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Segunda sessão de leituras dirigidas do 

Grupo de Pesquisa de Estudos Sociais em 

Hospitalidade e Lazer e Avaliação do Dia 

de Campo 
 

 

Durante a tarde do dia treze de junho de dois mil e dezessete, docentes e 

discentes do Curso de Bacharelado em Hotelaria ligados ao Grupo de Pesquisa de 

Estudos Sociais em Hospitalidade e Lazer estiveram reunidos. Ocorrida na Sala da 

Coordenação do Curso de Hotelaria, a primeira parte do encontro se debruçou nas 

avaliações sobre a ida ao Assentamento Rubião. Ali, ficou evidente a descrença dos 

locais sobre as iniciativas ligadas a projetos já realizados no local. Outra questão local 

que chamou atenção foi a centralidade dos interesses ligados à produção de laticínios e 

frutas, com destaque à banana. Assim, as estratégias que guiarão nossa inserção junto à 

comunidade devem levar em consideração suas práticas já arraigadas no setor primário 

da produção. Os discentes presentes se comprometeram em pesquisar sobre não só os 

aspectos socioculturais do recorte territorial em questão, como também analisar 

perspectivas ligadas ao agroturismo. A segunda parte do encontro se deu na sala de 

estudos do ICHS, contando autodeclaradamente com a presença de Stella Magally 

(coordenadora do encontro), Salomé Ferreira, Celina Valente e Dan Gabriel D’Onofre, 

bem como com os discentes Ana Luísa Ferreira, Bruna Fonseca, Danty Alves, Rebeca 

Silva e Ruan Santana. Foram debatidos os seguintes textos: 1) SEYMOUR, Diane. A 

construção social do gosto. In: SLOAN, Donald (org.). Gastronomia, restaurantes e 

comportamento do consumidor. Barueri, SP: Manole, 2005. p.1-26, e 2) DÓRIA, 

Carlos Alberto. Formação da culinária brasileira: escritos sobre a cozinha 

inzoneira. São Paulo: Três estrelas, 2014. p.16-111. Diante ao acúmulo de pontos de 

debate e devido ao alongar da hora, decidiu-se estender este segundo tema para o 

próximo encontro. Nada mais havendo a tratar, este relatório segue assinado por mim, 

Dan Gabriel D’Onofre, líder do grupo de pesquisa. 
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