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A gastronomia típica compõe-se de elementos representativos da cultura alimentar de
determinados grupos humanos, por meio da culinária, bebidas, materiais utilizados e
aspectos culturais.As produções gastronômicas, podem assim, ser entendidas como
fontes inesgotáveis de saberes e fazeres, patrimônios que alimentam não apenas o
estômago mas também, a fome de conhecimento sobre si mesmo e sobre os outros e que
são utilizados como fontes geradoras de fluxo turístico. Este entendimento nos instiga a
explorar elementos que também fazem parte destas produções como as memórias, os
saberes, as práticas cotidianas e funções sociais dos que produzem esses pratos típicos e
que muitas vezes, são invisibilizados. Neste contexto, buscamos discutir esta temática
tendo como referência empírica os relatos de uma produtora de bolo de arroz (prato
típico mato-grossense), residente do município de Cáceres-MT, destino turístico,
detentor de vastos recursos naturais, culturais e históricos.O aporte teórico conta com a
contribuição da teoria das representações individuais e coletivas de Durkheim, memória
coletiva de Halbwachs, práticas cotidianas de Certeau, Giard e Mayol e gastronomia
como lugar de expressão, preservação e valorização da cultura e história nos estudos de
Montanari, Poulain, Dória, dentre outros estudiosos. Os resultados indicam que a
valorização e a promoção das memórias, práticas cotidianas e funções sociais que os(as)
produtores(as) de pratos típicos desempenham,podem ampliar e fortalecer ainda mais o
leque de atrativos turísticos dos destinos, e para além disto, dar visibilidade a estes
sujeitos e suas práticas.
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