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RESUMO

Traçar o perfil de uma determinada área, em um determinado período, sob determinada perspectiva, reflete o comportamento típico de um 
assunto/disciplina, quando esta atinge certo grau de amadurecimento – ela volta-se para si própria, visando a conhecer seus trajetos e fazer 
projeções de futuras tendências, assim como determinar as características das pesquisas que estão sendo realizadas. As pesquisas com este tipo 
de enfoque têm ganhado força nos últimos anos, com a publicação de diversos trabalhos que traçam o perfil de determinada área de estudo, nos 
mais diversos campos do sabor. No entanto, na área de Gastronomia, no Brasil, estudos com esta vertente ainda não existem, pelos mais diversos 
motivos, entre os quais destacamos a baixa produção científica na área. As múltiplas possibilidades para pensar a alimentação fazem da 
gastronomia uma questão multidisciplinar, mas de forma especial, destacam as suas inter-relações com o turismo. O estudo da produção 
científica publicada sobre gastronomia, publicada em periódicos de Turismo no Brasil entre o período de 2008 a 2016, constitui-se no objetivo de 
pesquisa do presente estudo. A pesquisa foi exploratória, com método qualitativo, por meio de análise documental, no primeiro momento. Foi 
descritiva, com método quantitativo, no segundo momento.  Ao todo, foram identificados 42 artigos abordando a temática da gastronomia em 
periódicos da área de Turismo disponíveis na biblioteca online SPELL – Scientific Periodicals Electronic Library. O autor mais produtivo é 
proveniente da Universidade Federal do Paraná (UFPR), com três trabalhos. Também observou-se que a maioria dos autores possui formação 
inicial (graduação) em Turismo (48%) e possuem mestrado (47%) ou doutorado (47%) em áreas diversas. A Revista Rosa dos Ventos – Turismo e 
Hospitalidade concentra boa parte da produção brasileira, envolvendo gastronomia entre os periódicos da área de Turismo, correspondendo a 
57% do total de artigos utilizados no estudo. O levantamento indicou que o número de publicações sobre gastronomia e turismo vem 
decrescendo desde o ano de 2014. Os métodos de pesquisa adotados nos artigos analisados confirmam o predomínio de estudos qualitativos, de 
cunho descritivo (76%) e com análise documental (67%). Os novos enfoques que abrangem os assuntos desta área ainda não estão presentes em 
pesquisas nacionais, com a mesma ênfase. Podemos perceber que não existem estudos que correlacionam a gastronomia e o turismo em regiões 
como a Norte e a Centro-Oeste do país. Desta forma, salientamos a grande lacuna que existe em pesquisas e as inúmeras possibilidades de 
aspectos que possuem potencial para serem pesquisados. A última etapa do levantamento analisou as referências constantes nos artigos 
analisados e que correspondem ao material bibliográfico e documental citado pelos autores dos artigos analisados. Para esta análise foram 
consideradas apenas teses, dissertações, monografias, livros e artigos indicados nas referências, sendo identificadas 868 referências. A primeira 
constatação é que predominam, com 69%, as citações de publicações nacionais, onde destacamos a autora Maria Henriqueta Sperandio Gimenes 
Minasse, que foi a mais citada entre todas as referências analisadas, estando presente em 14 artigos. Este resultado é desfavorável, indicando que 
os pesquisadores brasileiros não estão realizando uma ampla revisão da literatura internacional para embasar seus estudos. Os resultados 
apresentados neste estudo poderão servir de embasamento para a identificação de lacunas e características sobre pesquisa científicas no campo 
da gastronomia, realizadas na área de Turismo.
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