocratização das importações, a circulação de chefs, bem como a
globalização, torna possível que em qualquer lugar do mundo haja comida chinesa,
francesa, japonesa, italiana, entre outras.
A globalização fez com que os restaurantes tivessem que diversificar o cardápio
oferecido para melhor atender a população local e os turistas, desse modo a gastronomia
passa a ser extremamente importante quando pensamos em turismo, tanto na arte
culinária, como no cuidado e preparo dos alimentos. Segundo Barreto (2000), a
gastronomia ganha prestígio de constituir um item da civilidade moderna, um incentivo
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a mais para conhecer e desfrutar os recursos naturais deste e de outros países.
Savarin (1995), define gastronomia como o conhecimento fundamentado de tudo
que é referente ao homem quando este se alimenta, tendo como objetivo zelar por ele,
com a melhor alimentação possível. Segundo Araújo (2001), a gastronomia é a arte
culinária caracterizada pela criação de sensações de natureza estética, despertando o
prazer pelos alimentos e bebidas nos indivíduos.
Esta forma de vislumbrar a gastronomia é endossada pela perspectiva de se
lançar um olhar mais antropológico sobre os alimentos, os quais não devem apenas
satisfazer a fome, pois a alimentação é também prazer, a nutrição é história sendo
ciência e a gastronomia a profissão que a vê como arte. Apenas a composição química
do alimento não é capaz de produzir no homem vontade de se alimentar, é necessário
tornar os alimentos atraentes.
No setor turístico, a gastronomia é a arte de valorização da alimentação e pode
ser o elemento cultural de valorização das destinações turísticas, sendo algumas vezes o
grande diferencial das mesmas (KRAUSE, 2001). Assim tem-se como conseqüência,
um produto turístico que passa por processos técnico-culturais e artísticos de
planejamento, produção e distribuição, garantidos pela qualificação da prestação dos
serviços no setor de restauração (ibid.).
A função básica da gastronomia em destinações turísticas é a promoção da
alimentação, simultânea ao prazer que pode proporcionar. Muitas vezes, ela é o
elemento determinante na escolha ou afastamento do destino turístico, devido às
características do tipo da comida (ibid.).
A diversidade de ofertas de restaurantes, comidas e bebidas típicas, bem
apresentadas e em ambientes acolhedores, é uma forte atração, o turista está sempre em
busca de novidades e conhecer a culinária local pode ser uma delas (OLIVEIRA, 2000).
É comum observarmos que muitos turistas durante uma refeição já estão programando
as outras, o que irão comer, em qual restaurante, etc (ibid.).
Ao

entrar

em

um

restaurante,

todo

cliente,

busca,

consciente

ou

inconscientemente, satisfazer os desejos de ordem física e emocional, desta forma os
cardápios devem vir ao encontro das necessidades dos clientes (BARRETO, 2000), pois
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seu objetivo é orientá-los na escolha dos alimentos. Os cardápios relatam a evolução da
gastronomia e devem oferecer uma ampla variedade de pratos que chamem a atenção,
seja em função do preparo e do uso de ingredientes básicos com os quais é possível
fazer várias preparações (TORRE, 1997), ou em função da beleza e dos aromas
produzidos com estes ingredientes.
Os profissionais de um restaurante são o espelho do estabelecimento sendo um
complemento do trabalho da cozinha. Segundo Barreto (2000), um prato bem preparado
merece sempre um bom serviço e vice-versa. Dessa forma a reputação de um
restaurante está totalmente ligada ao seu atendimento.
Assim, a escolha de um restaurante ocorre a partir de vários elementos, tais
como as necessidades psicológicas do momento, a forma de atendimento prestada
anteriormente, a aparência do local, as pessoas que se pretende encontrar neste
restaurante, e também a disponibilidade econômica.

1.2.1 O turismo e a qualidade no preparo de alimentos
O crescente desenvolvimento do turismo, não como atividade isolada, mas como
aquela que se inter relaciona com várias outras atividades, como o comércio
especializado, a hotelaria, os transportes e os restaurantes, está cada vez mais exigente
tanto na prestação de serviços, como na qualidade dos mesmos (BOITEUX &
WERNER FILHO, 2000).
O turismo preocupado com a qualidade envolve o planejamento, observando
todas as áreas que estão de alguma forma relacionadas à atividade turística. Assim para
o real desenvolvimento do turismo e da gastronomia, fazem-se necessários estudos,
pesquisas e atualização constantes.
A técnica do turismo é o saber fazer, que abrange várias funções, desde a venda
de produtos até a execução da própria viagem com o guia que a está acompanhando.
Esta técnica do turismo está relacionada com diversas áreas, podemos destacar: venda
de produtos turísticos elaborados por terceiros, gerenciamento de empresas turísticas
(hotéis, restaurantes) e todas as formas de atenção direta ao turista (guias,
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recepcionistas, garçons, etc) (BARRETTO, 1995).
Segundo Trigo (1998), atualmente é inconcebível alguém fazer um planejamento
em lazer ou turismo e não pensar na formação da mão-de-obra especializada que vai
atuar na área. O crescimento do turismo no Brasil e a pressão internacional fazem com
que sejam necessários novos investimentos em todas as áreas relacionadas ao setor.
No mercado competitivo do turismo, não se pode esquecer do fator qualidade,
como único critério que se impõe de maneira natural para determinar se haverá ou não
êxito em um produto ou serviço. A qualidade refere-se ao serviço aliado ao produto que,
tal como a oferta, é intangível, porém mensurável. Observa-se melhor isto nos setores
de hotelaria e de alimentação como pontos terminais de oferta, em que o contato com o
consumidor é imediato (BENI, 2000).
Dentro dos investimentos que são necessários para o desenvolvimento do
turismo, não podemos esquecer do serviço de alimentação dos restaurantes comerciais
ou de hotéis, especialmente no que tange a mão-de-obra prestada nestes locais. Os
profissionais dos restaurantes devem estar conscientes da importância da higiene e
segurança para produzir alimentos apetitosos e livres de contaminação.
Quando pensamos em evolução, associamos esta com o bem estar da
humanidade, conseqüentemente melhoria da qualidade de vida. No setor de alimentação
não poderia ser diferente, já que diz respeito a uma necessidade diária de todos os seres
vivos. É necessário uma ingestão diária de alimentos quantitativa e qualitativamente
adequados, saudáveis e que não coloquem em risco a saúde do consumidor. Oferecer
segurança alimentar é extremamente complexo, uma vez que envolve a necessidade de
conhecimento do que se está fazendo (PRATA, 2000).
O aperfeiçoamento da qualidade evidencia a competência dos profissionais que a
concretizam, dessa forma a melhor maneira de sustentar processos de qualidade é o
desenvolvimento dos recursos humanos, por meio de fortalecimento do potencial e
capacitação dos mesmos.
Para a produção de alimentos com qualidade contamos com um tripé básico, os
conhecimentos científicos sobre a definição do alimento e a relação deste com o
homem; a importância das técnicas dos produtos, métodos e equipamentos do processo
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de preparo da alimentação e a identificação cultural sobre a identidade simbólica dos
alimentos (PROENÇA, 1997).
Esse tripé básico citado acima tem como principal objetivo o controle de
qualidade nos serviços de alimentação. Evitar a contaminação de um alimento, ou seja,
a presença de qualquer material estranho no produto final, capaz de causar infecção ou
intoxicação alimentar, levando a transtornos gastrointestinais, é vital nos serviços de
alimentação, seja para turistas ou não.
Algumas características são comuns no processo de produção de alimentos: a
reprodução diária das mesmas atividades com o mesmo produto final e a mesma
qualidade em todas as porções preparadas. Há um ritmo intenso de trabalho desde o
começo do preparo até o prato pronto para ser servido. Existe dependência da mão-deobra, nem sempre especializada para a função e a falta de equipamentos modernos que
possam facilitar o trabalho na cozinha dos restaurantes.
Nós podemos verificar que os profissionais envolvidos em funções relacionadas
à produção de alimentos devem estar capacitados para o trabalho. Além dos
profissionais preparados o ambiente de preparo dos alimentos também deve ser
adequado para esse fim, seguindo normas ou orientações fornecidas por órgãos
competentes.
A inspeção sanitária é parte das atividades dos órgãos responsáveis por estas
normas e tem como objetivo principal, em serviços de alimentação, avaliar as condições
dos processos, as instalações, controles usados na produção, armazenamento, transporte,
distribuição, comercialização e consumo de alimentos para proteger a saúde do
consumidor.
Segundo Mendes (1998), cada vez mais é necessário aos profissionais ligados à
produção e processamento de alimentos, criar e manter ações voltadas para o controle
de qualidade dos alimentos, desde o momento de escolha de matéria-prima até a
obtenção do produto final. É importante que estes profissionais e também os
proprietários de empresas do setor fiquem atentos às legislações referentes ao controle
de qualidade em todas as etapas da produção de alimentos.
Atualmente

observamos

grandes

investimentos

na

transformação

do
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comportamento do trabalhador, tanto do ponto de vista educacional, treinamento, como
nas condições de higiene, saúde.
Para que haja controle de qualidade na produção de alimentos, são necessários
treinamentos e reciclagens periódicas com os profissionais envolvidos em todo o
processo da sua produção, um trabalho educativo e informativo (MENDES, 1998).
A forma mais correta de iniciar um treinamento é fazer um levantamento de
necessidades. Esse levantamento apontará as deficiências do trabalho e depois as
repassará ao funcionário para atualizá-lo com o desenvolvimento eficaz (LÔBO, 1999).
Os profissionais que trabalham em serviços de alimentação, especialmente em
restaurantes, desde os auxiliares de cozinha, cozinheiros, chefs em alguns
estabelecimentos, até os garçons, devem estar preparados para atender as necessidades
de quem procura estes locais, principalmente quando o cliente é um turista, que não
conhece os serviços prestados, nem a maneira como as preparações alimentares são
oferecidas, e muitas vezes ainda sente dificuldade até em se comunicar com os garçons.
A qualidade no serviço de alimentação está refletida, como já comentamos
anteriormente, na maneira como é feito o atendimento, na vestimenta dos funcionários,
na limpeza do espaço de acesso aos clientes, na forma como a mesa está preparada, na
tranqüilidade do ambiente e até mesmo no odor percebido no restaurante. São vários e
pequenos detalhes que somados fazem a diferença no momento de escolher um
restaurante ou indicá-lo para alguém.

