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RESUMO 
 

A cultura de uma localidade apresenta características próprias do local que 
representa. Por isso existem particularidades específicas que são preservadas 
como forma de manter as peculiaridades de um povo. Por vezes a gastronomia é 
considerada um diferencial e serve como atrativo turístico pois carrega em si parte 
da identidade cultural de seu lugar de origem, possibilitando aos seus 
consumidores por meio dela conhecer um pouco mais sobre a história de um 
povo.  Assim, esta pesquisa tem como objetivo a discussão a respeito da 
gastronomia local como forte o suficiente para influenciar a memória turística 
criada por um visitante. Para isso efetuou-se levantamento bibliográfico sobre os 
conceitos de cultura, patrimônio imaterial, gastronomia, identidade cultural e 
formação da memória; coleta de comentários por meio virtual que expressavam 
memórias sobre os locais visitados; aplicação do método do Discurso do Sujeito 
Coletivo (DSC) sobre esses discursos; análise e discussão dos resultados. Por fim 
constatou-se a relação da experiência gastronômica com a memória turística 
formada do destino. 

 
 

Palavras-chaves: Cultura. Patrimônio Imaterial. Gastronomia. Memória. Turismo. 

Identidade Cultural. 
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ABSTRACT 
 

The culture of a locality has its own characteristics of the place it represents. That 
is why there are specific peculiarities that are preserved as a way of maintaining 
the peculiarities of a folk. Sometimes gastronomy is considered a differential and 
serves as a tourist attraction because it carries within it part of the cultural identity 
of its place of origin, enabling its consumers through it to know a little more about 
the history of a folk. Thus, this research aims to discuss the local cuisine as strong 
enough to influence the tourist memory created by a visitor. For this, a 
bibliographic survey was carried out on the concepts of culture, intangible 
patrimony, gastronomy, cultural identity and memory formation; collection of 
comments through virtual means that expressed memories about the places 
visited; application of the Discourse of the Collective Subject (DCS) method on 
these discourses; analysis and discussion of results. Finally it was verified the 
relation of the gastronomic experience with the tourist memory formed of the 
destination. 

 
Keywords: Culture. Intangible Patrimony. Gastronomy. Memory. Tourism. Cultural 

Identity. 
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INTRODUÇÃO 

 

A gastronomia, tema em voga na atualidade, vai além de comer bem e 

comer de forma requintada. A gastronomia de uma região expressa costumes 

daquele povo e pode-se, a partir dela, conhecer um pouco mais sobre aquela 

localidade. Dessa forma, sempre que os visitantes experimentam uma comida 

típica, passam a conhecer um pouco mais sobre o local que estão visitando e em 

muitas localidades a gastronomia faz parte do imaginário construído a seu 

respeito, fazendo com que sejam lembrados por ela. Para discutir a relação da 

gastronomia local e a memória turística do destino, primeiro devemos ter em 

mente a definição do que é memória. Segundo Jacques Le Goff (1990), a memória 

é a propriedade de conservar informações. Refere-se a um conjunto de funções 

psíquicas que permitem ao homem acessar e atualizar informações passadas. 

Com essa propriedade se pode rever as informações do passado e analisá-las. 

 Quando o indivíduo está viajando, as experiências novas, os lugares 

visitados e os sabores provados são guardados. E graças à memória, é possível 

acessar esses momentos, relembrá-los e analisar se foram bons ou ruins. Assim é 

formada a memória daquele local para os turistas, algo único e particular, 

dependente das experiências que viveram em sua viagem. Um turista estrangeiro 

que vem ao Brasil pode, por exemplo, querer provar arroz com feijão e essa 

experiência vai ajudá-lo a formar uma imagem do Brasil em sua memória.  

 Saber como essas memórias gastronômicas influem na memória que o 

visitante forma do destino pode ajudar a população anfitriã a se preparar melhor 

para receber os turistas. Saber o que os indivíduos esperam quando vão visitar os 

destinos e como trabalhar para que essas memórias podem contribuir 

positivamente sobre o local visitado e ajudar na difusão e consolidação do destino. 

 Existem lugares com identidade gastronômica bem forte e visitá-los sem 

experimentar seus pratos típicos é como se não os tivessem visitado. Um exemplo 

disso é o acarajé na Bahia, o pão de queijo em Minas Gerais ou os queijos da 

França. Quase todos os visitantes desses lugares procuram ter essa experiência 

relacionada à identidade gastronômica do local visitado. Mas além disso, também 
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há experiências gastronômicas marcantes que são inesperadas, sobre as quais o 

turista não tem expectativas a respeito de determinado alimento e acaba se 

surpreendendo. Apesar de momentos distintos, essas duas formas de 

experimentar a gastronomia local irão marcar a memória do turista sobre o local e 

influir na imagem do destino.   

Assim, levanta-se como questão norteadora do presente estudo: como a 

gastronomia local influencia a formação da memória turística do destino? Supõe-

se que uma experiência gastronômica favorável influencia fidelização do turista 

por meio da memória turístico-gastronômica que se cria do destino visitado, 

atraindo assim novos turistas. 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar como a gastronomia 

local influencia na memória turística do destino. Como objetivos específicos, 

estabelecem-se: identificar o processo de formação de memória, e por meio de 

pesquisa virtual obter informações sobre memórias de turistas relacionadas à 

gastronomia local dos destinos visitados, bem como analisar a relação entre 

experiências gastronômicas positivas e negativas e a memória criada do local. Ao 

final do estudo será possível avaliar o resultado das experiências gastronômicas e 

seu impacto na experiência da viagem como um todo. 

Quando os visitantes se deslocam até um destino procuram conhecer os 

atrativos daquela localidade. A gastronomia local faz parte dos aspectos que 

acabam por conhecer e além de ter a função de alimentá-los, ela pode ser 

utilizada como atrativo e agregar valor à experiência da viagem.  

O conjunto de experiências vividas na localidade ajuda a formar a memória 

sobre aquele local. A memória que é registrada sobre o destino é única e 

particular, visto que depende de seus próprios gostos e percepções. Portanto, ao 

lembrar dos locais que conheceram, os turistas reúnem todas as experiências 

vividas nesses locais e avaliam se foram boas ou ruins. 

Coelho Neto e Urias (2011) afirmam que um destino não passa apenas 

uma imagem de si e que diversos valores culturais e sociais influenciam na 

percepção dos turistas, mas que a gastronomia local é algo que sempre influi na 

percepção que fazem sobre o destino. Pois mesmo que o destino não se firme na 

sua culinária como valor competitivo, os visitantes têm que se alimentar na 

localidade e irão conhecer a gastronomia local, que pode ou não carregar valores 

históricos e culturais em seus componentes e no seu modo de preparo. 
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As comidas típicas representam uma das formas de identidade cultural local 

por meio da gastronomia. Estão presentes no dia a dia dos habitantes da região, 

mas também estão nos restaurantes para serem experimentadas e nas festas 

tradicionais da localidade. Representam o modo de viver, a história por parte das 

influências gastronômicas e da forma do preparo. A maneira como um povo se 

alimenta, os ingredientes escolhidos e a técnica como são preparados revelam 

toda uma cultura com a qual o nativo já está habituado e não percebe o quanto de 

patrimônio cultural existe ali. Porém, para os visitantes, cada aroma, sabor e 

textura são novidades e constroem parte da memória que eles levarão daquela 

região.  

Mas, se as comidas colaboram na formação da memória turística, o 

ambiente onde a refeição é feita e o serviço prestado ao servir a comida também 

intervêm na percepção do turista. Uma refeição deliciosa pode perder seu valor se 

o ambiente não for adequado. Da mesma forma que um serviço muito bom não 

será o suficiente se a comida não for de qualidade. Mascarenhas e Gândara 

(2015) abordam a questão da qualidade dos alimentos e como isso influi nas 

percepções sobre o serviço prestado.  

Se a gastronomia local carrega tanto valor cultural, os destinos podem 

utilizá-la para se firmarem em suas raízes, se diferenciando dos concorrentes e 

tornando-se mais competitivos por meio de suas particularidades e do seu legado 

histórico. Há destinos que já exploram a culinária local, mas apenas isso não é o 

suficiente. Para os turistas, o que vale é a expectativa versus o valor percebido. 

Assim, os destinos além de usarem a sua culinária como atrativos devem se 

ocupar de prestar um serviço de qualidade para superar as expectativas de 

visitantes e fidelizá-los como clientes. O seu objetivo deve ser fazer com que a sua 

satisfação gere uma boa reputação sobre o local. 

