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A principal característica da oralidade é a de fazer com que o individuo “viva” 

novamente, na forma de lembrança, toda experiência que teve em determinada situação, 

trazendo de volta os sentidos e os simbolismos que se registraram. Levando isso em 

consideração, este estudo pretende recompor a trajetória dos Festivais Gastronômicos 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Câmpus Goiânia, a 

fim de expressar a sua importância enquanto evento institucional e para a sociedade. 

Como contribuição de resgate de memória vivida, o recurso metodológico da história 

oral permitirá que as experiências vividas nos 11 festivais sejam consideradas registros 

documentais. Isto se faz importante porque se evidenciou uma ausência de registros e 

documentos oficiais de boa parte das edições do festival, o que reflete uma perda de 

memória institucional que serve de referência para toda uma área de atuação que 

envolve não só professores e alunos, como também a própria instituição. A busca pauta-

se em pesquisas bibliográficas no campo da oralidade e dos temas da área de turismo 

que envolve eventos e gastronomia, no levantamento de documentos do IFG referentes 

às 11 edições do Festival Gastronômico do IFG, além da coleta de dados primários sob 

o auxílio do método de abordagem da fenomenologia que prioriza, como fonte de 

pesquisa, os sujeitos envolvidos. As conclusões dessa pesquisa demonstram a extrema 

importância dos festivais para a instituição, ressaltando a necessidade de registros 

documentais e permitindo que haja um feed back de tudo de positivo e tudo a ser 

melhorado nos festivais. Assim, os relatos pessoais traçados pela oralidade dos 

envolvidos nesses eventos passam a ser uma fonte oficial de informações. 
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