1.2.2 Turismo cultural e cultura alimentar
Existem diversos objetivos ou motivos que levam um indivíduo a viajar, ou a
fazer turismo, entre os mais comuns estão: descanso, lazer, gastronomia, religião,
necessidades profissionais (ou de eventos). A motivação para um ou outro tipo de
turismo depende principalmente da vontade de cada pessoa para visitar ou realizar
determinada atividade em um lugar específico.
O turismo cultural engloba todos os aspectos das viagens pelos quais o turista
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conhece a vida e o pensamento da comunidade receptiva. Estimular os fatores culturais
de uma localidade é um meio de fomentar recursos para atrair visitantes. O turismo
pode ser estimulado não só como um meio de conhecimento, mas também como uma
forma de transmitir uma imagem favorável ao visitante (IGNARRA, 1999).
A maneira como uma localidade turística pode interagir com o turista depende
em muitas ocasiões de seu patrimônio cultural e fatores culturais. A alimentação e mais
especificamente a gastronomia típica é muito valorizada pelo turista, que procura
sempre os restaurantes indicados como representativos da culinária tradicional, como
forma de interagir e conhecer melhor determinadas sociedades.
Devido ao crescimento do turismo, é fundamental estar ciente das necessidades
sócio-culturais daqueles que viajam e se deslocam de um lugar para o outro. A
nacionalidade, os hábitos e costumes, incluindo os alimentares, devem ser levados em
conta, de forma que as pessoas possam encontrar os alimentos bem como outros
elementos que necessitam (KINTON, CESARINI & FOSKETT, 1999).
Neste sentido, vale lembrar que o serviço de alimentação reflete os hábitos
alimentares, a história, os costumes e os tabus da sociedade, mas também os cria e
desenvolve. Também é importante observar em nosso mundo multicultural e
globalizado, como é bem mais fácil uma variedade de facilidades alimentares em
qualquer local (ibid.).
Quando observamos a evolução da humanidade, constatamos que na
gastronomia, algumas artes culinárias têm sido mantidas com o passar do tempo, outras
não se adaptaram, assim foram esquecidas, e outras ainda, foram aprimoradas com o
uso de novos ingredientes e tecnologias. A gastronomia de um povo está ligada à sua
cultura, educação e modo de vida.
A tendência é a gastronomia ser assumida pelo setor de alimentação como um
todo e também ser um forte componente de identificação das culturas regionais, como
garantia de manutenção das diferenças culturais, perante a massificação da globalização
(KRAUSE, 2001).
A gastronomia é um importante produto turístico e a cultura gastronômica é uma
das viagens mais prazerosas que se pode fazer. Descobrir novos ingredientes, novos
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temperos, outras tradições, outras formas de saborear um mesmo alimento é uma
experiência muito rica. Vários países, regiões e mesmo cidades tornaram-se conhecidas
e atraentes devido aos produtos que oferecem à mesa, como pratos típicos, vinhos,
queijos, patês, doces, chocolates, receitas exóticas entre outros produtos alimentares.
A comida é um elemento necessário para constituir o corpo e reparar o desgaste
proveniente do dispêndio de energia (CAMPOS, 1982). Segundo Helman (1994), o
alimento tem várias funções nas sociedades e está relacionado com aspectos sociais,
religiosos e econômicos, sendo parte essencial do modo como uma sociedade se
organiza.
É com a alimentação que se observa a diversidade de culturas e tudo aquilo que
contribui para demonstrar a identidade de cada povo, dependendo das técnicas de
produção, de suas estruturas sociais, de suas representações dietéticas e religiosas e das
receitas que delas resultam, bem como de sua visão de mundo e do conjunto de
tradições construídas lentamente no decorrer dos séculos (FLANDRINI &
MONTANARI, 1998).
O estudo e o preparo dos alimentos é mais que uma técnica, é o reconhecimento
de que a gastronomia é reflexo da cultura de um povo (FREELAND-GRAVES &
PECKHAM apud ARAÚJO, 2001), e reconhecer isso é fundamental quando estamos
trabalhando com turismo onde há uma diversidade cultural imensa. A transformação do
alimento cru em cozido é uma das características definidoras das sociedades, uma
definição de cultura em oposição à de natureza (HELMAN, 1994).
O ato de comer, em todas as culturas e civilizações, é mais do que simplesmente
garantir a sobrevivência diária. Comer é um ato simbólico cultural, representa um estilo
de vida, aprofunda relações familiares e sociais, enriquece o processo de construção do
conhecimento, além de ser uma das maiores delícias da vida (TRIGO apud BARRETO,
2000).
Desde o descobrimento do Brasil até a atualidade, a culinária brasileira teve
influência de culturas diferentes, tivemos a participação de índios, portugueses,
africanos, espanhóis, italianos, judeus, e outros povos na formação da nossa
gastronomia e esta mistura fez com que a comida preparada no país, em suas diversas
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regiões, fosse diferente e melhor.
Na produção dos alimentos há o reconhecimento de que a gastronomia é o
reflexo da cultura de um povo (ARAÚJO, 2001). A comida é a manifestação da
organização social, a chave simbólica dos costumes, faz parte da estrutura social e assim
tem conjugações distintas nos diversos segmentos (FREITAS, 1997).
A comida, quando pronta para a refeição, é mesclada de valores simbólicos
antigos e modernos, mantendo características regionais e padrões sócio-culturais nas
diversas instâncias do conhecimento (ibid.).
Há divergências de uma cultura para outra sobre quais alimentos podem ou não
ser consumidos, sendo que alguns são rigorosamente proibidos em algumas culturas
(HELMAN, 1994). Dessa forma surgem os “Tabus Alimentares”, que são a forma
como, principalmente, a religião procurou traduzir-se para os homens mediante objetos
do mundo material, proibindo o consumo de certos alimentos (CAMPOS, 1982).
Quando estudamos como classificar um alimento, surgem diversas formas de
fazê-lo, uma destas formas é a classificação cultural, que como mostramos
anteriormente difere de uma cultura para outra. Devido a essas classificações o ser
humano é capaz de desperdiçar alguns alimentos, algumas vezes, comprometendo até
mesmo a sua saúde, ou em algumas situações, como por exemplo, viagens ao exterior,
ingerí-los, mesmo contrariando a sua cultura.
O alimento tem vários significados simbólicos, como o que pode ser comestível
ou não, alimentos que são utilizados como remédio e os alimentos sociais. Alguns
alimentos simbolizam status social, ou ainda podem demonstrar a identidade de um
grupo ou região de um país (HELMAN, 1994).
O restaurante do nosso tempo expressa à mesa, a arte gastronômica de uma
época ou das múltiplas facetas das próprias, e esta mostra-nos que a cozinha, em suas
várias manifestações, é a resultante histórica do desenvolvimento social e da
criatividade artesanal e industrial do homem (LÔBO, 1999).
Para quem trabalha com turismo, é fundamental observar a individualidade do
público que está sendo atendido, saber suas crenças, suas culturas, verificar de que

30

modo é possível melhor atender um cliente e oferecer o que é mais comum na sua rotina
em sua residência, assim como o que é mais exótico e diferente. Em alguns momentos é
necessário percebermos que o nosso cliente quer experimentar um pouco do modo como
a população do local onde está visitando vive, qual sua cultura, qual sua gastronomia
característica. Ou seja, o que a diferencia e distingue.
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2 RESULTADOS: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE

2.1 O local do estudo: Balneário Camboriú
O município está localizado ao centro do litoral do estado de Santa Catarina,
encontra-se no eixo de importantes destinos turísticos de compras, de eventos religiosos,
culturais e históricos (BOIA, 2000). Balneário Camboriú é reconhecido como maior
destino turístico do estado de Santa Catarina e um dos maiores do país. Segundo o
estudo da demanda turística internacional realizado pelo Instituto Brasileiro de Turismo
(EMBRATUR, 2000 apud SILVA, 2002), o município aparece como o sexto destino
turístico mais procurado do Brasil.
O principal atrativo do município é a praia central, onde são desenvolvidas
várias atividades de lazer programadas, conseqüentemente é onde se concentra uma
maior quantidade de turistas. No calçadão da praia estão localizados cinqüenta
quiosques, distribuídos em toda a extensão da praia.

Fonte: Secretaria de Turismo, FUNTUR
Fotógrafo: Alexandre Jones.

Para a hospedagem, a cidade possui um parque hoteleiro com aproximadamente
cem hotéis de várias categorias, e cerca de vinte mil leitos. Existem cerca de trezentos e
cinqüenta imobiliárias que dispõe de quinze mil apartamentos para alugar durante a
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temporada de verão, além das casas de excursão.
O município possui um terminal rodoviário nacional e internacional, com linhas
regulares para várias cidades do Brasil, da Argentina e Paraguai. O transporte urbano e
turístico é realizado por veículos abertos chamados “Bondindinhos”, considerados como
um atrativo turístico, por ônibus, táxi, moto-táxi, locadora de automóveis.
Além da praia, a cidade tem como atrativos, o complexo turístico Cristo Luz,
Parque Unipraias, Rodovia Interpraias, Via Gastronômica e Parque da SANTUR,
passeios de helicóptero, passeios náuticos, vôos panorâmicos, entre outras atividades.
Fazem parte ainda da infra-estrutura da cidade, diversos templos e igrejas de várias
religiões, biblioteca, museu de antropologia, salas de cinema, praças, parques e
monumentos (SILVA, 2002).

Fonte: Secretaria de Turismo, FUNTUR
Fotógrafo: Diego Popelier.

O comércio local, que funciona com horário bastante flexível em qualquer época
do ano, também é um atrativo turístico, pois Balneário Camboriú conta com
aproximadamente seis mil estabelecimentos comerciais, com diversas opções para os
turistas.
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No que se refere aos serviços de alimentação, segundo o Sindicato de Hotéis,
Restaurantes Bares e similares (2002), a cidade é servida por aproximadamente mil
bares, restaurantes, confeitarias e similares que oferecem uma variedade de opções de
serviços de alimentação, demonstrando assim as características de uma gastronomia
cosmopolita.
Segundo a Secretaria de Turismo de B.C. (2002), a localização, como
mostramos no mapa a seguir, e os limites do município são:
Norte – Itajaí
Sul – Itapema
Leste – Oceano Atlântico
Oeste – Camboriú
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Os acessos ao município são:
• Rodoviário - pela BR 101; Via Itajaí (Rodovia Oswaldo Reis).
• Aéreo: Aeroporto Navegantes; Aeroporto Florianópolis.
As distâncias do município para as principais cidades são:
Florianópolis - 80 Km
Itajaí - 10 Km
Camboriú - 02 Km
Itapema - 14 Km
Blumenau - 58 Km
Curitiba - 239 Km
São Paulo - 639 Km
Balneário Camboriú abrange uma área territorial de aproximadamente cinqüenta
quilômetros quadrados.

Seus primeiros habitantes eram de origem açoriana e

posteriormente, o município começou a ser povoado pela população teuto-brasileira
(SANTOS JUNIOR, 2000). Com o passar do tempo pessoas de várias partes do Brasil e
do mundo fixaram residência na cidade.
A cidade possui onze praias: a praia central com extensão de 5650 metros, as
praias de Laranjeiras, Taquaras, Taquarinhas, Pinho, Estaleiro, Estaleirinho e Mato do
Camboriú, localizadas ao sul, e as praias do Buraco, dos Amores e do Canto, localizadas
ao norte. Possui ainda as Ilhas das Cabras, do Pescador, Serafim, Balaio (SILVA, 2002).
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2.2 A origem do turismo e da gastronomia em Balneário Camboriú2
O veraneio, período compreendido entre os meses de janeiro a março de cada
ano, foi uma das formas que foram utilizadas pela burguesia (comercial-industrial) de
Santa Catarina, especialmente do Vale do Itajaí, para aproveitarem o seu tempo livre
(CHRISTOFFOLI, 2000). Os primeiros registros da existência da utilização das praias e
do mar para uso em função do lazer como referência social, no litoral norte de Santa
Catarina, aconteceu na praia de Armação, no atual município de Penha. As praias
escolhidas pelas famílias do Vale do Itajaí, devido as tendências da moda, eram de
Armação e de Cabeçudas, como reduto para o seu descanso (ibid.).
A praia de Cabeçudas foi um marco para o surgimento do lazer à beira-mar,
como também para a evolução do turismo de veraneio no estado, mesmo tendo sido na
praia de Armação, no município de Penha, o local em que primeiro se fez o veraneio,
antes de 1910 (ibid.).
Na entrevista concedida por Tina Bauer a Hering (apud CHRISTOFOLLI,
2000), a praia de Camboriú era utilizada como local para tratamento para tentar
solucionar problemas de neurose, agressividade e depressão na década de 1910. Em
1926 começaram a surgir no centro da praia de Camboriú as primeiras casas de veraneio
construídas por teuto-brasileiros, vindos do Vale do Itajaí, principalmente Blumenau, o
mais importante núcleo emissor de turistas do início do século. Em 1928 foi instalado,
por Jacó Alexandre Schmidt, o primeiro hotel na praia Camboriú, em 1929 a primeira
casa comercial (CORRÊA, 1985).
Antigamente, o centro comercial da região era Itajaí, município mais próximo de
Balneário Camboriú. Apenas em 1920, com a Estrada Geral é que surgiram os caminhos
que levavam à praia entre estes o “Caminho do Arame” que originou a Avenida Central,
o “Caminho das Areias” que originou a Avenida Brasil, além de outros caminhos que
facilitaram assim, o acesso dos moradores à região e o desenvolvimento do balneário
(AMARAL, 2002).
Observou-se um rápido crescimento a partir da década de 1940, quando
2