Para desenvolver o tema fez-se uso de pesquisa de natureza qualitativa, 

descritiva, desenvolvida em duas etapas. A primeira etapa, bibliográfica e teórica; 

na segunda, realizou-se uma pesquisa de campo que consistiu no levantamento e 

análise de comentários pelo método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que 

por meio da observação de diversos depoimentos constrói-se uma fala que 

contém a síntese das Representações Sociais (RS) obtidas a respeito do tema 

abordado. O locus da coleta dos dados foi o meio virtual, os depoimentos foram 

retirados de sites de avaliação de pontos turísticos, que foram analisados pelo 
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método DSC para obter o pensamento coletivo sobre a relação da influência 

gastronômica e a formação da memória turística de um destino. 

 No primeiro capítulo do presente trabalho expõe-se o conceito de cultura 

segundo Bauman (2012) como uma estrutura na qual o indivíduo é introduzido e 

adaptado aos parâmetros de conduta considerados adequados por aquela 

estrutura. Mas como cada cultura possui as suas peculiaridades, detém também 

seus respectivos patrimônios, materiais ou imateriais, que devem ser preservados 

como forma de perpetuar a sua identidade (ALESSIO, 2012). Que vão fazer parte 

da memória dos cidadãos que cresceram nesse sistema e que juntos terão uma 

memória coletiva que ajudará a formar a sua identidade cultural. A identidade 

cultural de uma localidade  pode ser trabalhada e utilizada como forma de atração 

turística e além de oferecer toda a gama histórico-cultural a gastronomia local faz 

parte dessa identidade e pode ajudar no atrativo turístico. 

No segundo capítulo são abordados o tema da gastronomia e a experiência 

da viagem. Por vezes a gastronomia pode ser o propósito da viagem. Nesses 

casos, existe o interesse de conhecer a gastronomia local e busca-se rotas, feiras, 

festivais, estabelecimentos e pratos típicos, que possibilitem conhecer um pouco 

mais a respeito da cultura local e suas tradições por meio da comida. Mesmo que 

o fim motivador da viagem não seja a gastronomia local, esses eventos e lugares 

gastronômicos agregam riqueza à viagem e ao visitante que se permite 

experimentar e conhecer um pouco mais da localidade que está visitando por meio 

da sua cozinha. 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada e seu embasamento 

teórico, assim como os parâmetros utilizados na pesquisa. Faz-se a exposição e 

discussão dos resultados a fim de verificar a influência da gastronomia 

experimentada e a memória turística formada do destino. Após a aplicação do 

método do Discurso do Sujeito Coletivo foi comprovada a hipótese levantada no 

presente trabalho de que a gastronomia interfere na experiência do visitante.  
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1 GASTRONOMIA E CULTURA IMATERIAL 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os conceitos de cultura, 

patrimônio imaterial e gastronomia, utilizados como referência para o presente 

trabalho. Traz ainda uma breve discussão sobre a relação entre memória e 

identidade cultural, além da discussão de como a identidade cultural de uma 

localidade pode ser um importante atrativo turístico. 

O primeiro conceito a ser discutido é o de cultura, que compreende o 

conjunto de princípios que distinguem um grupo social. Segundo Bauman (2012, 

p.125), “[...]a cultura é de fato um sistema fechado de características que distingue 

uma comunidade de outra”. O autor também afirma que mesmo sendo um sistema 

fechado, a cultura não pode ser vista como um elemento isolado. Cultura, então, 

seria um sistema no qual somos inseridos e moldados aos padrões de 

comportamentos aceitáveis para aquele sistema (BAUMAN, 2012). 

Laraia (2001) observa que a cultura atua no nosso modo de ver o mundo e 

como reagimos a cada situação, mesmo em situações comuns a todos os seres 

humanos. É possível identificar pessoas de diferentes culturas pelo modo como se 

vestem, comem e riem, pois mesmo que sejam eventos comuns a todos, os 

indivíduos de cada sociedade reagem de formas diferentes, conforme lhes foi 

ensinado quando foram introduzidos em sua cultura. 

Mas Cuche (1999, p. 137) vai dizer que “Toda cultura é um processo 

permanente de construção, desconstrução e reconstrução”. Assim não existiria 

uma cultura “pura”, mas todas as culturas sofrem influências de culturas exteriores 

e a partir desse contato iniciam uma sequência de construção, desconstrução e 

reconstrução constantes. Assim a cultura se mantém em ininterrupta evolução. 

Cada cultura é diferente em algum aspecto. É necessário preservar seus 

bens históricos e culturais, para que não se percam os saberes daquele grupo e 

que possam ser registrados, preservados e/ou salvaguardados seu legado 

material e imaterial, denominado patrimônio. Segundo o Manual de Referência do 

Patrimônio Mundial sobre Gestão do Patrimônio Mundial Cultural (UNESCO; 

IPHAN, 2016), o conceito de patrimônio mudou muito no último meio século. 

Costumavam ser considerados patrimônios edifícios e monumentos, mas com a 

sociedade contemporânea que muda muito rapidamente, houve a necessidade de 

estender o seu próprio significado. Patrimônio passou então a ser ainda as formas 
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de identidade e representação do passado, uma lembrança da história que pode 

ser usada como norteadora do futuro, e isso causou uma mudança na visão do 

que seria considerado patrimônio (UNESCO; IPHAN, 2016).  

Com a ampliação do conceito de patrimônio, não só construções e 

artefatos materiais podiam ter o título de patrimônio, mas recursos imateriais 

também passaram a ser salvaguardados, para que elementos que fazem parte da 

história não se percam. 

 
A ideia moderna de patrimônio está ligada ao impulso de preservação de 
bens materiais e imateriais que emerge do social. É uma forma de 
relação com o passado, um sentimento que revela o desejo de eternizar 
traços e marcas dos grupos humanos. Essa reflexão pretende partir da 
dimensão afetiva do impulso dirigido à preservação, porém historicizando-
a, ou seja, colocando tal sensibilidade no tempo, com vistas a significá-la 
historicamente à medida que é transformada em patrimônio. Faz-se 
necessário precisar que a referida dimensão afetiva será tratada a partir 
da memória e da identidade, tomando-as como elementos da produção 
de historiografia e como fenômenos estruturantes das noções e práticas 
de preservação (D’ ALESSIO, 2012, p. 79). 
 

Os patrimônios são preservados não só para se ter “testemunhos” da 

história, mas para que a partir deles seja possível reafirmar a identidade, fazendo 

referência ao passado e tradições de um povo, criando memórias coletivas por 

meio da proteção dos patrimônios. “Nesse sentido, a historiografia é a memória 

dos grupos e povos não mais vivenciada, mas preservada e, ao mesmo tempo, 

uma busca identitária” (D’ ALESSIO, 2012, p. 79). 

Os bens materiais possuem uma série de recursos para serem 

preservados, entre eles, o tombamento. É a ferramenta mais clássica de proteção 

e consiste no impedimento da demolição ou da descaracterização das 

propriedades tombadas. Os bens com a possibilidade do tombamento podem ser 

de natureza: arqueológica, paisagística e etnográfica; histórica; belas artes; e das 

artes aplicadas (IPHAN,1937). Já os bens imateriais detêm o mecanismo da 

salvaguarda, que fundamenta-se em garantir a sustentabilidade e hereditariedade 

de seu acervo que  podem ser saberes, celebrações, formas de expressão e 

lugares (IPHAN, 2000). Na categoria saberes, se encaixam formas de fazer. No 

Brasil, por exemplo, foi salvaguardado o Modo Artesanal de Fazer Queijo de 

Minas, nas Regiões do Serro e das Serras da Canastra e do Salitre e isso mostra 

o quanto não só a comida pode representar a cultura, mas o modo como ela é 

preparada e que além de influenciar no seu sabor, também pode representar um 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/65
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/65
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povo. Quando se refere aos costumes alimentícios de uma região, geralmente é 

utilizado o termo “cozinha” para indicar os hábitos alimentares desse grupo ou 

para falar da gastronomia local. 

Ao abordar o tema da gastronomia, é necessário falar de cozinha, pois os 

seus conceitos estão relacionados. As observações de Collaço (2013), retiradas 

do artigo “Gastronomia: a história de uma construção recente”, tratam dos 

aspectos principais da gastronomia: 

 
De modo geral, a imagem mais persistente no senso comum é aquela 
que vê a cozinha como ‘expressão cultural de um povo’, acentuando 
aspectos de reconhecimento não só culturais, mas também de espaço e 
tempo, conferindo-lhe características particulares. A gastronomia, desde 
essa mesma perspectiva, seria um conjunto de cozinhas em que estarão 
presentes distintos imaginários (local, regional, nacional, popular, 
refinado, tradicional típico etc.) e ainda contemplará aspectos que 
envolvem o conhecimento e o consumo (boas maneiras, ‘bom gosto’); o 
acesso a produtos diferenciados, a presença de cozinheiros renomados, 
de informações variadas sobre o tema (COLLAÇO, 2013, p. 205). 

