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RESUMO

O presente trabalho discuti a produção e difusão da ciência no contexto da gastronomia no Brasil, por meio da análise das ações de docentes de 
cursos de bacharelado em IES públicas. A pesquisa desenvolvida é exploratória e descritiva, com abordagem documental e enfoque quanti-
qualitativo, que envolve o levantamento, a análise e classificação das informações, a tabulação e a interpretação dos dados. A pesquisa foi 
desenvolvida com a compilação das informações disponibilizadas pelos pesquisadores no currículo disponível na Plataforma Lattes do CNPq. Para 
coleta de dados, foi desenvolvido um banco de dados no formato Excel e Word, com campos para que fosse possível: a) construir o perfil 
acadêmico dos docentes; b) analisar a construção da produção científica e c) identificar os principais canais de disseminação da produção 
científica. O corpus de pesquisa compreendeu os currículos de docentes de cursos de bacharelado em gastronomia do Brasil, disponíveis na 
Plataforma Lattes do CNPq, doutores, mestres e especialistas, encarregados da formação à nível de bacharelado, dos futuros gastrônomos do 
Brasil. Após a tabulação dos dados, foi possível identificar que, dos 69 docentes identificados, a maior parte dos docentes são nutricionistas (22 
ao todo) com pós-graduação a nível de mestrado e doutorado (63 com mestrado e 40 com doutorado). Os principais veículos de disseminação das 
informações científicas utilizados pelos docentes são os resumos em anais de eventos, seguidos dos resumos expandidos e artigos científicos. Foi 
possível observar que, a produção científica dos docentes não é diretamente ligada à gastronomia, mas ao campo da 
alimentação/nutrição/ciência de alimentos. As ações de popularização da ciência desenvolvidas por estes docentes estão mais voltadas para a 
comunicação, do que para a divulgação científica e os projetos de extensão dos docentes giram em torno da gastronomia e são vinculadas por 
meio de cursos e oficinas, por exemplo. Os projetos de pesquisa apresentam temáticas variadas de acordo com a instituição, a UFRPE, por 
exemplo, possui entre seus principais temas de pesquisa o vinho. Considerando todas as publicações relatadas no Currículo Lattes pelos docentes, 
os canais mais utilizados para divulgação dos trabalhos são: a) os anais de eventos com publicação de trabalhos completos e resumos; b) os 
artigos em periódicos científicos e; c) livros e capítulos de livros. Os periódicos científicos, que são considerados os canais de disseminação mais 
importantes, com maior visibilidade e prestígio. Neste aspecto foi possível notar que a Revista Higiene Alimentar é a mais utilizada pelos docentes 
de forma geral, especialmente dos cursos da UFBA, UFPB e UFRPE. A escassez de periódicos especializados e a dispersão das publicações em 
áreas do conhecimento distintas contribuem para dificultar a institucionalização de uma área. Notoriamente, observamos que, os docentes com 
título de doutorado apresentam uma produção maior, quando comparados com o restante dos docentes, este fato deve-se a maior inserção 
destes últimos em pesquisas. Concluiu-se que a gastronomia é uma área multidisciplinar ainda não consolidada, com poucos canais próprios para 
divulgação das pesquisas e que, os docentes vêm desenvolvendo produções sobre temáticas diversas, vinculadas aos estudos sobre alimentos, 
além disso, as ações de divulgação científica são baixas. Além disso, são notórios os equívocos dos docentes ao preencher as informações nos 
currículos, o que sugere a necessidade de cursos e ações voltadas à instrução sobre o currículo lattes para esses docentes.
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