Este tópico foi construído utilizando referências bibliográficas e fontes orais de pessoas que aceitaram
dar depoimentos sobre a cidade. As informações orais foram concedidas de agosto – setembro de 2002 e
constam nas referencias finais deste trabalho.
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começaram a construção de hotéis e residências de pessoas com bom poder aquisitivo,
contribuindo para o desenvolvimento e melhorando à economia do município. Na
década de 1960, o turismo tornou-se uma atividade comum no país, e Balneário
Camboriú passou a receber um maior número de visitantes, das mais variadas origens e
de todos os recantos ( ibid. ).
Nos anos 1960, devido ao incremento da agricultura da soja, principalmente no
oeste catarinense e noroeste do Paraná, começam a ocorrer novos investimentos em
imóveis em Balneário Camboriú. A vinda dos paranaenses foi a grande força para o
desenvolvimento turístico do município, tanto que o primeiro edifício foi construído por
pessoas oriundas daquele estado.
Nos anos seguintes, no final da década de 1970 e início dos anos 1980,
começaram a ocorrer mais investimentos, foi o momento do “boom” imobiliário do
município, incentivando a atividade turística e a construção civil (SANTOS JÚNIOR,
2000).
Um dos impulsos, ou o que mais contribuiu com o turismo em Balneário
Camboriú, foi a construção da BR 101, a partir de 1970, o que facilitou sobremaneira o
acesso à região, contribuindo para aumentar os investimentos, com a construção de
edifícios e vendas de lotes para os paranaenses. Com o asfaltamento da BR 101,
também os turistas de São Paulo, começaram a visitar o município.
Foi nesse período também, final da década de 1970 e início da década de 1980,
que começaram a surgir os turistas estrangeiros, principalmente Argentinos, atraídos
pela diferença cambial que eles descobriram aqui. A partir daí, a cidade começou a se
posicionar como destino turístico do Brasil. A presença dos Argentinos, em Balneário
Camboriú, foi constante em todos os verões, exceto pelas últimas temporadas, 2001 e
2002, quando a crise econômica que atingiu este país, dificultou a vinda para as praias
brasileiras.
Nas últimas décadas o turismo em Balneário Camboriú passou a depender
menos do mar e do sol, devido a novos investimentos em equipamentos da própria
cidade, como outros atrativos turísticos e o comércio, por exemplo. Desse modo houve
uma redução na sazonalidade do turismo.
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A gastronomia teve uma evolução semelhante ao que aconteceu com o turismo,
pois à medida que aumentava a presença de turistas na cidade, aumentavam também os
investimentos na gastronomia. No começo a culinária era toda da região, os lugares em
que se trabalhava com alimentação eram simples, sendo que grande parte era de
estabelecimentos de pescadores, onde se servia peixe frito e pirão.
Em entrevista concedida pelo senhor Irineu Bittencourt a Corrêa (1985), este
relatou que foi quem criou o primeiro restaurante de Balneário Camboriú. Também foi
importante a vinda de Baturité Campos, da vizinha cidade de Camboriú, trazendo para a
cidade grandes empreendimentos: uma salga, um hotel, uma empresa de ônibus e um
restaurante.
Devido ao incremento do turismo na cidade começaram a surgir novos
restaurantes para atender a demanda turística da época. Aumentando os investimentos
na área de gastronomia que começou a ter alento, sendo que os proprietários dos
primeiros restaurantes eram na maioria da região dos vales, do Itajaí e Itapocu
(Joinville), os quais, na maioria, se deslocavam das suas cidades onde funcionavam
durante o ano e ficavam em Balneário Camboriú durante a temporada de verão.
No relato obtido nos depoimentos orais foi destacado o nome de alguns locais
que foram importantes na gastronomia da cidade, entre estes o Restaurante Mariluz que
ficava localizado onde hoje é a Avenida Central, o Bar San Remo localizado na esquina
da Avenida Atlântica com a Praça Almirante Tamandaré, o Restaurante Pio que ficava
próximo ao Mariluz.

Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú
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Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú.

Com o passar dos anos foram aparecendo os estabelecimentos que tinham outras
opções, ou seja, serviam uma alimentação diferenciada da que já existia no município.
Do mesmo modo que foram surgindo turistas de vários locais, começaram os
investimentos em diferentes tipos de restaurantes, oferecendo uma gastronomia variada.
Atualmente a gastronomia de Balneário Camboriú reflete como a cidade foi
sendo estruturada e habitada, nós temos diversas opções de restaurantes para oferecer
aos turistas e aos indivíduos que aqui residem. A gastronomia, assim como as
características gerais da cidade, hoje em dia, pode ser considerada cosmopolita.

2.3 O serviço dos restaurantes em Balneário Camboriú
Neste item procuramos apresentar as observações que fizemos nos restaurantes e
a análise das entrevistas realizadas, observando como nossos informantes caracterizam
os seus restaurantes, o que a nosso ver pode ser decisivo para o alcance de nossos
objetivos específicos.
Vale lembrar que conforto, acesso, qualidade e cuidados higiênico-sanitários são
fatores importantes, uma vez que tanto turistas quanto a população residente no
município investigado, devem ter estes restaurantes como uma referência cultural, mas
também como locais onde existam um mínimo de risco alimentar. A redução destes
riscos é extremamente importante para evitar danos à saúde e comprometimento da
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imagem do restaurante com a comunidade e com os turistas.
A Organização Mundial de Turismo (OMT, 1997), coloca a questão da
qualidade e dos cuidados higiênicos alimentares, assim como os espaços dos
restaurantes e sua equipe, como parte das ações de prevenção aos riscos turísticos. Daí a
importância do que conseguimos vislumbrar nas entrevistas e nas observações que
realizamos.
A seguir, nossa caminhada pelos restaurantes escolhidos para nosso estudo, para
a nossa escolha observamos a localização destes na avenida, ao sul, ao norte ou central,
assim como a procura destas áreas pelos banhistas. Os nomes dos restaurantes3 foram
trocados por pseudônimos, sendo esta nova nominação relacionada com peixes,
preservamos o nome dos nossos informantes também.
2.3.1 Descrição etnográfica: a experiência da pesquisa
A nossa pesquisa de campo foi realizada nos restaurantes que estão situados na
orla marítima, tivemos como informantes proprietários, gerentes e sócios dos
estabelecimentos. As nossas observações foram realizadas apenas na área de consumo
das refeições, sendo que não foi permitido o acesso ao local de preparo dos alimentos.
Assim nos resultados, quando descrevemos o perfil e o serviço oferecido, estamos
relatando as observações feitas apenas na área de consumo das refeições.
A maneira como fomos recepcionados nos locais estudados, pelos funcionários
ou proprietários destes locais, variou bastante. Em alguns estabelecimentos fomos
atendidos no horário marcado, sem interrupções durante a entrevista, os informantes
eram bem comunicativos, não ficando respondendo apenas ao que era questionado,
normalmente faziam algumas observações. Em outros locais a entrevista teve que ser
adiada, ou marcada para outro dia, ou ainda fomos atendidos com um atraso de mais de
trinta minutos, fomos interrompidos durante a entrevista para atender telefone ou
resolver alguns problemas no restaurante.
Tivemos alguns informantes com certa desconfiança e receio em gravar a
entrevista, até mesmo em fornecer algumas informações que eram necessárias para o
3

Seguindo os princípios éticos defendidos pela Comissão de Ética em Pesquisa da UNIVALI, evitamos a
citação dos restaurantes pesquisados.
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nosso trabalho. Outra dificuldade que encontramos foi na maneira como fomos
recepcionados, pois quando nos identificávamos como nutricionista percebíamos que o
discurso dos nossos informantes modificava, demonstrava maior preocupação com os
cuidados no preparo dos alimentos.
Nós tivemos alguns problemas durante a realização deste trabalho, entre estas
podemos destacar o fato de alguns estabelecimentos funcionarem apenas durante a
temporada de verão estando fechados o restante do ano. Assim nós fizemos nossas
observações e as entrevistas nestes locais, porém não tínhamos como retornar para
coletar dados que considerávamos que estavam faltando. Também foi necessário que
nos adaptássemos ao horário de funcionamento destes locais estudados, pois alguns
funcionavam apenas nos finais de semana, ou no horário noturno, outros mantinham o
mesmo atendimento no restante do ano.
Entre as facilidades na execução desta pesquisa podemos destacar o fato de não
ser necessária à presença dos turistas uma vez que as entrevistas eram feitas com os
funcionários, sendo possível a realização deste estudo durante o ano inteiro e não apenas
na temporada de verão. As anotações e os comentários que nós considerávamos
importantes sobre a entrevista e as observações foram feitas no roteiro de entrevista, ao
lado das questões.

2.3.2 Descrição do perfil e serviço oferecido
Começamos apresentando a descrição dos locais pesquisados e na seqüência
fazemos um tópico explicativo dos fatos observados, comentando o que foi observado e
o que é recomendado segundo alguns autores do setor de alimentação.
A- Anchova
Observações do ambiente e do pessoal em serviço
O restaurante tem espaço suficiente para atender os clientes, tem um balcão que
funciona como bar, com banquetas ao seu redor, que está localizado no meio do
ambiente, tem televisão via cabo e som ambiente. O volume do som é um pouco alto
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podendo incomodar os clientes, mas não se percebe barulho nem odores vindos da
cozinha, o ambiente é climatizado.
A decoração do local segue o estilo americano, tem bandeira dos Estados Unidos
da América, quadros, esculturas, uma moto presa na parede sobre uma das mesas, que
também serve como decoração do ambiente. Não tem cartazes ou adesivos informando
o horário de funcionamento do restaurante nem se é permitido fumar no local.
No que foi possível observarmos o local é bastante limpo, não vimos restos de
alimentos nem demais sujidades no restaurante. Os funcionários usavam uniformes, os
garçons usavam calça, camisa e um avental e atendiam os clientes que estavam no local
com atenção, cortesia, educadamente, dando explicações sobre os pratos que estavam
no cardápio.
Os cardápios, com capa de couro e as opções dos pratos estavam escritos em
inglês e português com os seus respectivos valores e estavam sobre o balcão do bar. As
mesas, de madeira, estavam cobertas por toalhas de pano. Os bancos são de couro, e o
espaço entre as mesas não é muito grande, porém há uma fileira de mesas e um corredor
de mais de 1,5 metros até o balcão do bar.
Serviço oferecido:
Cozinha internacional;
Americana, Asiática;
A la carte.
Cultura alimentar / Relação Sócio-cultural
A escolha da especialidade se deu devido à formação do proprietário do local, de
chef de cozinha internacional e também ao fato do mesmo ter viajado e residido em
outros países da Ásia, Europa e América do Norte. Então a escolha pelas especialidades
servidas ocorreu principalmente pela experiência do proprietário do restaurante.

B- Atum
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Observações do ambiente e do pessoal em serviço
O espaço do restaurante é bem pequeno para atender os clientes, possui um
degrau na entrada, o que pode dificultar o acesso e permanência de pessoas portadoras
de necessidades especiais, carrinhos de bebê, cadeiras de rodas, etc. Conta com um
balcão onde são preparados alguns dos alimentos servidos. Tem televisão, som
ambiente, quadros e outros objetos de decoração bem característicos.
Não percebemos odores de alimentos, talvez pelo tipo de alimentos servidos
neste local, o som estava em volume adequado e a temperatura do ambiente é agradável.
No que foi possível observarmos o local é limpo, não vimos restos de alimentos, ou
outras sujeiras no restaurante.
O número de funcionários é pequeno e não estavam uniformizados em nenhuma
das visitas realizadas. Apenas o cozinheiro, que é um dos sócios do local, estava
uniformizado com roupa típica japonesa.
Somente em uma das visitas havia uma mesa ocupada, o restaurante tem três
mesas de madeira que ficam sem toalha de pano e somente quando é servido o alimento
é que se coloca uma toalha de papel embaixo do prato.
Serviço oferecido:
Comida japonesa;
A la carte.
Cultura alimentar / Relação Sócio-cultural
A escolha pelas especialidades foi devido ao fato de um dos sócios saber, ou
entender deste tipo de culinária oferecida e a escassez de estabelecimentos que
trabalham com essa especialidade. Assim esta escolha foi devido principalmente à
experiência profissional do proprietário.
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C- Bacalhau
Observações do ambiente e do pessoal em serviço
O restaurante tem bastante espaço para atender os clientes, tem som ambiente,
estacionamento próprio, possui plantas, quadros e alguns outros objetos de decoração,
além de ter uma identificação visual do guia 4 rodas atestando a sua qualidade. O
ambiente é bem ventilado, não percebemos odores vindos da cozinha, o som estava com
o volume baixo não atrapalhando os clientes.
Não existem cartazes ou adesivos informando o horário de atendimento, nem se
é permitido fumar no ambiente interno do restaurante. Não tem degraus na entrada do
estabelecimento, desse modo não está dificultando a entrada no local.
Em todas as visitas realizadas haviam mesas ocupadas, observamos que os
garçons atendiam os clientes com cortesia e rapidez. O espaço entre as mesas, que são
de madeira e estão cobertas com toalhas de pano, é de aproximadamente 1 metro.
Os garçons estavam uniformizados, com calça preta e camisa manga longa
branca, em todas as visitas realizadas. No que foi possível observarmos, os funcionários
da cozinha também utilizam uniforme, avental e proteção para os cabelos. O
atendimento é feito com cortesia e prontidão pelos garçons e em todas as visitas um dos
sócios estava presente no local.
Serviço oferecido:
Frutos do mar;
A la carte.
Cultura alimentar / Relação Sócio-cultural
A escolha dos pratos oferecidos no cardápio ocorreu devido à história deste
restaurante em uma outra cidade, onde os pais do proprietário ofereciam o mesmo tipo
de alimentos. Assim esta escolha ocorreu principalmente devido à tradição do
estabelecimento em servir este tipo de preparação em outro local, como também por
causa dos alimentos serem da região.
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D- Badejo
Observações do ambiente e do pessoal em serviço
O espaço do restaurante é bom para atender os clientes, sendo que na parte
interna há um balcão para buffet e um outro balcão que funciona como bar. O local tem
música ao vivo em alguns horários e em outros som ambiente, tem ventiladores, e
alguns objetos de decoração típica mineira. O som ambiente estava em volume
adequado não atrapalhando os clientes, mas localização do estabelecimento é em uma
região bastante movimentada e barulhenta, sendo bem ventilado, não percebemos
odores vindos do buffet nem da cozinha.
Os cardápios estavam expostos nas mesas do ambiente externo, e havia alguns
panfletos de propaganda, com sugestão de pratos do cardápio com seus respectivos
valores, no balcão do bar. Não havia nenhum cartaz informando o horário de
funcionamento, nem se era permitido fumar na parte interna do restaurante. Segundo
informações obtidas com a nossa informante, o atendimento inicia às 11:00 horas e
fecha apenas quando não tiver cliente no local. Não fomos informados sobre quanto
tempo o alimento fica exposto no buffet, nem se os alimentos eram trocados em um
certo intervalo de tempo.
As mesas do ambiente interno são de madeira e estão cobertas com toalhas de
pano, as do ambiente externo também são de madeira, mas não ficam cobertas, o espaço
entre elas é de aproximadamente 1,5 metros.
Em todas as visitas os garçons estavam uniformizados com bermuda e camiseta
gola pólo com logotipo do local. Conseguimos observar alguns funcionários da cozinha
e estes também estavam uniformizados com avental e touca na cabeça, porém
percebemos que estes funcionários usavam anéis e relógios enquanto trabalhavam.
Serviço oferecido:
Buffet;
A la carte;
Cozinha Mineira;
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Frutos do mar;
Comida brasileira.
Cultura alimentar / Relação Sócio-cultural
Segundo a nossa informante, um dos sócios é nascido e criado em Minas Gerais,
assim ele entende desse tipo de alimentação oferecida. Os frutos do mar fazem parte do
cardápio devido ao fato dos clientes pedirem por esta especialidade e pela demanda por
este tipo de alimentação. A comida brasileira pela experiência da própria informante em
um restaurante que teve anteriormente em outra cidade.