  

Assim, a cozinha é própria de um povo, uma expressão de quem eles são 

e dos seus hábitos, da sua história e cultura, apresentados por meio da comida. A 

manifestação de identidade presente em seu dia-a-dia é transformada ao longo do 

tempo, assim como o povo também passa por mudanças. A cozinha que os 

representa, somada a regras de etiqueta e a profissionais conceituados que 

possuem acesso a insumos variados e conhecimento de diferentes técnicas que 

podem ser utilizadas para o preparo das comidas formam a gastronomia. 

Cozinha e gastronomia são dois conceitos inter-relacionados, mas o 

conceito de gastronomia engloba o conceito de cozinha. E adiciona para si as 

regras de etiqueta à mesa, requinte e conhecimentos diferenciados em relação 

aos alimentos.  

 
O que aparece como pano de fundo na gastronomia é a própria forma de 
construir um conhecimento ou processo civilizatório. A cozinha pode ser a 
expressão de um grupo, como em geral é concebida, mas a gastronomia 
conduz à educação e distinção. Esse tipo de preocupação sempre esteve 
presente, pois manuais de bons modos já circulavam há muito tempo, 
como demonstrou Elias (1993; 1994), mas o que distingue é o surgimento 
de uma literatura cujo foco é a alimentação e o comer, assentando a ideia 
de gosto e distinção de classes sociais em um contexto urbano e 
efervescente, [...] (COLLAÇO, 2013, p. 211).  

 
A gastronomia é algo mais do que a cozinha. A cozinha representa as 

pessoas e o lugar de origem. Possui embutida em si aspectos e costumes da 
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região a qual pertence. A gastronomia vai além, exige um refinamento daqueles 

que a apreciam e um  conhecimento maior a respeito de outros assuntos 

exteriores à feitura do prato. Por isso, desenvolveu-se mais a partir do momento 

em que esses conhecimentos passaram a ser escritos, evitando assim que muitos 

saberes se perdessem, facilitando seu aprendizado posterior. 

Segundo Collaço (2013), a gastronomia é um fenômeno urbano associado 

ao exclusivo. A gastronomia vai além do comer bem, mas comer 

diferenciadamente. O popular e o exótico também podem fazer parte da 

gastronomia, desde que servidos ou preparados de forma especial, de maneira a 

se afastar do cotidiano para apresentar o requinte necessário à gastronomia 

mesmo que na gastronomia existam outras formas de apresentação e 

conceituação do que é gastronomia. O conceito de gastronomia não está mais 

apenas relacionado à alta cozinha, mas pode conter em si diferentes saberes. 

 
 

1.1 A GASTRONOMIA COMO ELEMENTO DE IDENTIDADE DE UM POVO 

 
 
Antes de falar de identidade cultural, é preciso falar sobre memória, pois a 

formação da memória coletiva ajuda a formar a identidade cultural de um povo. 

Neste sentido: 

 
A educação nasce das oportunidades de se estabelecerem elos entre a 
pessoa e sua história, sua memória individual e coletiva, elos que 
reforçam os significados de contextos do cotidiano de festas e outros 
rituais sociais formadores de identidade (LODY, 2006, p. 197). 

 

Se a memória constitui parte da formação da identidade cultural, é preciso 

saber qual a definição de memória para melhor conhecer o tema. Izquierdo (2004, 

p. 15), em sua obra denominada “Questões sobre memória”, argumenta que 

“Memória é a aquisição, conservação e evocação de informações. A aquisição se 

denomina também aprendizado. A evocação também se denomina recordação ou 

lembrança. Só pode se avaliar a memória por meio da evocação”. 

Assim, o conceito de memória engloba absorção de novas informações e a 

conservação desses conhecimentos, além da capacidade de poder recordá-las. 

Na mesma obra, o referido autor afirma que existem diferentes tipos de memória e 
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que o tempo que essas são guardadas e a facilidade de seu acesso é variável. Há 

informações que são guardadas por anos e outras que logo são esquecidas, e em 

alguns casos com o passar do tempo a memória guardada sobre determinada 

informação pode ser alterada, pois detalhes podem ser esquecidos ou não 

estarem facilmente acessíveis (IZQUIERDO, 2004). 

A memória é algo pessoal, proveniente das próprias experiências e da 

história vivida, a memória é construída socialmente a partir de questões do 

presente. Assim nenhuma pessoa possui uma memória igual a de outra. Elas 

podem ser similares, mas serão memorizadas de pontos de vista diferentes e por 

pessoas distintas, fato que altera a forma como serão guardadas e lembradas 

mais tarde. 

 
Nós formamos, guardamos e evocamos memórias com fortes 
componentes emocionais e sob intensa modulação hormonal [...]. Nós 
seres vivos utilizamos processos bioquímicos localizados em diferentes 
células de nosso sistema nervoso para fazer ou evocar memórias [...]. A 
memória humana ou animal se refere àquilo que se armazena, conserva 
e evoca de sua própria experiência pessoal (IZQUIERDO, 2004, p. 16). 

 
Com isso, se percebe que a memória é formada por fatores biológicos, 

emocionais e por experiências que são adquiridas, armazenadas e posteriormente 

evocadas. As experiências vivenciadas e o que é lembrado delas afetam as 

atitudes futuras dos indivíduos, pois todos possuem memórias, boas e ruins, 

dependendo do ponto de vista. Essas experiências passadas e a forma como são 

lembradas, interferem nas decisões futuras e como agirão frente diversas 

situações, semelhantes a situações anteriores ou não. 

“Nossa forma de pensar, de agir, de planejar e de realizar o futuro 

depende estritamente daquilo que sabemos, ou seja, daquilo que lembramos. 

Aquilo que nunca aprendemos, ou aquilo que esquecemos, não nos pertence” 

(IZQUIERDO, 2004, p. 12). 

A memória é formada, portanto, pelos momentos que são vivenciados e 

estão acessíveis para serem recordados, o que se perdeu com o tempo não faz 

parte da memória e, portanto, não é capaz de posteriormente influenciar o sujeito. 

As decisões e comportamentos futuros serão tomados de acordo com 

experiências passadas que marcaram ao ponto de serem lembradas. Aquilo que 

não foi vivenciado ou não é capaz de ser recordado não faz parte de quem o 

indivíduo é. 
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O ser humano se identifica em um grupo porque conhece os códigos 

daquele grupo, pertence a uma nação porque reconhece a sua língua materna, e 

conhece o seu país de origem. Recorda-se de lugares conhecidos, por isso sabe 

andar por uma cidade na qual viveu muitos anos, mas já se mudou de lá. É tudo 

graças à memória, a capacidade que possui de recordar o seu passado, sendo ele 

contínuo ou distante. Todas essas informações guardadas formam indivíduos 

distintos que compartilham memórias similares, mas que não tiram a 

particularidade de cada um. Viver em sociedade proporciona a possibilidade de 

compartilhar experiências com seus pares e essas experiências vividas em 

comum ajudam a formar um sentimento de pertencimento ao grupo e, portanto, 

empatia com os outros indivíduos ao seu redor, já que eles viveram situações 

parecidas e conseguem compreendê-las.  

Da mesma forma que o que é lembrado une os indivíduos a um grupo, o 

que é desejado ser esquecido a respeito daquele grupo pode significar que os 

problemas ali existentes são conhecidos e foi decidido não compactuar com eles. 

Ou que, por algum motivo, há o desejo de se separar daquele grupo. Pode ser por 

que não exista identificação ou porque não gostam de se identificar com ele. Em 

outras palavras: “O conjunto das memórias que cada um de nós tem é o que nos 

caracteriza como indivíduos. Mas também nos caracteriza como indivíduos aquilo 

que resolvemos ou desejamos esquecer” (IZQUIERDO, 2004, p. 13).  

Um indivíduo pode querer negar as suas raízes ou esquecer experiências 

ruins. Pode ansiar por buscar novos horizontes e acabar por se identificar mais 

com um novo grupo, ou achar que o novo é melhor e decidir substituir o antigo. 

Mesmo que haja esse distanciamento ou substituição de costumes, a memória do 

que foi experimentado continua ali, e isso faz parte da construção do ser. Pois, 

mesmo que ele decida não fazer memória dessas lembranças, há um motivo para 

isso e esse indivíduo foi transformado por essa experiência independente de qual 

seja o motivo da decisão para esquecer aquela lembrança. Além disso, a sua 

memória pode apagar informações que não são utilizadas frequentemente. Logo, 

uma língua aprendida que não é posta em prática pode ser esquecida parcial ou 

totalmente, por exemplo (IZQUIERDO, 2004). 

A identidade coletiva de um grupo influi nas memórias e na formação da 

identidade do indivíduo. Essa relação entre memória e identidade mostra como a 

discussão sobre um tema leva à discussão do outro. São conceitos que estão 
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interligados e ao se desenvolver o tema memória e a formação da identidade 

cultural torna-se necessário argumentar o que seria a identidade cultural e como 

isso afeta os indivíduos. 

