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Internacional  

 

Editorial 

 

A Revista Contextos da Alimentação apresenta artigos que fomentam a discussão 

sobre o ato de se alimentar, numa perspectiva da história da alimentação e estudo 

da gastronomia, usando das diferentes áreas do conhecimento para permitir avanços 

na compreensão deste ato repleto de significados. 

O estudo da gastronomia como arte e técnica, tem sido relevante para compreender 

as novas tendências para a formação profissional, a inserção do tema nos diferentes 

contextos sociais bem como a ocupação nos espaços literários. Essa tendência pode 

ser conferida nos quatro primeiros artigos desta edição. 

A formação da sociedade, a construção do conjunto de cozinhas brasileiras e hábitos 

alimentares, pode ser compreendida sob a perspectiva de sua produção literária, 

como detalhados no artigo “Gastronomia e literatura na formação da identidade 

nacional”. 

Os artigos “A evolução do curso de gastronomia no Brasil” e “A profissionalização da 

gastronomia e o desenvolvimento do Jornalismo Gastronômico no jornal Folha de São 

Paulo” abordam o estudo da gastronomia como ciência, evidenciando a tendência 

nacional de expansão do segmento de serviços e hospitalidade, gerando a 

necessidade de profissionalização do setor. 

Ainda, nesta edição, são apresentados artigos que discutem importantes bebidas que 

são constituintes de identidade cultural e social tais como a cerveja, o vinho e a 

cachaça. Um outro marcador de identidade culinária é o bolo Souza Leão, ressaltado 

por ser preparação genuinamente brasileira. 

Temas como “Comfort Food” e alimentação coletiva ampliam o escopo de elementos 

fundamentais para a compreensão da alimentação como agente de cuidado não 

apenas do homem biológico, mas, também da “alma” por meio de uma alimentação 

restauradora. 

Para completar, o artigo “Mejora sostenible del conocimiento nutricional en 

comunidades marginadas y aisladas en América Latina” aborda aspectos políticos e 

econômicos da alimentação. Completando a diversidade de temas fundamentais para 

a compreensão sobre a alimentação, nos seus mais diversos cenários. 

Uma ótima e saborosa leitura a todos! 

 

 

 
Irene Coutinho de Macedo 

Editora 
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