E- Cação
Observações do ambiente e do pessoal em serviço
O restaurante é bastante espaçoso, possui duas salas para atendimento aos
clientes, tem som ambiente em volume adequado, possui estacionamento próprio, o
ambiente é climatizado. É possível visualizar o trabalho dos funcionários na cozinha,
pois esta tem janelas de vidros. Não percebemos odores nem barulho vindos da cozinha.
A decoração do local segue o estilo italiano, algumas camisas de times de
futebol italiano, as cores utilizadas são o verde vermelho e branco, as toalhas das mesas
seguem estas cores. Possui quadros e alguns outros objetos de decoração, como a adega
que serve também para decorar o local, sempre seguindo o mesmo estilo.
Alguns degraus na entrada do restaurante dificultam a entrada no local por
pessoas com necessidades especiais, carrinhos de bebê, cadeiras de rodas, etc. Na porta
de entrada do restaurante havia um adesivo informando o horário de funcionamento do
mesmo, e adesivos mostrando a área de fumantes e não fumantes.
Em todas as visitas realizadas observamos que o local é bem limpo, sem restos
de alimentos ou outras sujidades pelo chão ou mesas. Os garçons estavam
uniformizados com calça preta e camisa manga longa branca, e os funcionários da
cozinha estavam uniformizados com avental e proteção nos cabelos. Os garçons
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atendiam os clientes com cortesia e rapidez, conduzindo-os à mesa logo que estes
entravam no local, entregando os cardápios e se colocando à disposição.
Serviço oferecido:
Casa Italiana;
Massas;
Frutos do mar;
Cabrito;
Salada.
Cultura alimentar / Relação Sócio-cultural
Segundo o nosso informante o estabelecimento serve o mesmo tipo de
preparações que já servia nos outros restaurantes que tem em outras cidades. Assim a
escolha pela especialidade servida ocorreu devido à tradição.

F- Espada
Observações do ambiente e do pessoal em serviço
O restaurante não é muito grande, mas conta com espaço na parte externa
também, para o atendimento dos clientes. Possui som ambiente, que estava com o
volume alto e tocava músicas árabes em todas as visitas, o local é bem ventilado, não
percebemos odores nem barulhos vindos da cozinha.
Devido ao tipo de alimentação oferecida a decoração é árabe, com alguns
modelos de roupas típicas, e os próprios objetos utilizados para servir os alimentos e
bebidas, tem características especificas da cultura árabe. Segundo o nosso informante há
apresentações com show de dança do ventre como uma atração extra do local.
Os garçons estavam uniformizados com calça preta e camisa manga longa
branca, não conseguimos verificar se os funcionários da cozinha utilizavam uniformes
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ou se tinham os cabelos protegidos com toucas. Os garçons atendiam os clientes com
cortesia e rapidez, informando sobre os pratos oferecidos no cardápio e tirando as
dúvidas que estes clientes tinham.
O espaço entre as mesas não é muito grande, aproximadamente 80 centímetros,
as mesas são de madeira e estão cobertas com toalhas de pano na área interna e externa.
Não havia adesivos informando o horário de funcionamento, nem se era permitido
fumar na parte interna do restaurante. Haviam alguns cardápios expostos em algumas
das mesas da parte externa, mas estavam fechados, e também tinham alguns panfletos
de propaganda com alguns pratos e seus respectivos valores.
Serviço oferecido:
Comida árabe.
Cultura alimentar / Relação Sócio-cultural
Os proprietários são descendentes de árabes, uma das sócias aprendeu a culinária
árabe. Segundo o nosso informante outro motivo determinante foi o fato de não haver
outro restaurante árabe na cidade quando este começou a funcionar. Assim a escolha da
especialidade foi devido a experiência dos proprietários, e a diferença dos demais
estabelecimentos da cidade.

G- Garoupa
Observações do ambiente e do pessoal em serviço
O espaço do restaurante é bom para o atendimento aos seus clientes, em todas as
visitas realizadas ao local havia mesas ocupadas. Possui televisão, ventiladores e som
ambiente que estava em volume baixo em todas as visitas feitas. O local é bastante
ventilado não havendo necessidade de utilizar os ventiladores.
Não há degraus na entrada do restaurante, o que facilita a entrada de pessoas
com necessidades especiais, cadeiras de rodas, carrinhos de bebê, etc. A decoração do
ambiente é bem simples, conta com algumas plantas, quadros e cartazes de propaganda

48

para decorar o local. Segundo nosso informante o restaurante possui estacionamento
próprio.
Os garçons estavam uniformizados em uma visita, com calça preta e camisa
manga longa branca e nas demais com bermuda preta e camiseta gola pólo com
logotipo do estabelecimento. A cozinha é facilmente visualizada, pois tem uma janela
de vidro, assim observamos que o local é bem limpo e os funcionários da cozinha
utilizavam uniformes, avental e proteção nos cabelos.
As mesas são de madeira e estão cobertas com toalhas de pano nos dois
ambientes, interno e externo. O espaço entre as mesas é bom, aproximadamente 1,3
metros, os cardápios estavam expostos em algumas mesas do ambiente externo.
Nas nossas visitas observamos que os garçons recebiam os clientes na parte
externa do local e os acompanhavam até suas mesas, ofereciam os cardápios e
explicavam sobre os pratos oferecidos. Esse atendimento ocorria com rapidez e cortesia.

Serviço oferecido:
Frutos do mar;
Peixes;
Filé e picanha;
A la carte.
Cultura alimentar / Relação Sócio-cultural
Segundo o nosso informante o seu sócio já havia trabalhado em vários
restaurantes na região e quando abriu este estabelecimento, resolveu oferecer o mesmo
tipo de preparação que era servida nos locais onde havia trabalhado anteriormente.
Assim a escolha foi porque um dos sócios gosta deste tipo de preparação e tem demanda
para isto.
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H- Linguado
Observações do ambiente e do pessoal em serviço
O espaço do restaurante é bom para o atendimento dos clientes, possui um
balcão para o buffet, um balcão para bar com banquetas, ventiladores, som ambiente,
algumas plantas, quadros e outros objetos que servem para decorar o local. Nas visitas
realizadas o som estava em volume baixo não incomodando os clientes, percebemos
odores de alimentos e barulho vindos da cozinha. O ambiente é bem ventilado não
sendo necessário usar os ventiladores.
Na parte externa havia algumas sugestões de pratos, mas os valores não estavam
expostos. Observamos nas nossas visitas que os garçons recebem os clientes na entrada
do restaurante apresentam os cardápios e explicam como são os pratos, o atendimento é
feito com cortesia e prontidão.
Os garçons utilizavam uniformes, calça preta e camisa manga longa branca, não
conseguimos verificar se os funcionários da cozinha também utilizavam algum
uniforme, em todas as visitas realizadas ao local algum dos sócios estava presente no
restaurante.
Não fomos informados sobre o tempo que os alimentos ficam expostos no buffet,
questionamos nosso informante, mas não obtivemos resposta sobre este assunto.
Observamos em todas as visitas que não havia sujeiras ou restos de alimentos nas mesas
ou chão.
Serviço oferecido:
Buffet;
A la carte;
Camarão;
Peixe;
Carnes;
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Cultura alimentar / Relação Sócio-cultural
Segundo o nosso informante as preparações sugeridas no cardápio são
principalmente para agradar aos turistas que freqüentam o local. Dessa maneira a
escolha das especialidades ocorreu com a intenção de satisfazer a vontade dos turistas.

I- Merlusa
Observações do ambiente e do pessoal em serviço
O restaurante tem bastante espaço para atender os clientes, possui três
ambientes, um no piso superior, um na parte interna e o outro na parte externa. Conta
com um balcão onde são preparados os pratos da culinária japonesa, um balcão para o
buffet que segundo nosso informante é servido aos domingos. O local é bem ventilado e,
mesmo assim, o ambiente é climatizado, tem som ambiente, e alguns quadros, algumas
plantas e outros objetos que servem como decoração.
Nas visitas que realizamos percebemos que o som estava em volume alto
podendo incomodar os clientes, não percebemos barulhos nem odores vindos da
cozinha, não havia sujeira nem restos de alimentos nas mesas nem no chão. Os garçons
estavam uniformizados com calça preta e camisa manga longa branca, conseguimos
observar que um dos funcionários da cozinha estava uniformizado com avental e
proteção nos cabelos, não possuía anéis ou outros adornos nas mãos e braços.
Os garçons recebiam os clientes na entrada, acompanhava-os até as mesas,
ofereciam o cardápio e explicavam sobre as preparações oferecidas. Segundo a nossa
informante as preparações são modificadas quando os clientes desejam que ocorram
estas modificações. Conseguimos observar que os alimentos eram servidos em pratos de
louça ou de aço inox e não fomos informados sobre o tempo de permanência dos
alimentos no buffet aos domingos.
Serviço oferecido:
A la carte;
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Buffet;
Cozinha internacional;
Carnes e molhos;
Comida japonesa.
Cultura alimentar / Relação Sócio-cultural
Segundo a nossa informante, a família do seu esposo e sócio tem um restaurante
em uma outra cidade e as escolhas pelo tipo de preparações aconteceram pelo que era
servido neste outro estabelecimento. O seu sócio é chef de cozinha e aprendeu a fazer
este tipo de especialidade oferecida, na comida japonesa conta com uma pessoa com
formação especifica para esse tipo de preparação. Assim a escolha das especialidades
ocorreu devido à tradição e a experiência no preparo destes alimentos.

J-Namorado
Observações do ambiente e do pessoal em serviço
O restaurante tem bastante espaço para receber os clientes, conta com um balcão
para o buffet, dois ventiladores, televisão, som ambiente, algumas plantas e cartazes de
propaganda que servem para decorar a parte interna do local. O ambiente é ventilado,
não percebemos odores de alimentos vindos da cozinha nem do buffet, o som estava em
volume baixo não incomodando os clientes.
Há um degrau na entrada do estabelecimento, podendo dificultar o acesso de
pessoas com necessidades especiais, carrinhos de bebê, cadeiras de rodas, etc. Não tinha
cartazes ou adesivos informando o horário de funcionamento do restaurante nem se é
permitido fumar no ambiente interno.
Observamos lixeiras abertas e moscas próximo ao balcão do buffet aonde haviam
alimentos expostos, segundo informação do proprietário os alimentos ficam no buffet
das 11:00 às 16:00, sendo que as cubas do balcão são de aço inox. Os temperos, os
pratos e talheres ficam no balcão do buffet, os copos ficam guardados num móvel junto
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com as bebidas.
Em todas as visitas havia mesas ocupadas, sendo que as do ambiente externo são
de madeira e ficam sem toalhas, as do ambiente interno também são de madeira, mas
ficam cobertas com toalhas de pano. O espaço entre as mesas é bom aproximadamente
1,5 metros. A parte externa não tem cobertura com toldo ou laje que sirvam como
proteção.
Os garçons estavam uniformizados com calça comprida preta, camiseta de
manga curta branca e sapato preto. Foi possível observarmos que os funcionários da
cozinha usam uniforme e uma funcionária que conseguimos ver rapidamente tinha
touca, avental branco que estava sujo e sandálias de dedos.
Serviço oferecido:
Buffet;
A la carte;
Frutos do mar.
Cultura alimentar / Relação Sócio-cultural
Segundo o nosso informante a escolha por esta forma de servir ocorreu por ser o
único restaurante da região a servir dessa maneira, também é uma forma mais fácil de
servir, o custo da refeição acaba sendo menor para o turista. Assim esta escolha foi
devido à pequena concorrência quando este foi aberto, pela praticidade e rapidez no
modo de servir, e pelo menor custo para o turista.