No livro “A identidade cultural na pós modernidade”, Stuart Hall (2011) traz 

uma discussão sobre a questão da identidade. Segundo ele, a identidade era vista 

como o produto do contato entre o eu interior de cada pessoa e as culturas com as 

quais essa pessoa tivesse se relacionado.   

  
[...] a identidade é formada na “interação entre o eu e a sociedade. O 
sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o ‘eu real’, mas ele 
é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais 
‘exteriores’ e as identidades que esses mundos oferecem (HALL, 2011, p. 
11). 

 
 

Nesse contexto, as pessoas possuem a sua essência, mas sofrem 

pequenas alterações no seu “eu interior” que provêm do seu contato com a 

sociedade na qual está inserida. Sendo assim, todos os pertencentes à mesma 

sociedade carregariam em si características similares, o que facilitaria o seu 

reconhecimento como pertencentes de um mesmo grupo. A identidade de uma 

pessoa está sempre em formação, sofrendo mudanças de acordo com o seu 

contato com o outro. A identidade do ser e o comportamento esperado que o 

indivíduo tenha, estão sempre acompanhando as mudanças ocorridas na 

sociedade.  

Em “A noção de cultura nas ciências sociais” Denys Cuche (1999) vai dizer 

que o Estado moderno tende à mono-identificação da sua cultura, influenciando 

assim os seus indivíduos a se identificarem cada vez mais com uma cultura 

“única” na qual ele define a sua identidade. 

Com a edificação dos Estados-Nações modernos, a identidade tornou-se 
um assunto de Estado. O Estado torna-se o gerente da identidade para a 
qual ele instaura regulamentos e controles. A lógica do modelo do 
Estado-Nação o leva a ser cada vez mais rígido em matéria de 
identidade. (CUCHE, 1999, p. 188) 
 

 Assim, mesmo o indivíduo sofrendo as influências de diversas culturas o 

Estado tende a manter ideia de uma identidade nacional para a formação das 

identidades e memórias individuais dos seus cidadãos. 

 
[...] em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos 
falar de identificação, e vê-la como um processo em andamento. A 
identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro 
de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” 
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a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós 
imaginamos ser vistos por outros. (HALL, 2011, p. 39). 

 

A identificação é um processo em constante mudança, fazendo com que o 

sujeito esteja sempre a se adequar às transformações ocorridas no seu entorno. 

As pessoas que pertencem a uma mesma nacionalidade geralmente sofrem ao as 

influências dessas mudanças na sociedade,  que seriam a sua identidade 

nacional, uma das principais formas de construir a sua identidade cultural. 

 
As culturas nacionais são uma forma distintivamente moderna. A lealdade 
e a identificação que, numa era pré-moderna ou em sociedades mais 
tradicionais, eram dadas à tribo, ao povo, à religião e à região, foram 
transferidas, gradualmente, nas sociedades ocidentais, à cultura nacional. 
As diferenças regionais e étnicas foram gradualmente sendo colocadas, 
de forma subordinada, sob aquilo que Gellner chama de “teto político” do 
estado-nação, que se tornou, assim, uma fonte poderosa de significados 
para as identidades culturais modernas (HALL, 2011, p. 49). 

 
As culturas nacionais unificam o povo que, apesar de possuírem suas 

particularidades regionais, filosóficas e de acordo com a história de cada indivíduo, 

se sentem pertencentes a uma nação e se identificam com a sua história e a 

identidade imaginada que foi construída a seu respeito. 

 
As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, 
mas também de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um 
discurso - um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto 
nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos[...]. As 
culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre “a nação”, sentidos com os 
quais podemos nos identificar, constroem identidades. Esses sentidos 
estão contidos nas histórias que são contadas sobre a nação, memórias 
que conectam seu presente com seu passado e imagens que dela são 
construídas (HALL, 2011, p. 51). 

 
Para Hall (2011), existem cinco formas de contar a narrativa da cultura 

nacional, a saber: a narrativa da nação - como a história da nação é contada; a 

ênfase nas tradições e origens; invenções de tradições; mito fundacional - que 

transforma as origens da nação em um tempo distante e quase algo místico; e por 

fim a ideia de um povo puro e original. Hall também argumenta que essa ideia de 

nação não é algo novo e que as sociedades muitas vezes se constroem a partir de 

um passado glorioso, criando um sentimento nostálgico com o qual seu povo se 

identifica (2011).  

Na mesma obra, Hall (2011) discute o conceito sobre identidade e como 

ele foi se alterando, pois o sujeito pós-moderno estaria se desintegrando e sendo 

formado por mais de uma identidade. O problema é que nem sempre essas 
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identidades são harmônicas, causando no sujeito pós-moderno conflitos diversos 

e uma identidade variável que muda em diferentes situações e ao longo do tempo, 

que é resultado das rápidas e constantes mudanças ocorridas nos diversos 

âmbitos da sociedade (HALL, 2011). 

A sociedade moderna traria consigo mudanças constantes e que 

permitiriam aos indivíduos possuírem diversas identidades e transitarem entre elas 

nos diferentes espaços e conforme forem vivenciando novas experiências, sendo 

modificados por elas. O sujeito não é mais visto como possuindo o seu “eu” 

interior que não perde a sua essência. Mas esse novo conceito de identidade vê o 

sujeito como sendo constituído por diversas forças em si, que sobressaem na sua 

identidade conforme o ambiente em que o sujeito está e as influências sofridas no 

momento. O que remete ao conceito de cultura, no caso, a identidade que vai se 

transformando conforme o homem vai tendo contato com outras culturas 

diferentes da qual ele foi inicialmente moldado. E os seus hábitos vão mudando de 

acordo com o ambiente em que ele se encontra. Mas se as constantes mudanças 

do ambiente contemporâneo geram um desconforto e “perda de parte da sua 

identidade”, a cultura e o seu patrimônio servem como ponto de referência para 

que o indivíduo relembre as suas tradições e possa fixar raízes. Esse patrimônio 

pode ser material ou imaterial, o importante é que remeta ao sujeito suas tradições 

e grupo de pertencimento. 

 
 

1.2 A GASTRONOMIA COMO ATRATIVO TURÍSTICO 

 
 

Há várias formas de afirmação da identidade e de representação cultural e 

a cozinha de um povo é conhecida como uma dessas formas de identidade. Seu 

valor cultural não se perde com o tempo, seus costumes se transformam e variam 

com os anos, localização e técnicas aprendidas para o preparo dos pratos. Os 

saberes e formas de viver de diferentes sociedades podem ser conhecidos por 

meio das suas tradições culinárias e muitos lugares se firmam em suas raízes por 

meio da alimentação. Por diversas vezes a gastronomia de um local faz parte do 

imaginário criado a respeito do povo local ou da localidade. Como exemplo temos 

acarajé na Bahia e pão de queijo em Minas Gerais. Lohmann e Panosso Netto 
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(2008, p. 92) afirmam que: “A comida e a bebida também fazem parte do 

patrimônio cultural de um povo, ou dos povos em geral” e que, pela forma como se 

alimentam, as pessoas se sentem parte e revelam a que povo ou classe social 

pertencem. 

Com a tecnologia atual, há maior contato entre diferentes grupos, o que 

permite que eles possam conhecer mais sobre o outro. Muitos costumes que 

antes eram característicos de uma determinada região ou classe, passam a ser 

pertencentes a indivíduos fora desse grupo. As trocas e o contato entre culturas 

diferentes se intensificam, o local passa a ser globalizado e muitos globalismos 

são adaptados para se tornarem localizados. O particular e o peculiar passam a 

ser exóticos, chamam a atenção de turistas e servem como reafirmação da 

identidade cultural de uma localidade. 

“Hoje, as sociedades globalizadas buscam justamente o que é próprio e 

singular dos lugares, as manifestações e sinais de pertencimento de pessoas e 

povos” (LODY, 2006, p. 195). 

Com a globalização e tantos costumes se tornando universais, as 

peculiaridades de cada povo passam a ganhar reconhecimento. As diferenças que 

separam um povo do outro são vistas como algo a ser preservado e atraem o 

interesse de pessoas dispostas a conhecerem melhor essas formas de 

demonstração de identidade. 

Os integrantes das sociedades modernas buscam conhecer as 

particularidades de cada povo e a comida é uma forma de conhecer essas 

peculiaridades. Mesmo a comida do cotidiano de cada povo é uma manifestação 

cultural de pertencimento àquela sociedade. Não só a comida é uma forma de 

representação de cultura, mas toda a apresentação do prato e o modo de preparo, 

que por muitas vezes não é percebido, porém influencia a experiência como um 

todo, bem como o ambiente onde a refeição é feita e o modo de ingerir os 

alimentos. 

