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Resumo 

O presente estudo visou conhecer os alimentos servidos 
em estádios de futebol da série A do campeonato 
brasileiro de 2019 e pesquisou terminologias que 
poderiam ser empregadas conforme o contexto. Buscou-
se referência cultural entre a alimentação e os locais em 
que se situam os estádios. Dentre os achados, alguns 
locais propiciam a degustação de pratos típicos, alta 
gastronomia e baixa gastronomia, enquanto se assiste a 
uma partida de futebol, possibilitando, além do lazer, a 
interação cultural com o espectador. 

Introdução  

O turismo é um fenômeno social e econômico. Dentre as 
segmentações existentes, encontramos o turismo de 
esporte. Para Gibson (1998 apud PINHEIRO; 
ALBERTON; CANCELLIER, 2012, p. s.n.) “o turismo 
esportivo é uma viagem que tem como motivo o lazer, e 
como finalidade participar de atividades físicas, assistir 
atividades físicas ou venerar atrações associadas a 
atividades físicas”. Buscou-se dar enfoque ao turismo de 
futebol, no qual as atividades turísticas são motivadas 
por eventos ligados ao esporte como visitas a clubes, 
bares e museus esportivos entre outros. Considerando 
que a alimentação faz parte do roteiro de viagem, pelo 
aspecto fisiológico, também além da nutrição é fonte de 
prazer e lazer, visão que vem se disseminando e 
oportunizando o desenvolvimento da alimentação como 
atrativo turístico. (FLAGLIARI, 2005). A união do ato de 
alimentar-se com outros fatores como locais com 
tematização na decoração, histórias interessantes e 
localização peculiar – dentro de um estádio de futebol, 
podem contribuir para transformação de um atrativo, sob 
o olhar da comunidade local e do turista.  

Material e Métodos 

A pesquisa baseou-se na metodologia exploratória, 
conforme (OLIVEIRA 2007), através do uso de fontes 
primárias e secundárias, O trabalho se desenvolveu em 
etapas, iniciando com levantamento bibliográfico e 
seguindo com buscas na internet para levantamento de 
informações sobre os estádios delimitados no escopo. 
Por fim, aplicou-se questionário para clubes e/ou 
estádios da região Sul do campeonato brasileiro da série 
A. Para validação dos dados buscou-se implementar a 
técnica de emparelhamento, (LAVILLE; DIONE, 1999). 

Resultados e Discussão 

Com relação as terminologias na área da alimentação, 
um campo de possibilidades foi encontrado, passando 

pela gastronomia, fast-food, prato típico, catering e baixa 
gastronomia. As informações na internet, apesar de fácil 
acesso, são limitadas ou superficiais. Com a opção de 
alimentação em áreas diversificadas e tendo os estádios 
e/ou arenas possibilidades de acesso para esses locais 
mesmo em dias que não ocorram jogos, tal recurso 
demostrou ser pouco utilizado pelos gestores locais. Os 
que o fazem, mencionam que já atraíram milhares de 
pessoas entre turistas, comunidade local e estudantes. 
Diante do panorama do uso da alimentação como 
atrativo, 40% dos respondentes da região Sul apontaram 
a realização de alguma ação nesse sentido. Por 
derradeiro, a identificação de pratos típicos com 
referência cultural, corroboram com Minasse-Gimenes 
(2014), onde a associação do atrativo gastronomia com 
outro atrativo de caráter cultural, pode contribuir para a 
diferenciação em um mercado competitivo. 

Conclusões 

Na alimentação, assim como no turismo, nos deparamos 
com a pluralidade de conceitos, não existindo somente 
um termo adequado para empregar com relação aos 
alimentos identificados no estudo. Mesmo com o domínio 
da pipoca e do cachorro quente, diferentes possibilidades 
de alimentação vêm surgindo com certa timidez. Há a 
possibilidade de unir turismo esportivo com o 
gastronômico, atraindo os visitantes dos tours guiados, 
turistas, estudantes, comunidade local e torcedores, 
mesmo em dias que não ocorram partidas de futebol. 
Sendo esta, uma oportunidade de desenvolvimento de 
atrativos turísticos com a contribuição de elementos 
culturais, esportivos, gastronômicos e históricos, os quais 
podem conversar com várias segmentações do mercado, 
sem ignorar o fator econômico que pode ser fomentado 
com atitudes dessa natureza. 
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