K- Pescada
Observações do ambiente e do pessoal em serviço
O restaurante tem bastante espaço, na parte interna e externa, tem ventiladores,
máquina de chopp, som ambiente, plantas, alguns quadros e outros objetos que decoram
o local. O espaço interno é ventilado e o som ambiente sempre baixo durante a visita,
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não se percebeu barulhos da cozinha, mas sim os odores durante a preparação dos
alimentos.
Não possui degrau ou escadas que dificultem o acesso à parte interna do
restaurante e nem adesivos ou cartazes informando o horário de funcionamento e se é
permitido fumar dentro do restaurante. Os cardápios estavam expostos fechados, em
exposição, como cartaz, encontramos apenas algumas sugestões do cardápio, sem o
preço dos mesmos.
As mesas do ambiente externo são de plástico, as do ambiente interno de
madeira e estavam cobertas com toalhas de pano. O espaço entre as mesas é de
aproximadamente 1 metro de distância, tem desde mesas pequenas para duas pessoas
como mesas maiores para oito pessoas. Os pratos, talheres, copos e temperos ficam em
um móvel aberto próximo da cozinha. Nas nossas visitas observamos que os alimentos
são servidos em pratos de louça e de aço inox.
Os dois garçons estavam uniformizados com calça preta e camisa de manga
curta branca. Muito rapidamente conseguimos ver que os funcionários da cozinha
utilizam toucas como proteção, mas estavam com pulseiras e anéis, não foi possível
verificar se estes funcionários utilizavam uniformes.
Serviço oferecido:
A la carte;
Peixe.
Cultura alimentar / Relação Sócio-cultural
Para o nosso informante o principal motivo da escolha das especialidades
servidas é satisfazer a vontade do turista de comer este tipo de preparações. Assim a
escolha ocorreu devido ao objetivo de servir o que os turistas querem comer.

L- Salmão
Observações do ambiente e do pessoal em serviço
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O restaurante não é muito espaçoso, tanto na parte interna como na externa,
possui ventiladores, mesa de apoio para as bebidas ou pratos e som ambiente. Apesar do
calor intenso, apenas um ventilador estava ligado, o volume do som estava baixo, mas
percebeu-se bastante barulho vindo da cozinha, não havia odores de alimentos.
Havia alguns quadros, plantas, cartazes de propaganda e outros objetos
decorando o local. As grades de cerveja, empoeiradas, ficam acomodadas junto ao
balcão de bebidas, atrapalhando o movimento dos funcionários. Observamos que a
lixeira que fica na entrada do balcão estava destampada.
Na entrada do restaurante há um degrau que dificulta o acesso de pessoas com
necessidades especiais. As portas de entrada e/ou saída do local tem apenas metade do
espaço, pois duas mesas atrapalham a circulação. Não há cartazes ou adesivos
informando o horário de atendimento, nem se é permitido fumar no interior.
As mesas do ambiente externo são de plástico, as do ambiente interno são de
madeira e estavam cobertas com toalha de pano e um pedaço de papel. O espaço entre
as mesas é bem pequeno aproximadamente 45 centímetros. A parte externa fica sob um
toldo, existem sugestões de cardápio, mas sem os valores, expostos na parte externa,
possui também panfletos com sugestão de preparações com os seus respectivos valores.
Os pratos, talheres, copos e temperos ficam guardados em um armário fechado,
neste mesmo móvel, em uma mini-adega, ficam os vinhos. Em todas as visitas
observamos que os alimentos eram servidos em pratos de louça ou de aço inox.
Os garçons trabalham uniformizados com camiseta de manga curta com o
logotipo do restaurante, bermuda e sandálias. Observamos, rapidamente, que os
funcionários da cozinha utilizam lenço e avental, mas estavam com anéis, pulseiras e
relógios.
Serviço oferecido:
Frutos do mar.
Cultura alimentar / Relação Sócio-cultural
O nosso informante diz ter feito o seu cardápio pensando em oferecer produtos
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típicos da região, que os turistas não consomem freqüentemente, e também pelo lucro
que essas preparações trazem para o estabelecimento. Desse modo a escolha das
especialidades ocorreu levando-se em conta os alimentos da região e retorno financeiro.

M- Tainha
Observações do ambiente e do pessoal em serviço
O espaço do restaurante, na parte interna e externa, é razoável para receber os
clientes. Possui televisão e ventiladores na parte interna, som ambiente, cafeteira,
máquina de chopp e mesinhas de apoio para pratos e bebidas. O ambiente é ventilado,
não percebeu-se odores nem barulhos vindos da cozinha, o som estava em volume baixo
não incomodando os clientes.
Não possui degrau na entrada do estabelecimento, assim facilita o acesso de
pessoas com necessidades especiais, como cadeira de rodas, carrinhos de bebê, etc. Não
haviam cartazes informando aos clientes o horário de atendimento, nem se era permitido
fumar no ambiente interno do restaurante.
Os pratos, talheres e temperos ficam em um móvel aberto próximo à janela, que
estava aberta em todas as visitas realizadas, os copos ficam guardados em outro móvel
fechado próximo aos vinhos. Observamos que durante a nossa permanência havia um
garçom passando álcool nos copos e taças que estavam guardados.
Em todas as visitas haviam mesas ocupadas, as mesas dos dois ambientes,
externo e interno, são de madeira e ficam cobertas com toalha de pano, o espaço entre as
mesas é de aproximadamente 1 metro. A parte externa fica protegida pela laje e toldo,
os cardápios ficam expostos e abertos sobre as mesas na parte externa, tem algumas
sugestões de preparação com preço em cartazes.
Os garçons estavam uniformizados com bermuda, sandálias e camiseta gola pólo
com logotipo do restaurante. Observamos que os funcionários da cozinha utilizam touca
e avental, um dos sócios do restaurante é cozinheiro.
Serviço oferecido:
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Frutos do mar.
Cultura alimentar / Relação Sócio-cultural
Segundo o nosso informante a escolha pelos pratos que seriam servidos no local
foi feita pelo motivo de os sócios serem da região e por saberem como se prepara este
tipo de alimento. Também por servirem este mesmo tipo de alimentos nos outros
restaurantes que possuem aqui e em outras cidades. Assim esta escolha ocorreu devido à
tradição e por serem alimentos da região.

2.3.3 Discussão sobre o perfil e o tipo de serviços oferecidos
Após termos realizado as observações, pudemos destacar alguns pontos
positivos, e outros negativos dos restaurantes, utilizando como base recomendações
feitas por alguns autores do setor de produção de alimentos.
Para Silva Filho (1996), a área de consumo das refeições é destinada ao conforto
do comensal ou cliente, neste local é que se determina se o cliente retorna ou não. A
partir de alguns sentidos que possui as pessoas observam se este local é confortável ou
não. Pela visão observa-se a higiene, limpeza e arrumação; a audição responde pelos
barulhos vindos da cozinha, do ambiente interno e externo em que está; através do
olfato percebe-se o aroma agradável dos alimentos como também cheiros ruins vindos
da cozinha; pelo tato o cliente tem a sensação de frio ou calor e percebe a higiene dos
componentes da mesa. Neste sentido concordamos com Silva Filho (ibid.), quando este
afirma que um ambiente confortável é aquele onde a limpeza se associa a tranqüilidade
ou silêncio, ventilação e aparência, algo que muitos restaurantes não levam em
consideração.
A partir destes referenciais é que fizemos uma avaliação dos restaurantes quanto
as suas condições de funcionamento. Assim nas nossas observações, consideramos
importante as anotações sobre a aparência dos restaurantes, a ausência de barulho e o
som em volume baixo, bem como a temperatura e os odores que existiam nestes locais,
nos momentos das visitas.
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Mesmo as plantas que decoram o ambiente podem ser um problema se estiverem
próximas do local em que os alimentos são preparados (BICALHO, 2001), entretanto,
não são vistas como prejudiciais se estiverem no ambiente onde as refeições são
servidas, sendo algo que torna o ambiente mais humanizado e esteticamente mais
bonito. No que foi possível observarmos as plantas estavam localizadas na sala de
refeições ou área de consumo e não estavam próximas do local em que os alimentos
estavam expostos, não sendo um risco de contaminação dos alimentos.
Não deveria haver lixeira no ambiente de consumo das refeições (ibid.),
principalmente se esta estiver aberta como nós observamos. Dessa maneira isso pode ser
apontado como um aspecto negativo em alguns restaurantes, principalmente por se
tratar de um risco para a alimentação.
O tempo que o alimento fica exposto, assim como a temperatura do balcão,
também é importante para evitar o risco de contaminação. A temperatura do alimento
quando acima de 65° C permite que o alimento fique exposto por até 12 horas, com 60°
C por até 6 horas e abaixo de 60° C por até 3 horas (PARANAGUÁ, 2001). Como não
sabemos qual a temperatura do alimento enquanto está no balcão não podemos saber se
há risco de contaminação para quem os consome.
O espaço entre as mesas deve facilitar a circulação dos garçons, sendo mais um
aspecto importante de ser considerado nos restaurantes. Lima Filho (apud SILVA
FILHO, 1996) destaca que o espaço necessário para trânsito em uma sala de refeições é
de 1,10 m a 1,50 m dependendo do tamanho da mesa. Dessa maneira em alguns
restaurantes o espaço entre as mesas não era adequado, comprometendo o trabalho dos
garçons e a comodidade dos clientes destes estabelecimentos.
A utilização de uniformes também pode ser considerado um ponto positivo para
o estabelecimento, para Riedel (1992) o uso de aventais, gorros, rede de cabelos ou
toucas são alguns itens que contribuem para combater a transmissão de doenças, como
também dão um aspecto mais ordeiro, limpo e agradável ao ambiente. Conforme
Magnée (1995), os uniformes devem ser compátiveis com o ambiente, seu desenho deve
ter efeito visual junto à clientela, deve haver proteção para os cabelos. Observamos que
em todas as visitas realizadas, os garçons estavam uniformizados e os funcionários que
preparam os alimentos na cozinha também utilizavam uniformes.
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Podemos considerar negativo o fato dos funcionários da cozinha, os que nós
conseguimos ver, estarem trabalhando com pulseiras e anéis que, segundo Paranaguá
(2001), é algo incorreto, uma vez que os manipuladores de alimentos não devem utilizar
adornos em geral para evitar a propagação de microorganismos prejudiciais à saúde.
O fato dos cardápios estarem expostos, ou de haver sugestão de preparações é
um ponto positivo do local. Segundo Barreto (2000), ao entrar em um restaurante todo
cliente busca satisfazer seus desejos de ordem física e emocional, de modo que os
cardápios devem vir ao encontro dessas necessidades. O cardápio é a carta do menu, que
engloba uma lista de pratos que o restaurante oferece aos seus clientes (DAYAN, 1990).
As sugestões de algumas preparações, com seus respectivos valores pode ser
considerado um ponto positivo, pois o cliente pode optar por algum alimento que já
sabe o quanto terá que gastar. Os cardápios na parte externa do restaurante também têm
essa função, já que não é necessário esperar que o garçom venha atender para saber as
opções servidas.
Um ponto bastante importante de ser destacado é a presença de degraus na
entrada dos restaurantes, uma vez que a Organização Mundial de Turismo (1997)
recomenda que os restaurantes e outros serviços de alimentação tem que ter entradas e
saídas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, mesas especiais, cardápios
impressos em Braille, entre outras recomendações. Em alguns estabelecimentos, como
já comentamos anteriormente, os degraus e pequeno espaço de circulação dentro do
restaurante podem dificultar o acesso e permanência de pessoas com necessidades
especiais.