 
Hoje, os princípios de singularidade e de pertencimento circulam nos 
veículos de comunicação, na literatura, nas manifestações artísticas, nas 
políticas públicas de inclusão da pessoa, respeitando suas peculiaridades 
no âmbito local e no mundo. Dentro de uma perspectiva de crescente 
globalização, esses temas apontam para o que é particular, entendendo-
se o típico como uma categoria plena de significados e de características 
de um segmento étnico, de uma região, de uma atividade profissional, de 
uma roupa, de uma música, de uma dança, de um tipo de comida, de um 
ritual de comer (LODY, 2006, p. 197). 
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Com os princípios de singularidade circulando nos veículos de 

comunicação de massa, muitos costumes peculiares acabam por aparecer na 

mídia e atraem o olhar do turista, fazendo com que o homem saia do seu local de 

residência em busca de conhecimento acerca daquela cultura que lhe é estranha. 

 
O patrimônio cultural adquire valor para o turismo, pois, por meio dele é 
possível a disseminação do saber. E os homens, por sua natural 
curiosidade, sempre querem saber mais e conhecer. Assim, os 
patrimônios culturais do mundo todo se tornam atrativos turísticos, que 
motivam turistas a sair de suas residências e a viajar para poderem 
conhecer de perto tal monumento, festa, cultura, sítio arqueológico, ruína 
ou conjunto arquitetônico etc. (LOHMANN; PANOSSO NETTO, 2008, p. 
435) 

 
 Um dos grandes atrativos para gerar esse movimento do turista em buscar 

conhecer uma nova realidade é a gastronomia. Segundo Lohmann e Netto (2008, 

p. 92) “A gastronomia de um destino turístico constitui-se num forte atrativo 

motivador de viagens”. Portanto, a gastronomia além de ser considerada como 

parte da cultura de um povo e integrante de seu patrimônio imaterial, representa 

essa sociedade por conter em si elementos que contam a história do modo de vida 

dos seus sujeitos e pode atuar como atrativo para que essa classe social se torne 

conhecida por indivíduos de outras culturas. 

 Por isso, quando um turista sai do seu local de habitação para conhecer 

uma nova área e busca conhecer a cozinha daquela região, ele está ajudando a 

reforçar a identidade daquela localidade. Pois se ele se desloca do seu meio até 

outro ponto, é porque há algo de valioso naquele lugar e em suas tradições que 

deve ser preservado e incentivado para que não se perca com o passar do tempo. 

Isso estimula que os habitantes locais se firmem em suas raízes e alimentem as 

memórias do seu povo e suas tradições para poder manter a sua atratividade 

turística e contar parte de sua história por meio da gastronomia.  
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2 A GASTRONOMIA  E A EXPERIÊNCIA DA VIAGEM  

 
 

Eventualmente a gastronomia é o motivo gerador de uma viagem ou de um 

evento, ganhando relevância na definição se a experiência turística será 

satisfatória ou não. Geralmente, esses casos ocorrem quando o turista decide 

visitar uma rota, feira ou festival gastronômico, assim como mercados e 

estabelecimentos consagrados e reconhecidos por seus pratos e alimentos 

oferecidos. Não deixando de lado aqueles locais que são famosos por seus pratos 

característicos, que acabam seduzindo os turistas por ofertarem pratos típicos 

conhecidos. Este capítulo aborda os atrativos que despertam interesse turístico 

por sua localização, pratos típicos, regiões com identidade cultural-gastronômica 

parecidas, eventos, dentre outros. 

 

2.1 ROTAS E ROTEIROS GASTRONÔMICOS 1 

 
 

Alguns atrativos turísticos são similares e podem ser agrupados em 

regiões, assim como acontece em regiões conhecidas por suas características de 

praia e sol, ou por apresentar uma cultura parecida. No campo da gastronomia é 

comum se aproveitar dessa semelhança e construir rotas e roteiros gastronômicos 

onde o turista conhece diversas cidades que possuem uma culinária próxima, 

aumentando assim a atratividade desses pontos turísticos que sozinhos não 

teriam força suficiente para se manter no mercado, mas que unidos, conseguem 

se vender como um “pacote”. 

                                                
1 As informações constantes desta seção, quando não referenciadas, foram obtidas em:  
CASA VALDUGA. Casa Valduga. Página inicial. Disponível em: 
http://www.casavalduga.com.br/enoturismo/gastronomia/. Acesso em: 15 de abril de 2018. 
DEZWORK. Larentis. Página inicial. Disponível em: http://www.larentis.com.br/pt/enoturismo. 
Acesso em: 15 de abril de 2018. 
EXPERIMENTE MINAS. Rota da cachaça. Disponível em: 
https://www.experimenteminas.com/rota-da-cachaca. Acesso em 16 de abril de 2018. 
GUIA DA SEMANA. 6 lugares para conhecer na Rota do Vinho do Rio Grande do Sul. 

Disponível em: https://www.guiadasemana.com.br/viagens-nacionais/noticia/rota-do-vinho-um-tour-

pelas-vinicolas-da-serra-gaucha. Acesso em: 15 de abril de 2018. 

KNOPLECH, Carla. A rota da cachaça. Disponível em: https://vejario.abril.com.br/cidades/rota-

cachacaria-rio/. Acesso em: 16 de abril de 2018. 
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Existem diversos tipos de Rotas Turísticas, mas as rotas gastronômicas 

apresentam uma essência cultural. Essas rotas buscam valorizar a sua cultura 

apresentando sua cozinha e suas tradições a respeito do hábito de comer.  

 Como exemplo do crescimento dessas rotas, como forma de divulgação da 

cultura nacional, encontram-se diversas rotas gastronômicas que se destacam no 

mercado turístico como as Rotas do Vinho e da Cachaça. 

 

Figura 1 - Rota do Vinho do Rio Grande  do Sul 

 

Fonte: Rota Serra Gaúcha, 20192 

 

 A Rota do Vinho (figura 1) situa-se no estado do Rio Grande do Sul, no 

Vale dos Vinhedos e passa pelas cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte 

Belo do Sul. A rota é formada por inúmeras vinícolas que ofertam múltiplos 

atrativos como: visitas guiadas nas quais o viajante conhece a história do vinhedo 

e de como a família se estabeleceu na região e começou a produzir vinho para 

comercializar; aprendem sobre todo o processo desde o cultivo da uva, até o 

armazenamento do vinho; podem fazer o seu próprio vinho,  pic-nic, participar da 

                                                
2 Disponível em: 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK5e_S5O
vfAhWLEJAKHT1ZCeUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.rotaserragaucha.com.br%2Fro
teiros&psig=AOvVaw0CTZ0aqi3H5apV0WrHMxpk&ust=1547504210874474 



26 

 

poda ou colher uvas; provar seus produtos, e fazer cursos de enologia. Algumas 

vinícolas possuem restaurantes e hospedagem próprias para melhor atender os 

visitantes. Anualmente ocorrem eventos e cursos especiais, aumentando assim, a 

procura dos visitantes em determinadas épocas. Por oferecer diversos pacotes e 

cursos, cada visita se torna diferente e o viajante que não conseguir conhecer 

todas as opções de visitação, pode retornar em outro período do ano e ter uma 

experiência completamente diferente.  

 A Rota da Cachaça localiza-se no estado de Minas Gerais, na cidade de 

Brumadinho e em seus arredores, assim como no Rio de Janeiro, nas cidades de 

Miguel Pereira, Rio das Flores e Valença. A rota atrai visitantes por oferecer uma 

cachaça artesanal, que possui muito conteúdo cultural e a possibilidade de 

conhecer o seu processo de elaboração e envelhecimento, uma prática antiga, 

realizada pelos escravos na época da colonização portuguesa, quando a principal 

atividade extrativista do Brasil era o cultivo da cana de açúcar. Além de descobrir 

curiosidades e variedades no sabor da aguardente, o turista pode fazer um curso 

rápido de harmonização e aprender a melhor forma de degustar cada tipo de 

cachaça, combinando seus sabores com outras comidas. No estado do Rio, por 

exemplo, a produção de cachaça é considerada Patrimônio Cultural Imaterial. 

  

2.2 FEIRAS3 

 

 Um lugar interessante para se descobrir a gastronomia de uma localidade 

são as feiras. Segundo Gushiken, Silva e Magalhães (2013), as feiras que 

possuem gastronomia local, promovem a apresentação e um consumo da 

identidade cultural da localidade, além de serem um espaço que permite a troca 

de experiências, um ambiente propício à interação entre pessoas de diferentes 

culturas. 

                                                
3 As informações constantes desta seção, quando não referenciadas, foram obtidas em: 
ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES/CLGTN. feiradesaocristovao. História. Disponível em: 
https://www.feiradesaocristovao.org.br/histrico. Acesso em: 05 out. 2017. 
FEIRA DA PROVIDENCIA. A Feira. Disponível em: https://www.feiradaprovidencia.org.br/afeira. 

Acesso em : 20 ago. 2019. 

