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RESUMO

A pesquisa na área da Gastronomia não se limita ao ato de alimentar-se, mas relaciona-se com uma gama de saberes que ultrapassam a ingestão 
de nutrientes ou o modo de preparo de um prato,além de abranger questões culturaisde todo um universo permeado pelo sabor. Sendo assim, o 
objetivo desta pesquisa é de dar um panorama das publicações na área da Gastronomia,analisandoartigos publicados em quatro periódicos de 
Turismo classificados no CAPES. Desta forma, esta pesquisa busca encontrar nos artigos,através de uma análise bibliométrica, os aspectos 
relacionados à quantidade, autoria, temas de pesquisa e referências utilizadas. Os periódicos analisados foram: Revista Turismo em Análise da 
Universidade de São Paulo; a Revista Turismo Visão e Ação da Universidade do Vale do Itajaí; a Revista Rosa dos Ventos da Universidade de Caxias 
do Sul e a Revista CulTUR da Universidade Estadual de Santa Cruz. Como procedimento metodológico, se utilizou predominantemente a pesquisa 
quantitativa, através do levantamento de forma individual dos artigos gastronômicos e a mensuração das suas características. Após a pré-seleção 
das amostras, restaram quarenta e sete artigos que tratavam diretamente da área da Gastronomia no título, no resumo ou nas palavras-chave. 
Através de indicadores pré-estabelecidos,os artigos foram analisados individualmente e, apesar de o projeto ainda estar na fase de análise dos 
dados, alguns resultados preliminares foram observados. Em princípio, os anos mais produtivos para esta área do conhecimento foram em 2012, 
2013 e 2015, sendo o periódico Rosa dos Ventos o que mais publicou. Os autores dos artigosse dispersaram em mais de trinta instituições, sendo 
a que apresentou maior número de afiliados a Universidade do Vale do Itajaí, seguida da Universidade Anhembi Morumbi. Percebe-se também 
que a maioria dos trabalhos foram escritos em média por dois autores afiliados em mais de uma instituição.Os estudos foram elaborados 
principalmente por doutores e mestres, sendo que a proporção de mestrandos e doutorandos, isoladamente, ainda supera outros tipos de 
titulações. Os temas mais abordados, observados através da escolha das palavras-chave, foram o Turismo e a Hospitalidade na área da 
Gastronomia. De maneira mais específica, os trabalhos discorrem sobre as diversas tipologias de cozinhas (típicas ou regionais), temas de turismo 
relacionados à hospitalidade (festejos, festas temáticas ou típicas) e, em menor proporção, a formação em Gastronomia e sustentabilidade. Para 
fundamentar as temáticas abordadas nos trabalhos, observa-se que os autores utilizaram com maior frequência os livros eartigos de periódicos 
nacionais – apesar do periódico Rosa dos Ventos se destacar por ter utilizado quarenta e cinco por cento de referências estrangeiras. Chama a 
atenção também quea soma dos indicadores “outras referências nacionais” e “outras referências internacionais” equivalem quase a mesma 
proporção dos livros nacionais. Quanto à atualidade das referências, percebe-se que a maioria das fontes empregadas é defasada, isso porque 
grande parte delas se enquadram no agrupamento com mais de cinco anos da data de publicação do artigo. Por fim, cabe ressaltar que os 
resultados apontados no presente resumo não podem ser conclusivos, uma vez que o projeto ainda se encontra em desenvolvimento.
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