2.3.4 Os discursos: cultura alimentar / relação sócio-cultural, conforto, acesso,
qualidade e cuidados higiênico-sanitários.
A – Manifestação linear – Perfil dos informantes
Anchova: Proprietário, 30 a 40 anos, natural da Alemanha reside em Balneário
Camboriú, bem receptivo, porém muito ocupado, interrompeu a entrevista três vezes
para resolver alguns problemas do restaurante, a fala foi fluente e facilmente
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compreendida, pois o informante reside no Brasil há vários anos.
Atum: Sócia, 20 a 30 anos, natural de São Paulo reside em Balneário Camboriú, pouco
receptiva um pouco resistente para responder nossa entrevista, falou apenas sobre o que
foi questionada com respostas curtas.
Bacalhau: Sócio, 20 a 30 anos, natural de Itajaí reside em Balneário Camboriú, bem
receptivo nos atendeu no horário marcado e não interrompeu a entrevista, a fala foi
fluente.
Badejo: Sócia, 40 a 50 anos, natural do Paraná reside em Balneário Camboriú, um
pouco apreensiva com o fato de gravarmos a entrevista, mas com o passar do tempo a
fala foi fluente e a informante foi ficando bem receptiva.
Cação: Sócio e gerente, 30 a 40 anos, natural da Bahia reside em Balneário Camboriú,
bem receptivo, porém estava ocupado e atrasou em mais de 30 minutos a entrevista, a
fala foi fluente.
Espada: Proprietário, 20 a 30 anos, natural de São Paulo reside em Itapema, bem
receptivo, porém desconfiado sobre qual o motivo da entrevista, que já havia sido
explicado anteriormente,

falou pouco, apenas respostas curtas sobre o que era

questionado.
Garoupa: Sócio responsável, 40 a 50 anos, natural e residente de Itapema, chegou
bastante atrasado, mais de 30 minutos após o horário marcado para a entrevista, foi bem
receptivo, a fala foi fluente.
Linguado: Proprietário, 30 a 40 anos, natural e residente de Balneário Camboriú, bem
receptivo nos atendeu no horário marcado e não interrompeu a entrevista, a fala foi
fluente.
Merlusa: Proprietária, 20 a 30 anos, natural do Paraná reside em Balneário Camboriú,
bem receptiva, mas queria que nós esperássemos pelo seu sócio e esposo para que este
fosse o informante, a fala foi fluente.
Namorado: Proprietário, 30 a 40 anos, natural do Paraná reside em Balneário Camboriú,
pouco receptivo não quis que gravássemos a entrevista, falou pouco, apenas respondeu
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as perguntas que nós fizemos.
Pescada: Gerente, 30 a 40 anos, natural de Itajaí reside em Balneário Camboriú, bem
receptiva fomos atendidas no horário marcado e não fomos interrompidas durante a
entrevista, a fala foi fluente.
Salmão: Proprietário, 50 a 60 anos, natural e residente em Joinville, a entrevista foi
marcada três vezes, pois o informante não estava no restaurante nos horários marcados,
foi bem receptivo e a fala foi fluente.
Tainha: Proprietário, 30 a 40 anos, natural de Itajaí reside em Balneário Camboriú, bem
receptivo, nos atendeu no horário marcado e não interrompeu a entrevista, a fala foi
fluente.
A manifestação linear do texto, ou o perfil dos informantes, foi importante para
compreendermos melhor as semelhanças e diferenças nos discursos que analisaremos na
seqüência. Observamos que a origem dos nossos informantes influenciava na escolha
pelo tipo de serviço ou de alimento oferecido, os discursos foram semelhantes,
principalmente entre os informantes que são naturais da região de Balneário Camboriú,
diferenciando dos demais, naturais de outros estados e países.

Manifestação
Linear

7Proprietários

3 Sócios

1 Gerente

1 Sócio-gerente
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B – Dicionário de base
Neste tópico apresentamos alguns termos ou expressões em que os informantes
estabelecem com a temática e nossos objetivos, uma ponte de sentidos e significados.
Ou seja, a partir de suas falas, nós observamos suas percepções e conhecimentos sobre
as questões de nosso interesse. Como este tópico está relacionado aos discursos sobre
cultura alimentar / relação sócio-cultural, conforto, acesso, qualidade e cuidados
higiênico-sanitários, a maior parte das expressões retirada das entrevistas está voltada
para os aspectos citados.
Não tem estoque

Acesso fácil

Alimentos frescos

Aconchegante

Bancos de couro

Faz tudo aqui na frente

Melhor acesso

Sabem o cardápio

Saída da BR

Não sabem a cultura japonesa

Mais rápida entrada e saída

Prática no preparo

Falta outro idioma

Atrativo é a comida

Comida decorada

Local simples

Comida elaborada

Estacionamento próprio

1°lugar no guia 4 rodas

Produtos brutos

Nada congelado

Citado no Guia 4 rodas

Atendimento bom

Estacionamento difícil

Melhor depois da reforma

Clientela selecionada

Música M.P.B.

Porções iguais

Cozinheiras cuidadosas

Garçons bons
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Atender bem os brasileiros

Argentinos não são exigentes

O ponto atrai

Limpeza

Chopp de Blumenau

Cozinheiros de São Paulo

Todo mundo elogia

Fiscais nunca reclamaram

Qualidade e higiene

Atendimento igual para todos clientes

Manobrista

Confortável

Agradável

Sossegado

Mesma equipe desde o inicio

Propaganda boca-a-boca

Turistas passam pelo restaurante

Comida bem barata

Familiar

Árabes exigem limpeza

Cozinha toda separada

Comida caseira

Show que atrai clientes

Comida diferente

Cozinha bem montada

Cozinheiro experiente

Higiene do salão

Higiene dos banheiros

Péssimo

Maravilhoso

Vista boa

Torneiras com água quente

Tudo de aço inoxidável

Trabalho com luvas na cozinha

Funcionário que até fala castelhano

Dois ambientes

Estudante de nutrição

Cheff com curso no SENAC

Complicado

Não tem calçada

Fresquinho

Produto bom
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Não usa maionese caseira

Cozinheira de restaurante famoso

Garçons com cursos

Não é climatizado

Sufocado

Selecionando pessoas corretas

Complica na temporada

Dificuldade na cozinha

Os clientes reclamam

Atendo gente da alta

O meu é bom nisso

Curso na UNIVALI

A partir destes dados acima listados, termos ou expressões que estão
relacionados neste Dicionário de Base, foram realizadas as análises teóricas e as
discussões nos tópicos a seguir.

C – Regras de Co-referência, seleções contextuais e circunstanciais:
Nesse tópico observamos a partir de termos do Dicionário de Base, que
contextos e circunstâncias podem ser facilitadores ou complicadores quanto ao acesso,
conforto, qualidade e cuidados higiênico-sanitários nos restaurantes para os turistas,
segundo os informantes. Vale lembrar que a escolha destes termos é da pesquisadora e a
mesma acontece a partir dos objetivos do estudo e também da importância que é dada a
estes termos na visão dos informantes:
Por exemplo o termo Acesso para os nossos informantes nos levou as seguintes
referências:
Acesso simples: o restaurante está localizado na avenida à beira mar, os turistas
passam por esta avenida e visualizam o local.
Complicado: durante a temporada de verão há um maior movimento de carros
nesta região, o que acaba dificultando o acesso aos restaurantes.
Não tem praia ou calçada: a maré alta e as ressacas freqüentes danificaram as
calçadas, desse modo a segurança e a estética nos restaurantes próximos a esta região
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sem calçada estão comprometidas.
Facilidade pela localização: há alguns estabelecimentos que estão próximos das
saídas e entradas da cidade, perto da saída da BR, ou nas pontas da praia, não sendo
prejudicados com o movimento da alta temporada.
Como é possível observar unimos o termo acesso, que é questionado nas nossas
entrevistas e aparece no dicionário de base, com as expressões citadas anteriormente,
tendo co-referência direta com o termo acesso. Isto não significa que todos os termos
devam estar no dicionário de base, o pesquisador pode tirar as co-referências, os
contextos e as circunstâncias das entrevistas, contudo sempre lembrando que esta
relação não foi “dita” explicitamente, ela está no que Eco (1986) chama de “não dito”,
ou informação subliminar. O que significa dizer que não se encontra explícito no texto,
sendo parte da análise do pesquisador encontrá-la e fazer esta co-referência.

Para os nossos informantes o termo Conforto, nos possibilitou fazer as
associações que seguem:
Estacionamento: o fato de o restaurante possuir ou não estacionamento e
manobrista, é uma das maneiras de garantir o conforto do local.
Temperatura do local: o local com uma temperatura agradável permite as
pessoas uma sensação de conforto durante a refeição. O ambiente climatizado
artificialmente demonstra um tipo de preocupação com o conforto no local.
Clientela atendida: o tipo de cliente atendido pelo restaurante, faixa etária, nível
sócio-econômico, indica se o local é confortável. A música, barulho ou sossego,
algumas vezes estão relacionados com a clientela atendida e o conforto do local.
Decoração do ambiente: a apresentação do restaurante é uma das maneiras de
proporcionar o conforto aos clientes que freqüentam o local.
O conforto, segundo os termos que utilizamos neste esquema, é um dos motivos
na escolha de um restaurante. O visual é um item importante principalmente para as
pessoas que vêm de fora, uma vez que elas pagam por um serviço de qualidade, em que
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estão incluídos a beleza, praticidade, e os sentidos que estão ligados diretamente ao
conforto.

Para o termo Cuidados higiênico-sanitários, as falas dos nossos informantes
nos possibilitaram fazer as referências a seguir:
Utiliza produtos de qualidade: a seleção dos produtos demonstra a preocupação
com os cuidados no preparo dos alimentos.
Exigência por higiene: o cuidado com a higiene é reflexo da preocupação dos
informantes com os fiscais de saúde, com o risco de contaminação do alimento e com os
clientes que freqüentam os restaurantes.
Cozinha bem montada: uma cozinha bem projetada e bem equipada é uma das
preocupações dos informantes.
Funcionários com formação e experiência: a formação e a experiência da equipe
que trabalha na cozinha são formas de demonstrar os cuidados no preparo dos
alimentos.
Foi possível demonstrar nestas referências feitas anteriormente, que os cuidados
higiênico-sanitários para os nossos informantes tem importância como garantia de
alimentos saudáveis, livres de contaminações. Estes cuidados aparecem como
preocupação na fala dos nossos informantes, desde a escolha dos funcionários que
trabalham na cozinha até à seleção dos alimentos.

O termo Qualidade de atendimento, segundo a fala dos nossos informantes nos
remeteu as seguintes referências:
Outro idioma: o fato dos funcionários saberem outro idioma é importante para o
atendimento dos turistas estrangeiros.
Funcionários com formação e experiência: a equipe experiente e com cursos
consegue garantir um bom atendimento no restaurante.
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Mesmo atendimento para qualquer cliente: a forma como atende um cliente deve
ser a mesma como garantia de qualidade no atendimento.
As referências feitas com o termo qualidade de atendimento mostram que os
nossos informantes estão preocupados principalmente com a formação, treinamento e
valorização dos funcionários que sabem um outro idioma.

Quando questionados sobre os principais Atrativos do restaurante, a fala dos
nossos informantes nos levou às associações que seguem:
Comida servida: a comida é o que mais atrai o cliente ao restaurante, diferentes,
elaboradas, decoradas, barata, caseira.
Citação no Guia 4 Rodas: esta citação funciona como propaganda do local,
assim é bastante importante para os restaurantes citados.
Show e Música: um show de uma região específica serve tanto como
demonstração de alguns aspectos culturais como também um atrativo para freqüentar o
local. O tipo de música que o restaurante tem atrai alguns clientes que a apreciam.
Localização: a vista do local é considerada uma forma de atrair os clientes. A
facilidade ou dificuldade de estacionar próximo ao restaurante também é importante.
Limpeza: A higiene do salão de refeições e dos banheiros é outro fator
importante na escolha de um restaurante.
Com o termo atrativo do restaurante observamos que o tipo de comida servida é
considerado muito importante, mesmo quando em outros questionamentos aparecem
outros indicadores que favorecem ou prejudicam a freqüência nos restaurantes.

Para o termo Cultura alimentar / relações sócio-cultural conseguimos fazer as
seguintes associações a partir da fala dos nossos entrevistados:
Conhecimento da cultura: os funcionários conhecem os pratos servidos, mas não
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a cultura do local de origem das especialidades.
Atendimento diferenciado: os clientes brasileiros devem ser bem atendidos, os
argentinos não têm necessidade, pois não são exigentes.
Produtos regionais: os alimentos ou bebidas trazidos de regiões com tradição
nestes produtos são um atrativo de determinada cultura.
Com as referências feitas com o termo cultura alimentar / relações sóciocultural, verificamos que conhecer a cultura da região, não apenas o cardápio do
restaurante é importante, bem como saber a origem dos clientes, para diferenciar o
atendimento dependendo da clientela atendida. Oferecer produtos típicos de
determinadas regiões também é uma maneira de valorizar a cultura destes locais. Estas
associações são as maneiras de demonstrar a relação da escolha alimentar e cultura
segundo os nossos informantes.