MAIA, Fernando. Feira de Caruaru tem de tudo. 2011. Disponível em: 
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/regiao/feira-de-caruaru-tem-de-tudo-
1.657517. Acesso em: 05 out. 2017. 
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A instalação da feira, modesta que seja, favorece algumas experiências 
no espaço urbano, a caminhada de moradores nas ruas do próprio bairro, 
o hábito de conviver no espaço público e comer na rua, o reconhecimento 
das diferenças culturais que habitam a cidade e a prática da comunicação 
intelectual em conversas ordinárias. (GUSHIKEN, DA SILVA E DE 
MAGALHÃES, 2013, p. 63) 
 

 Como feiras gastronômicas que são reconhecidas por sua importância 

cultural existem, entre outras, a Feira da Providência (RJ), Feira de Caruaru (PE) e 

a Feira de São Cristóvão (RJ).  

 Figura 2 - Feira da Providência

 

Fonte: Kle Ingressos, 20194 

 

 A Feira da Providência (figura 2) é uma feira organizada pelo Banco da 

Providência que acontece anualmente no Riocentro. O Banco é uma instituição 

social que promove a inclusão de famílias que vivem em necessidade na cidade 

do Rio de Janeiro. A principal fonte de renda do banco é a Feira da Providência, 

por isso o visitante da feira também está apoiando uma causa social.  

A feira é um dos principais eventos socioculturais da cidade que acontece 

desde 1961 e possui como marca registrada ter os seus cartazes desenhados 

pelo talentoso Ziraldo. A feira é um ambiente frequentado por famílias que buscam 

um programa que contém lazer, compras e entretenimento; além de apresentação 

cultural por meio da culinária, do artesanato e da apresentação de suas tradições 

e crenças. 

                                                
4 Disponível em: 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjItNSLyIDkAhVNHLkGHXHs
AKcQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fkleingressos.com.br%2F58a-feira-da-
providencia%2F&psig=AOvVaw1NLyL4a13rIrtJt16XFmof&ust=1565810279006935 
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Figura 3 - Feira de Caruaru 

 

Fonte: Sind Loja5 

 

A Feira de Caruaru (figura 3) de tão famosa possui até uma música em sua 

homenagem, “Feira de Caruaru” que se tornou nacionalmente conhecida na voz 

de Luiz Gonzaga e enaltece a sua variedade de produtos. A feira teve origem na 

Fazenda de Caruaru, local onde havia o comércio de artigos e negócios 

relacionados ao gado com tropeiros e boiadeiros que ali pernoitavam e cresceu ao 

ponto de no seu entorno nascer a cidade de Caruaru. A feira é reconhecida pelo 

IPHAN como patrimônio cultural imaterial brasileiro desde 2006. Além da parte 

gastronômica, a feira oferece variedade em vestuário, artesanato, importados, 

alimentos, flores e outros itens. A Feira da Sulanca (vestuário) é a sua parte mais 

importante atualmente, tornando a Feira de Caruaru um relevante núcleo no 

quesito moda na sua região. Com um amplo espaço disponível, a feira recebe 

diariamente grande volume de visitantes vindos de diversas áreas do Nordeste. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Disponível em: https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiMzcW-
zYDkAhVQF7kGHfz2DhMQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.sindloja.com.br%2Fartigo%
2Fponto-turistico-1%2F&psig=AOvVaw2ydfAmXa0Oh-K7dtEpxjoo&ust=1565811745304986 
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Figura 4 - Feira de São Cristóvão 

 

Fonte: Diário do Rio6 

 

 O Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, conhecido como Feira 

de São Cristóvão (figura 4) ou Feira dos Nordestinos, teve sua origem em 1945 

por causa dos nordestinos que vinham para trabalhar na construção civil e ali se 

instalavam. A sua estada acabava se transformando em uma grande festa,  com 

comidas e bebidas típicas que ficavam ao redor do Campo de São Cristóvão. Hoje 

a feira situa-se no pavilhão reformado que conta com dois palcos para shows 

simultâneos e diversos pontos de venda dos produtos que representam diferentes 

partes do nordeste. É frequentada por turistas e nordestinos que procuram 

resgatar e vivenciar essa cultura por meio da comida, artesanato, folclore e 

música. A programação da feira conta com shows e eventos que apresentam a 

tradição nordestina aos seus visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Disponível em: https://diariodorio.com/breve-historia-da-feira-de-sao-cristovao/ 
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2.3 FESTIVAIS GASTRONÔMICOS7 

 

Os festivais gastronômicos são eventos em que os visitantes têm a 

oportunidade de conhecer mais de uma cultura local a partir da apresentação da 

sua cozinha e costumam ofertar além de boa comida, música e cultura. Podem ser 

realizados em períodos de baixa temporada atraindo assim visitantes em um 

período no qual a cidade teria um índice menor de turistas. 

Segundo Mariani, Sorio e Arruda (2011), os festivais e eventos 

gastronômicos são atividades que têm como objetivo promover a culinária local. 

Por exemplo, o Festival do Morango e do Chocolate e o Festival da Truta em Nova 

Friburgo (RJ) apresentam para os visitantes a produção local desses produtos. 

Além desses existe o Festival da Cerveja (SP) que ocorre no Vale do Paraíba, 

local conhecido por sediar diversos eventos gastronômicos ao longo do ano. É um 

evento que reúne diversas cervejarias artesanais para divulgarem seus produtos. 

E o Festival Gastronômico de Búzios (RJ) que além de ter essa função de 

apresentar a cozinha local, os seus restaurantes, pratos e chefs, ocorre no 

inverno, pois por ser um destino de praia e sol necessita estimular a visitação na 

baixa temporada.  

 Os Festivais Fartura são parte de um movimento a Plataforma Fartura - 

Comidas do Brasil, em que seus integrantes realizam expedições por todos os 

estados brasileiros e reúnem histórias e receitas que são repassadas ao público 

por meio do seu site e de livros. Para os mais interessados que querem viver uma 

experiência gastronômica, são realizados eventos em diversos estados para que 

seus visitantes possam apreciar um pouco das receitas que foram descobertas por 

                                                
7 As informações constantes desta seção, quando não referenciadas, foram obtidas em:  
STEPHAN, Danae; BIDERMAN, Iara; MIRAGAIA, Marília. Festival Fartura reúne 8.000 pessoas 
em fim de semana de frio em São Paulo. 2019 Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/comida/2019/08/festival-fartura-reune-8000-pessoas-em-fim-de-
semana-de-frio-em-sao-paulo.shtml. Acesso em: 31 ago. 2019. 
FESTIVAL VALE DO CAFÉ. O Festival. Disponível em: http://www.festivalvaledocafe.com.br/o-

festival-vale-do-cafe/. Acesso em: 17 de abril de 2018. 

GILLY, Lara. 15ª edição do Festival Vale do Café é atração no Sul do Rio de Janeiro. 

Disponível em: https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/15-edicao-do-festival-vale-do-

cafe-e-atracao-no-sul-do-rio-de-janeiro.ghtml. Acesso em: 17 de abril de 2018. 

GUIA VALE DO PARAÍBA. Guia Vale do Paraíba. Página inicial. Disponível em: 
http://www.guiavaledoparaiba.com.br/noticias/eventos. Acesso em: 17 de abril de 2018. 
REVISTA BEER ART. Festival leva 20 cervejarias ao Vale do Paraíba. Disponível em: 

http://revistabeerart.com/news/festival-vale-do-paraiba. Acesso de abril de 2018. 
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todo o país. Um exemplo desses festivais é o Festival de Cultura e Gastronomia 

de Tiradentes (MG) que faz parte do projeto Fartura. Local onde chefs de 

diferentes áreas apresentam seus produtos e o que há de novo, ou o resgate de 

tradições, alimentos e formas de fazer que constroem a gastronomia. O festival da 

Fartura que ocorre em São Paulo apresenta a oportunidade dos seus visitantes 

degustarem comidas que não integram o seu dia a dia.  

 O Festival do Vale do Café (RJ) é um exemplo de localidade que por sua 

geografia favorável cresceu em torno do cultivo de um tipo de alimento e 

atualmente atrai turistas para contar a sua história de desenvolvimento e 

apresentar o seu produto, mostrando assim seu valor cultural, e apresentando 

essa cultura por meio da gastronomia, além de oferecer visitas a fazendas 

históricas e ofertarem atrações musicais e peças. O festival ocorre 

simultaneamente pelos municípios do Vale do Café e conta com apresentações 

musicais em áreas externas. As visitas às fazendas contam a história da produção 

do café com riqueza de detalhes, histórias e objetos da época, quase 

transportando o visitante para aquele tempo. As atrações variam em algumas que 

ocorrem em espaços públicos e outras que cobram ingressos para a participação. 