D-Hipercodificação Ideológica:
As expressões deste tópico nos inserem no mundo de valores dos informantes,
nos juízos em que determinadas informações são associadas com juízos ligados ao que
se considera como “Bom” ou “Ruim”.
Tudo é fresco – Alimentos comprados diariamente, sem estoque, tudo é preparado para
o dia apenas (Bom).
Os bancos são de couro – Garantia de conforto no restaurante (Bom).
Importância de outro idioma – Oferece status ao restaurante (Bom).
Guia 4 Rodas – Publicidade e garantia de um bom serviço no restaurante (Bom).
Tem vista para o mar – Qualifica o restaurante pela paisagem (Bom).
Música M.P.B. – Seleciona a clientela atendida (Bom).
Porções sempre iguais – Demonstra o cuidado na montagem dos pratos (Bom).
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Atender bem os turistas – Principalmente os brasileiros, pois os argentinos não são
exigentes (Bom).
Fiscais da Saúde elogiam demais a gente - O cuidado com os alimentos é reconhecido
por pessoas que não trabalham no local (Bom).
Estacionamento e manobrista, os clientes saem direto dentro do restaurante –
Diferencial do restaurante (Bom).
O atendimento tem que ser o mesmo – Independente do cliente atendido (Bom).
Avenida – Todos que passam pela Avenida conseguem ver o restaurante (Bom).
Comida caseira – O tempero e o cuidado no preparo é maior que o industrializado
(Bom).
Pior lugar para estacionar na região – O acesso ao restaurante é dificultado devido à
falta de estacionamento (Ruim).
Pessoa bem esclarecida, que fala castelhano – Oferece status e pode atrair clientela do
Mercosul, chamando-os quando caminham, ou passam na frente do restaurante (Bom).
Estudante de nutrição na cozinha – O cuidado com a higiene é bem orientado (Bom).
Produto bom é comprado, industrializado – Algo que supera o que é feito de forma
artesanal (Bom).
Não usa maionese caseira – Relaciona o caseiro com o perigo de doença, idéia que nos
últimos anos é vinculada como parâmetros dos profissionais que atuam na saúde pública
(Bom).
Cozinheira experiente – A experiência está associada à questão da “fama” de um outro
restaurante. Não foi explicado motivo da saída da cozinheira deste serviço (Bom).
Preparação relação com educação formal – Que de certa forma confere o status de
preocupação do dono com a qualidade dos serviços oferecidos (Bom).
Ambiente não climatizado – Idéia de desconforto e sufoco (Ruim).
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Cobrança do proprietário – Garante cuidados no preparo dos alimentos (Bom).
O acesso complica na temporada – O movimento dificulta o acesso ao restaurante
(Ruim).
Cuidados estão relacionados com espaço físico – O espaço da cozinha compromete o
serviço (Ruim).
Atende gente da alta – O conforto do restaurante está relacionado ao tipo de cliente que
é atendido no restaurante (Bom).
Estes termos fazem parte da Hipercodificação Ideológica porque percebemos, na
fala dos nossos informantes, que eram enfatizados como características importantes no
serviço dos restaurantes. Os termos foram colocados, pelos informantes, como se
fossem diferenciais do serviço oferecido nestes locais, como facilitadores ou
complicadores desde o acesso, conforto, cuidados no preparo dos alimentos e qualidade
do atendimento.
Algumas destas expressões ou termos da Hipercodificação Ideológica podem ser
consideradas apenas crendices dos nossos informantes, não tendo nenhuma relação
especifica com o que encontramos na literatura do turismo ou do serviço de
alimentação. Outras, entretanto, estão relacionadas com as recomendações de alguns
autores de ambas as áreas, turismo e alimentação.
Podemos usar como exemplo a expressão: Alimentos comprados diariamente...;
Percebemos que a preocupação é garantir alimentos de qualidade, reduzir o risco de
contaminação da preparação que será servida. Segundo Prata (2000), mesmo quando
compramos alimentos diariamente não estamos adquirindo-os frescos, uma vez que
estes são produzidos e obtidos nos campos longe dos grandes centros de consumo.
A expressão: Os fiscais de saúde elogiam...; Demonstra a preocupação do
informante em afirmar que a higiene no preparo dos alimentos é boa, sendo uma
segurança para a clientela deste estabelecimento. Para Figueiredo (1996), a fiscalização
sanitária tem como objetivo avaliar a eficácia dos processos, meios e instalações, assim
como controles utilizados na produção, armazenamento e distribuição dos alimentos.
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Quando observamos a expressão: Importância de outro idioma...; verificamos a
preocupação do nosso informante em demonstrar que pretende atender melhor os
diversos turistas que freqüentam seu estabelecimento. Conforme Beni (2000), no
mercado competitivo do turismo, o fator qualidade é o único critério que se impõe de
maneira natural para determinar o êxito ou não dos produtos turísticos. Para Trigo
(1998), atualmente é inconcebível alguém fazer um planejamento em turismo e não
pensar na mão-de-obra especializada que vai atuar na área. Dessa maneira percebemos
que esta expressão está diretamente ligada a realidade e necessidade de quem trabalha
na área de alimentação e turismo.
Nas expressões: Os bancos são de couro..., Tem vista para o mar..., Música
M.P.B....,

Estacionamento

próprio...,

Ambiente

não

climatizado...,

Não

tem

estacionamento...; Observamos que o discurso dos nossos informantes estava centrado
no conforto da clientela, a preocupação nestas expressões era demonstrar que os seus
estabelecimentos tinham pequenos diferenciais para garantir o conforto da sua clientela.
Para Magnée (1995), a decoração de um restaurante, bem como a sua localização são
importantes para o sucesso de um empreendimento, um restaurante se destacará se
puder adotar uma política de atendimento onde ambiente agradável, cortesia, higiene e
qualidade sejam seus principais atrativos. Assim o tipo de música pode até ser
considerado importante para o nosso informante, mas não parece ser determinante na
escolha de um restaurante.
As expressões: Atender bem os turistas..., O atendimento tem que ser o
mesmo...; Verificamos que os discursos mostram o mesmo tipo de preocupação, o
atendimento aos clientes, sendo que para um dos informantes os turistas brasileiros
merecem melhor atendimento que os argentinos. Segundo Barreto (2000), a reputação
de um estabelecimento está diretamente relacionada à qualidade do seu atendimento, os
profissionais deste estabelecimento são o espelho da empresa e complementam o
trabalho da cozinha. Dessa maneira não há motivo para atender melhor um cliente do
que o outro, a origem não deveria fazer com que este atendimento fosse diferenciado.
Nas expressões: Estudante de nutrição na cozinha..., Cozinheira experiente...,
Preparação relação com educação formal...; Podemos observar neste discursos que a
equipe que trabalha no restaurante é capacitada, experiente, e treinada com cursos. O
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elemento humano quem faz a qualidade de um produto ou serviço (ARRUDA,1998),
para Teixeira et al(1997), os recursos humanos admitidos em uma empresa, mesmo
estando treinados não são considerados “obras acabadas”, precisam ser treinados para
desempenhar as tarefas pertinentes. Desse modo a preocupação com a equipe
capacitada, experiente e treinada, mostra que estes funcionários sabem como fazer para
melhor atender a clientela do restaurante.

E – Estruturas Ideológicas Dominantes
Através das estruturas ideológicas observamos as expressões, termos ou frases
que identificam os tipos de discursos e as conclusões das “falas” dos informantes.
Assim as estruturas ideológicas dominantes das entrevistas enfatizam:
“Não trabalha com estoque de alimentos”.
“Importância de saber outro idioma”.
“O tipo de música define a clientela do restaurante”.
“Atendimento diferenciado para brasileiros, pois os argentinos não são exigentes”.
“Elogios de pessoas de fora sobre a higiene do restaurante”.
“Estacionamento e manobrista são importantes para o conforto”.
“Todos os turistas passam pela frente do restaurante no verão”.
“Comida caseira, não industrializada”.
“Cozinha bem montada, tudo de aço inoxidável, com água quente”.
“Profissionais do restaurante com cursos”.
“O restaurante utiliza apenas produtos industrializados”.
“Funcionários com experiência”.
“Qualidade do serviço está relacionada com a seleção de pessoas corretas”.
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“Os problemas do restaurante não estão relacionados com a equipe”.
A hipercodificação ideológica serve de base para este tópico, em que ocorrem
algumas das conclusões sobre o pensamento dos nossos informantes, fizemos a
construção da estrutura ideológica dominante, apresentando os juízos de valor dos
nossos informantes.
Estes discursos ou estas estruturas são importantes por mostrar o que é
significativo para os entrevistados, como estes nossos entrevistados interpretam e
respondem as nossas questões, quais as conclusões são possíveis de serem retiradas
destes discursos. Assim podemos observar o que é importante para estes indivíduos nas
respostas ou no discurso das suas entrevistas.
Quando pensamos nos nossos objetivos, verificamos que as estruturas
ideológicas estão relacionadas a estes objetivos que nos propusemos. Principalmente o
de identificar os restaurantes conforme o conforto, acesso, qualidade e os cuidados
higiênico-sanitários. Os demais objetivos não são influenciados por este tópico, estão
sendo mostrados na nossa descrição do perfil e serviço oferecido nos restaurantes
pesquisados e também nas Regras de Co-referência, seleções contextuais e
circunstanciais.

F – Macroproposições
A macroproposição é construída pela pesquisadora, a partir das informações
obtidas. Nas macroproposições construídas percebemos que o informante busca se
eximir, em diversos momentos, das responsabilidades com o cliente, com o espaço que
ocupa e até com relação aos riscos potenciais no ambiente do restaurante e entorno.
Macroproposição do restaurante Anchova
“Nosso restaurante é diferente de tudo que tem aqui, a comida é decorada, elaborada.
Somos o primeiro no Guia 4 rodas em comida internacional, mas em termos de
qualidade falta ainda falar outro idioma”.
Macroproposição do restaurante Atum
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“O meu restaurante é o mais procurado nesse estilo de culinária, quem vem aqui é pelo
gosto, a comida é bem diferente, o acesso é bom, o lugar é pequeno, mas bem
aconchegante, confortável”.
Macroproposição do restaurante Bacalhau
“Os cuidados no preparo dos alimentos são bons o pessoal é experiente, a gente só
compra produtos frescos, direto do barco. O restaurante está no Guia 4 rodas desde que
foi aberto, o lugar é simples mas é confortável, na parte da qualidade ainda falta falar
outro idioma”.
Macroproposição do restaurante Badejo
“A clientela é selecionada porque a música tocada é M.P.B., atende mais casais, o
restaurante é mais tranqüilo. O atendimento deve ser diferenciado para os turistas
brasileiros, os argentinos não são exigentes”.
Macroproposição do restaurante Cação
“A qualidade e a higiene do restaurante são visíveis até por quem não trabalha no local,
fiscais e fornecedores, o estacionamento e o manobrista garantem o conforto do local. O
atendimento é o mesmo para todos os clientes”.
Macroproposição do restaurante Espada
“Todo mundo conhece o restaurante, porque passa pela avenida no verão. A comida é
barata, caseira e preparada com todos os cuidados, o lugar é bem agradável, familiar os
clientes ficam nossos amigos”.
Macroproposição do restaurante Garoupa
“Um dos pontos positivos do restaurante é o estacionamento facilitando o acesso, a
higiene garante um lugar de boa qualidade, onde a simplicidade do local não
compromete o conforto”.
Macroproposição do restaurante Linguado
“O estacionamento é o que mais atrapalha o acesso ao restaurante, a cozinha é bem
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equipada e os funcionários da cozinha trabalham com luvas, o local é confortável e tem
uma vista boa. Tem um funcionário que fala até castelhano”.
Macroproposição do restaurante Merlusa
“Após a reforma as instalações ficaram privilegiadas, com mais conforto, beleza e
higiene no local. O restaurante tem cheff de cozinha com curso e estudante de nutrição
que orientam na parte de higienização”.
Macroproposição do restaurante Namorado
“Nós fazemos o que é certo no que se refere a nossa responsabilidade, tudo está dentro
das normas, mas o poder público não cumpre com suas obrigações”.