   

2.4 ESTABELECIMENTOS8 

 

 Nos estabelecimentos turísticos gastronômicos existem diversos lugares 

que foram se tornando conhecidos com o tempo, como a do Mercado Municipal do 

Rio de Janeiro (ou Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara, o CADEG) 

o Mercado Ver o Peso (PA), Mercado de Peixe São Pedro (RJ) e o Mercado 

Modelo (BA). 

                                                
8 As informações constantes desta seção, quando não referenciadas, foram obtidas em:  
CADEG. Historia. Disponível em: https://www.cadeg.com.br/historia Acesso em: 17 de novembro 
de 2018. 
MERCADO DE PEIXE SÃO PEDRO. História. Disponível em: 

http://www.mercadodepeixesaopedro.com.br/index.php?page=historia. Acesso em: 13 de abril de 

2018. 

IPHAN. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/828 Acesso em: 05 out. 

2017. 
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Figura 5 - Vista de cima do antigo CADEG 

 

Fonte: CADEG9 

 

O CADEG (figura 5) situa-se na Rua Capitão Félix nº 110, Benfica - Rio de 

janeiro, mas nem sempre foi assim. A princípio, conforme a cidade do Rio de 

Janeiro crescia e o seu processo de urbanização apelidado de “bota-abaixo” 

ocorria, percebeu-se a necessidade de um centro de distribuição de produtos 

agrícolas para toda a população. Assim, o prefeito Francisco Pereira Passos, 

firmou um processo de licitação pública com a Companhia do Mercado Municipal 

com duração de 50 anos, para realizar tal tarefa. Com o passar do tempo, 

divergências entre a Companhia do Mercado e os comerciantes ocorreram e estes 

decidiram fundar uma associação para representar os seus interesses. Quando o 

contrato estava próximo do fim, receberam a notícia de que não seria renovado e 

o terreno do Largo de Moura, seria entregue à prefeitura, que possuía um projeto 

de reurbanização da cidade e construiria um elevado no local conhecido como 

Avenida Perimetral e que a prefeitura não teria dinheiro para construir outro 

mercado. Essa notícia veio acompanhada de um clima de insatisfação e medo por 

parte dos comerciantes que não sabiam como ficaria o sustento de suas famílias. 

                                                
9 Disponível em: https://www.cadeg.com.br/post/cadeg-agora-e-patrimonio-oficial-publico-do-rio-de-
janeiro/6526 
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Por isso, realizaram uma assembleia e decidiram que deveriam construir seu 

próprio mercado para serem independentes da prefeitura e de novas licitações. A 

comissão designada para a tarefa de localizar o novo local do mercado encontrou 

o terreno e no endereço atual do CADEG um projeto arquitetônico que atendesse 

as necessidades dos feirantes foi realizado. Sua construção foi iniciada em 06 de 

setembro de 1957 e a inauguração deu-se no início de janeiro de 1962. 

Atualmente, o mercado é referência para quem precisa comprar verduras, frutas, 

legumes, flores e outras plantas.  

 

Figura 6 - Imagem antiga do Mercado Ver o Peso

 
Fonte: Belém PA10 

 

 O Mercado Ver o Peso (figura 6) que fica na cidade de Belém (PA), antes 

conhecido como Casa de “Haver o Peso”, era um posto de verificação de 

mercadorias e coleta de impostos. É um grande mercado aberto, composto pelo 

Boulevard Castilhos França, o Mercado de Carne e o Mercado de Peixe, o 

casario, as praças do Relógio e Dom Pedro II, a doca de embarcações, a Feira do 

Açaí e a Ladeira do Castelo, todos reconhecidos pelo IPHAN em 1977. 

 O Mercado São Pedro localizado na cidade de Niterói, é o maior e um 

tradicional mercado de frutos do mar do estado do Rio de Janeiro. Referência 

gastronômica e turística, foi criado na metade do século XIX, na Rua Visconde de 

Rio Branco. Mas com o aterramento da Orla do Centro de Niterói, na década de 

                                                
10 Disponível em: http://www.belem.pa.gov.br/ver-belem/detalhe.php?i=1&p=363 
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1970, mudou sua localização e hoje se encontra no bairro vizinho em Ponta 

D’Areia, ainda próximo ao Centro de Niterói. 

 Referência na venda de pescados para consumo caseiro ou para grandes  

restaurantes, o mercado tem grande movimentação de mercadorias e visitantes 

diariamente, a maioria de moradores do estado. Em sua estrutura, o mercado 

possui pontos de venda para distribuição dos seus produtos e restaurantes para 

sua degustação, assim como um mural para quem se interessar em apreciar fotos 

do antigo prédio e da evolução do mercado.  

 

2.5 PRATOS TÍPICOS11 

 

 Quando se fala de feijoada, pão de queijo, acarajé, cachaça, churrasco e 

outras comidas, partes específicas do Brasil são lembradas. Algumas remetem a 

lugares específicos e esses são os pratos típicos de determinadas localidades.  

 A comida mineira por exemplo é muito famosa por seus queijos, linguiças e 

cachaças. A sua cozinha é um dos carros chefes como atração turística ao seu 

estado. Por isso, foi desenvolvido um mapa de seu roteiro gastronômico dentro do 

seu território no qual é possível encontrar rotas, festivais, lugares e comidas 

típicas para quem deseja conhecer a comida mineira. Esse mapa é destinado aos 

turistas e foi lançado em Belo Horizonte no ano de 2017. 

                                                
11 As informações constantes desta seção, quando não referenciadas, foram obtidas em:  
BAHIA.WS. Culinária Nordestina. Disponível em: https://www.bahia.ws/culinaria-nordestina/ 
Acesso em: 04 de set. de 19. 
METRO BH. Comida mineira entra na rota do turismo. Disponível em: 
https://www.metrojornal.com.br/estilo-vida/2017/10/19/comida-mineira-na-rota-turismo.html Acesso 
em: 04 de setembro de 2019. 
TURISMO MG. Governo de Minas Gerais lança Mapa Gastronômico do estado. Disponível em: 
http://turismo.mg.gov.br/noticias/2148-governo-de-minas-gerais-lanca-mapa-gastronomico-do-
estado Acesso em: 04 de setembro de 2019. 
MG TURISMO. Venit Hotéis ganha premiação como uma das melhores caipirinhas do Rio de 
Janeiro. Disponível em: http://mgturismo.com.br/2018/02/27/venit-hoteis-ganha-premiacao-como-
uma-das-melhores-caipirinhas-do-rio-de-janeiro/ Acesso em: 17 de abril de 2018. 
JORNAL DE TURISMO. Caipirinha brasileira é destaque em Festival em Londres. Disponível 
em: https://www.jornaldeturismo.tur.br/gastronomia/79286-caipirinha-brasileira-e-destaque-em-

festival-em-londres Acesso em: 04 de setembro de 2019. 
CONFRARIA DA CACHAÇA DO BRASIL. GENUINAMENTE BRASILEIRA: A CACHAÇA COMO 
ATRATIVO TURÍSTICO NO PAÍS. Disponível em: 
http://www.confrariadacachacadobrasil.com.br/2014/12/genuinamente-brasileira-a-cachaca-como-
atrativo-turistico-no-pais/ Acesso em: 04 de setembro de 2019. 
FORMIGHIERI, R. C. G.; BEZERRA, I. B.; CARVALHO, S. M. DE. ESCRITOS SOBRE O 
CUSCUZ. Revista Inter-Legere, v. 2, n. 25, p. 1-27, 27 jul. 2019. 
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 A cachaça que é uma bebida tipicamente brasileira e passou por um longo 

período de desvalorização. Era vista como uma bebida relacionada aos escravos 

que apenas a consumiam por não possuírem condições de comprar outro tipo de 

bebida e não tinha o seu valor reconhecido dentro do seu próprio território em 

comparação com outras bebidas de teor alcoólico. Atualmente é mundialmente 

reconhecida e consumida nas suas diversas variedades e sabores. A sua 

variação, a caipirinha, bebida tradicionalmente realizada utilizando água-ardente, 

também ganhou o seu espaço e atualmente ocorrem competições pela melhor 

receita de caipirinha. 

 A comida nordestina conhecida por seu cuscuz, feijão de corda, buchada 

de bode, dobradinha, sarapatel acarajé e tapiocas assim como caldos e carne de 

sol, 

possui uma identidade forte e diferente das outras regiões. Marcada pelos frutos 

do mar e do uso de temperos e farinhas detém uma forte influência indígena, 

portuguesa e africana. 

 O cuscuz, alimento encontrado por todo o nordeste em suas diferentes 

variações, é uma herança da influência luso-africana sofrida nessa região do país. 