Macroproposição do restaurante Pescada
“O acesso difícil e o fato do ambiente não ser climatizado diminui a clientela, apesar do
cuidado no preparo dos alimentos com pessoal da cozinha e demais funcionários com
experiência e cursos”.
Macroproposição do restaurante Salmão
“O restaurante passa por dificuldades, pois: o acesso é complicado, falta
estacionamento, o ambiente não é climatizado e o espaço físico compromete a qualidade
do trabalho na cozinha”.
Macroproposição do restaurante Tainha
“O acesso ao restaurante é complicado devido à falta de estacionamento, quanto ao
conforto o restaurante é bom nisso atende gente da alta. O cuidado no preparo dos
alimentos está garantido, pois os funcionários têm cursos”.
Com as macroproposições que fizemos de cada local pesquisado, nós
construímos a macroproposição final de todos os restaurantes, em que unimos as idéias
principais de cada um dos estabelecimentos que utilizamos neste trabalho. Esta
macroproposição final está sendo apresentada em seguida, e a partir dela fizemos o

75

esquema que segue mostrando as idéias centrais dos discursos dos nossos informantes.
Macroproposição Final
“Um bom restaurante é aquele que está bem localizado, tem estacionamento próprio, a
temperatura é agradável, tem uma clientela selecionada e é bem decorado. Os cuidados
higiênico-sanitários ocorrem com a compra de produtos de qualidade, além do local ter
higiene, a cozinha ser bem montada e contar com equipe treinada. A qualidade de
atendimento deve ser a mesma para qualquer cliente, e é necessário saber outro idioma
para melhor atender os turistas”.
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Idéias
Centrais

Acesso

Conforto

Cuidados

Qualidade

Localização

Estacionamento

Produtos de qualidade

Equipe boa

Conhecer a cultura

Temperatura

Higiene do local

Outro idioma

Atendimento
diferenciado

Clientela

Cozinha bem montada

Atendimento

Produtos regionais

Decoração

Equipe treinada

Cultura alimentar /relação sócio cultural
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Com este esquema que apresentamos anteriormente, buscamos resumir os
principais pontos do discurso, que foram retirados das nossas entrevistas, visando
alcançar os objetivos a que nos propusemos. Fizemos este esquema para mostrar as
principais idéias que foram mostradas em todas as etapas da análise dos dados obtidos
nessa pesquisa, observações e análise de discurso.
Quando perguntamos sobre o acesso ao restaurante, as respostas que obtivemos
relacionavam o acesso à localização do estabelecimento, estando relacionado ao
trânsito, às condições das calçadas e praia próximas ao local, e até mesmo à
visualização do restaurante. Segundo alguns autores o acesso pode ser visto como uma
forma de facilitar a entrada, permanência e saída de todos os indivíduos, inclusive os
portadores de necessidades especiais, conforme o Dicionário Universal (2002) acesso
significa a entrada, ingresso em algum local. A Organização Mundial de Turismo (OMT
1997) recomenda que os restaurantes e outros serviços de alimentação tem que ter
entradas e saídas acessíveis para usuários de cadeiras de rodas, mesas especiais,
cardápios impressos em Braille, entre outras recomendações. Para Trigo (1993), um
turismo mais acessível a todas as pessoas, de todas as idades, inclusive deficientes
físicos, torna-se uma realidade a cada dia.
Podemos verificar que o conforto levou nossos informantes a relacionar com o
fato de ter estacionamento, o tipo de clientela atendida, a decoração e a temperatura do
estabelecimento. Alguns autores consideram importante vários destes aspectos para o
conforto dos clientes de um restaurante, para Silva Filho (1996), na área de consumo
das refeições que se observa se o local é confortável e se os clientes voltarão ou não ao
restaurante. A partir de alguns sentidos que possui as pessoas observam se este local é
confortável ou não, pela visão observa-se a higiene, limpeza e arrumação; a audição
responde pelos barulhos vindos da cozinha, do ambiente interno e externo em que está;
através do olfato percebe-se o aroma agradável dos alimentos como também cheiros
ruins vindos da cozinha; pelo tato o cliente tem a sensação de frio ou calor e percebe a
higiene dos componentes da mesa. Conforme Magnée (1995), a decoração do interior
do restaurante deve ser alegre descontraída e relaxante, com cores que não incomodem
os clientes.
Percebemos que os cuidados higiênico-sanitários, estavam relacionados com a
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aquisição de produtos de qualidade, com a higiene do local, com uma cozinha bem
montada e com uma equipe de profissionais treinada. Vários autores destacam a
importância destes cuidados citados pelos nossos informantes, entre outros importantes
para os cuidados no preparo dos alimentos. As recomendações da Organização Mundial
de Turismo (OMT, 1997) para evitar a contaminação dos alimentos, é que devem ser
tomados alguns cuidados com a higiene do pessoal, manipulação higiênica dos
alimentos, e utensílios e instalações da cozinha de qualidade.
Quanto à questão sobre o que era qualidade de atendimento segundo os
informantes, tivemos como respostas que era uma equipe boa, que dominasse outro
idioma, e atendesse bem a clientela. Verificamos que alguns autores ressaltam estes
aspectos como importantes para garantir qualidade nos serviços prestados, para Barreto
(2000), a reputação de um estabelecimento está diretamente relacionada à qualidade do
seu atendimento. O elemento humano quem faz a qualidade de um produto ou serviço
(ARRUDA,1998), para Teixeira et al(1997), os recursos humanos admitidos em uma
empresa, mesmo estando treinados não são considerados “obras acabadas”, precisam ser
treinados para desempenhar as tarefas pertinentes. Para Trigo (1998), atualmente é
inconcebível alguém fazer um planejamento em turismo e não pensar na mão-de-obra
especializada que vai atuar na área. Dessa maneira percebemos a importância e a
necessidade de saber outro idioma, principalmente para os indivíduos que trabalham na
área de alimentação e turismo.
Quando observamos a cultura alimentar e a relação sócio-cultural, percebemos
que para os nossos informantes é importante que os seus funcionários conheçam a
cultura da região alem do alimento que está sendo servido. O atendimento diferenciado
conforme a origem do cliente, os clientes do Brasil merecem mais atenção que os
clientes oriundos do Mercosul, assim observamos que há um preconceito quanto aos
turistas que são de outros países, especialmente os argentinos. Os restaurantes oferecem
produtos regionais, destacando a culinária típica de uma determinada região,
valorizando algumas vezes a cultura de um local especifico, muitas vezes bem distante
do município.
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3 Considerações finais

Quando pensamos nos objetivos propostos nessa pesquisa, bem como nos
questionamentos que nos fizemos no início da mesma, percebemos que conseguimos
começar a delinear a situação dos restaurantes em Balneário Camboriú.
O nosso primeiro questionamento foi: como Balneário Camboriú se prepara para
o atendimento alimentar dos turistas que utilizam os restaurantes na sua praia urbana?
Percebemos que os restaurantes servem várias opções de alimentos, uma gastronomia
diversificada, com a intenção de satisfazer a todos os turistas e também os indivíduos
que residem na cidade e que freqüentam estes estabelecimentos.
A cidade conta com aproximadamente mil estabelecimentos que atuam no setor
de alimentos, entre estes os da região pesquisada. Assim percebemos que a gastronomia
oferecida nos restaurantes do município consegue atender à diversidade de turistas que
passam pela cidade, sendo também um diferencial ou um atrativo a mais para o turismo
na região.
Outro questionamento que fizemos foi: Como é o produto oferecido por estes
estabelecimentos, em termos de qualidade e cuidados higiênico-sanitários? O que é
qualidade de atendimento para os proprietários dos restaurantes? Observamos no
discurso dos nossos informantes que estes sabem o que é certo, o que deve ser feito no
cuidado no preparo dos alimentos, na higiene do local, e no atendimento. Porém nas
nossas observações percebemos que nem sempre a fala correspondia com a ação, o que
era dito nem sempre era verificado na prática.
Quanto à qualidade de atendimento, em geral, estava relacionada com a
formação da equipe de funcionários que trabalham em um restaurante, sendo que em
muitas entrevistas foi relatado a importância de saber outro idioma para melhor atender
a todos os turistas.
Uma outra questão que levantamos foi: Se os alimentos servidos tem alguma
relação sócio-cultural com a cidade, com os turistas e / ou proprietários dos
restaurantes? É possível observar uma identidade cultural na alimentação servida? Na
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análise dos discursos de nossos informantes não observamos nenhuma relação sóciocultural ou identidade cultural na alimentação servida nos locais pesquisados.
Verificamos que não há uma gastronomia típica no município, pois a cidade é bastante
nova e com características cosmopolita, principalmente devido a diversidade da origem
dos indivíduos que fundaram e residem em Balneário Camboriú.
Pela análise dos discursos e pelas nossas observações percebemos que não há
uma preocupação específica com os indivíduos que tem necessidades especiais, como
quem utiliza cadeiras de rodas, muletas, carrinhos de bebê. O pouco espaço interno e os
degraus muitas vezes podem dificultar o acesso e permanência destes indivíduos com
necessidades especiais. Na fala percebemos que o acesso foi visto apenas como a
localização destes estabelecimentos, não foi citado se o fato de haver ou não escadas era
um diferencial, ou se havia mesas especiais, ou ainda se havia espaço para deixar os
carrinhos ou cadeiras de rodas.
Quando questionamos sobre o que atraía o cliente ao restaurante, a comida bem
preparada e gostosa apareceu como algo importante na escolha de um local para realizar
as refeições, ainda que percebemos que havia bastante preocupação com a higiene do
local, com o atendimento e a localização do restaurante.
Segundo as declarações dos nossos informantes, os restaurantes passaram por
visitas da vigilância sanitária municipal, o que para alguns destes informantes já
significava garantia de um local limpo e que seguia as normas passadas pelos fiscais da
saúde. Acreditamos que possa ser feito um trabalho específico sobre a higiene, os
pontos de controle de risco para os alimentos, a forma de manusear os alimentos em
uma outra pesquisa ou trabalho de extensão, principalmente do curso de nutrição.
Após termos feito um levantamento histórico sobre a evolução do turismo e da
gastronomia em Balneário Camboriú, percebemos que a alimentação servida nos
restaurantes do município foi sendo modificada com o passar dos anos, tentando atender
à demanda dos turistas e refletindo a cultura e os gostos dos novos proprietários dos
estabelecimentos. Ainda verificamos que as modificações com a gastronomia e o
turismo no município ocorreram conforme os interesses econômicos da época, bem
como a interferência dos indivíduos que vieram morar e investir na cidade.
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Quanto ao fato da gastronomia ser um atrativo turístico, na análise do discurso,
percebemos que esta ainda é colocada como um equipamento turístico, pela maioria dos
nossos informantes, e não como um atrativo a mais para o turismo na cidade. Assim
acreditamos que deveria haver uma maior divulgação junto aos empresários do setor
turístico sobre a diversidade gastronômica presente no município, e como esta pode ser
utilizada como um atrativo a mais para o turismo.
Sugerimos que sejam realizados outros trabalhos com a finalidade de resgatar a
história da gastronomia no município e na região, uma vez que na nossa pesquisa não
tínhamos este objetivo, mas consideramos importante pesquisar sobre a evolução da
gastronomia em Balneário Camboriú.
Objetivamos com este trabalho contribuir com a área do turismo e da
alimentação, gastronomia e nutrição principalmente. Acreditamos que a realização deste
trabalho foi importante por demonstrar que a alimentação é algo bastante importante no
setor turístico, como equipamento e atrativo turístico.
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Apêndice A

Roteiro de Observação
Horário de funcionamento:
Higiene do local:
Uniforme dos funcionários:
Cardápio exposto com valores:
Sonorização:
Cortesia no atendimento:
Estética da mesa (toalha, pratos, etc):
Conforto (temperatura, barulho, etc):
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Apêndice B

Roteiro de entrevista
Como você classificaria seu restaurante quanto ao acesso, conforto e os cuidados na
preparação dos alimentos?

Qual a especialidade do seu restaurante?

O que o levou a optar por esta especialidade?

Sua equipe está preparada para atender qualquer cliente que procure o seu restaurante? De
que forma?

O que o senhor considera que atrai o seu cliente, turista ou morador da cidade ao seu
restaurante?
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Apêndice C

Termo de consentimento livre e esclarecido

Fui informado (a) de que está sendo realizada uma pesquisa com o título “Turismo e
oferta alimentar”, sob responsabilidade de Ana Paula Mendes dos Santos, aluna do Curso de
Mestrado em Turismo e Hotelaria da Universidade do Vale do Itajaí.
Caso eu aceite participar desta pesquisa, serei entrevistado (a). Essa entrevista será
gravada e nela serão feitas perguntas sobre a minha percepção sobre o tema da pesquisa.
O meu nome jamais aparecerá quando forem apresentados os resultados da pesquisa.
Para garantir este sigilo, a fita cassete com a gravação da minha entrevista será identificada
apenas por um número, para que ninguém além da entrevistadora possa saber quem é a pessoa
que foi entrevistada. Não receberei qualquer pagamento por participar deste estudo, não
sofrerei nenhum prejuízo ou punições se, mesmo depois que começar a entrevista, eu resolver
parar ou não quiser responder alguma ou algumas perguntas.
Se eu estiver de acordo em participar da pesquisa, ser-me-á pedido para assinar, junto
com a pesquisadora, este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Caso eu prefira não
assinar, minha decisão será respeitada, e isto não impedirá que eu participe da pesquisa.
Depois de receber as informações acima, este Termo de Consentimento foi lido e eu
decidi participar desta pesquisa de forma livre e esclarecida.

Balneário Camboriú,______ de _________________________de _________
Assinatura do (a) participante: _____________________________________
Assinatura da Pesquisadora: _______________________________________
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Apêndice D

Roteiro de depoimento oral turismo

Como iniciou o turismo em Balneário Camboriú?

O incremento do turismo em Balneário Camboriú foi a partir de quando?

Quais os primeiros turistas que visitavam o município?

O que foi marcante para que Balneário Camboriú se tornasse este centro turístico que é hoje?

Como e quando ocorreu o aumento dos hotéis, dos restaurantes e de outros meios de
hospedagem e que outros meios que favorecem a vinda do turista?
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Apêndice E

Roteiro de depoimento oral gastronomia

Como e quando foram surgindo os primeiros restaurantes em Balneário Camboriú?

Qual o tipo de alimentos que ofereciam?

A partir de quando ocorreu o aumento da oferta dos restaurantes?

Com quantos restaurantes a cidade conta em média atualmente?

A gastronomia tem uma importância relevante para o turismo na cidade?