Alimento de origem moura e árabe, disseminado aos portugueses pelo convívio, 

chegou ao Brasil e sofreu transformações em seus ingredientes originais 

mantendo a sua forma de cozimento. Prato típico do sertão nordestino, salvou 

muitas famílias sertanejas da fome por seu baixo custo e possibilidade de ser 

consumido no dejejum ou nas refeições principais. Os seus ingredientes podem 

variar de acordo com a disponibilidade de cada localidade onde será realizado o 

preparo. Entre as suas variações são encontradas versões onde pode ser feito de 

arroz ou com farinha de milho, com ou sem leite de côco, levar frutos do mar, 

charque, ovos, frango ou ser ingerido com manteiga. Pode-se comê-lo com feijão, 

azeitonas, milho e o que mais estiver à disposição de quem for preparar o prato. 

 No presente capítulo foram apresentados pratos e lugares que permitem ao 

viajante uma experiência gastronômica no destino visitado. No próximo capítulo 

será abordado como a experiência gastronômica vivida nesses lugares afeta a 

memória turística formada pelo visitante e o quanto essa memória interfere na 

avaliação da viagem como um todo. 
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3 DISCURSO COLETIVO DOS VISITANTES 

 

Este capítulo discorre sobre a metodologia utilizada no processo da 

pesquisa e apresenta os parâmetros selecionados e aplicados ao objeto de 

estudo, bem como os resultados obtidos por meio da investigação feita, que é o 

objetivo do presente trabalho. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1.1 Base teórica 

 

O método adotado no presente trabalho como instrumento de pesquisa foi 

o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), um método quali-quantitativo criado no final 

da década de 1990 por Fernando Lefevre e Ana Maria Cavalcanti Lefevre, ambos 

da área da saúde. Desenvolveram um método que, diferentemente de outras 

metodologias, une os depoimentos obtidos durante a pesquisa e os transforma em 

um discurso coletivo, falado por um sujeito fictício, criado a partir das opiniões 

recolhidas durante as entrevistas. 

A proposta do Discurso do Sujeito Coletivo (Lefevre & Lefevre, 2003), 
associada ao software Qualiquantisoft (www.spi-net.com.br) com base, 
sobretudo, nos pressupostos da Teoria das Representações Sociais 
(Jodelet, 1989), elenca e articula uma série de operações sobre a 
matéria-prima de depoimentos coletados em pesquisas empíricas de 
opinião por meio de questões abertas, operações que redundam, ao final 
do processo, em depoimentos coletivos confeccionados com extratos de 
diferentes depoimentos individuais cada um desses depoimentos 
coletivos veiculando uma determinada e distinta opinião ou 
posicionamento, sendo tais depoimentos redigidos na primeira pessoa do 
singular, com vistas a produzir, no receptor, o efeito de uma opinião 
coletiva, expressando-se, diretamente, como fato empírico, pela "boca" 
de um único sujeito de discurso. (LEFEVRE, LEFEVRE, 2006, p. 517) 
 

O fato de criar um sujeito coletivo fictício que fala em primeira pessoa do 

singular, a partir dos depoimentos coletados, é um diferencial em relação a outros 

métodos de pesquisa, que geralmente utilizam a primeira pessoa do plural ou a 

terceira do singular.  

O DSC tem como base as Representações Sociais (RS), e permite, de 

forma metodológica, apresentar as RS obtidas depois de passarem por um 

http://www.spi-net.com.br/


37 

 

processo de categorização, resgatadas de discursos individualizados e que irão 

produzir uma síntese redigida na primeira pessoa. Portanto, o DSC não é uma 

criação do pesquisador e sim uma forma de organização e categorização das RS, 

depois de tratadas pelo método do Discurso do Sujeito Coletivo. 

 

A RS que o pesquisador reconstitui é o sentido que os diferentes atores 
sociais dão ao mundo em que vivem; a interpretação que o pesquisador 
dá destas Representações é o sentido que ele, pesquisador, dá ao 
sentido dado pelos atores sociais. Ambas as tarefas implicam, pois, 
produção de sentido. (LEFEVRE, LEFEVRE, 2014, p. 505) 

 

Esse conceito das RS foi primeiramente pensado por um psicólogo social 

chamado Serge Moscovici e desenvolvido ao longo do tempo por seus discípulos. 

Entre eles se destacou Denise Jodelet (2001) que define as RS como guias de um 

grupo na forma de conceituar diversas questões que permeiam o seu dia a dia e a 

forma de compreendê-las e de assumir posições frente variadas situações.  

Assim, as RS de cada grupo nem sempre vão ser compatíveis com as de 

outras classes e isso pode gerar atritos entre elas. O indivíduo geralmente vai 

colocar sua posição de acordo com as Representações Sociais do seu grupo, que 

são como roteiros construídos coletivamente que ditam o padrão do discurso de 

uma classe. 

 

O DISCURSO é um suporte abstrato que sustenta os vários TEXTOS 
(concretos) que circulam em uma sociedade. Ele é responsável pela 
concretização, em termos de figuras e temas, das estruturas semio-
narrativas. Através da Análise do Discurso é possível realizarmos uma 
análise interna (o que este texto diz?, como ele diz?) e uma análise 
externa (por que este texto diz o que ele diz?).  
Ao analisarmos o discurso, estaremos inevitavelmente diante da questão 
de como ele se relaciona com a situação que o criou. A análise vai 
procurar colocar em relação o campo da língua (suscetível de ser 
estudada pela Lingüística) e o campo da sociedade (apreendida pela 
história e pela ideologia). (GREGOLIN, 1995, p. 17) 

 

Assim, a partir da análise de um discurso falado por um indivíduo, se pode 

ter a percepção de um grupo a respeito de um tema e criar uma fala coletiva sobre 

esse assunto. Para isso, é preciso primeiramente saber qual o conceito de 

discurso e de como analisá-lo para obter todo o valor que ele carrega em si. 

As RS são o suporte do DSC que passa por quatro processos antes de ser 

construído. As Expressões Chaves (ECH) são a sua primeira fase e são 

literalmente os trechos mais relevantes dos depoimentos recebidos; As Ideias 
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Centrais (IC) são sínteses que nomeiam os grupos de cada variedade de 

depoimento obtido; As Ancoragens (AC) são as ideias por trás das expressões 

chaves; Por fim forma-se o Discurso do Sujeito Coletivo a partir das fases 

anteriores. Ele contém todas as ideias principais de cada categoria e seus 

significados por trás dos discursos coletados. Mesmo que as falas se contradigam, 

ou apenas um discurso contenha uma nova informação, essa informação deve 

entrar no DSC criado. Pois o depoimento de uma pessoa não foi construído 

apenas por ela, é uma construção coletiva de todas as suas experiências e 

influências sofridas por outros indivíduos, e não deve ser suprimida pois expressa 

uma forma de ver o assunto abordado em questão da pesquisa realizada. O 

quadro 1 sintetiza os processos componentes do DSC. 

 

Quadro 1 - Processos do DSC  

PROCESSOS DO DSC DEFINIÇÃO 

Expressões Chave São literalmente os trechos mais 

relevantes dos depoimentos recebidos. 

Ideias Centrais São sínteses que nomeiam os grupos 
de cada variedade de depoimento 
obtido. 

Ancoragens São as ideias por trás das expressões 

chave. 

Discurso do Sujeito Coletivo Sujeito coletivo fictício que fala em 

primeira pessoa do singular a partir dos 

depoimentos coletados sobre o tema 

em questão. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

3.1.2 Locus da pesquisa 

 

A presente pesquisa foi realizada em meio virtual. Foram coletados, 

analisados e categorizados comentários do site Trip Advisor a respeito dos 

Mercados Ver o Peso, Mercado Municipal de São Paulo e o CADEG pelo método 
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do DSC. Os critérios para seleção dos comentários referem-se a tempo, postados 

no período de até dois anos, nos quais são perceptíveis alguma expressão de 

memória, positivas, negativas, afetivas ou valor percebido. 

 

3.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos após o processo da pesquisa e o tratamento dos 

comentários pelo método do DSC foram separados pelas etapas realizadas e 

organizados pelas categorias anteriormente definidas para a melhor exposição e 

observação de seus produtos.   

Após a coleta e categorização dos comentários, foi feita a identificação das 

ECs e encontrados trechos conforme o quadro 2: 

 

Quadro 2 - Expressões Chave 

CATEGORIAS EXEMPLOS ECs 

CADEG 

Positiva “Excelente lugar para comprar”;  
“Adoramos e ficamos com um super 
gostinho de quero mais”; 
“Curtir um sábado aqui vale à pena. Pra 
quem curte mercados, tá aqui uma 
ótima opção”; 
“Fora da rota turística mas vale uma 
visita por diversas razões”; 

Negativa “Mas no geral, o mercado caiu muito, 
esta mais sujo. Não vale a pena ir tão 
longe (no meu caso), para beber cerveja 
comercial e comer uma comida sem 
grandes atrativos.” 
 

Afetiva "Senti uma diferença, e meu filho 
também. O Cadeg perdeu o diferencial 
de um mercado simples mas confortável 
e limpo, com algumas novidades 
gastronomicas"; 
"O CADEG é assim, eterno, vivo, 
pulsátil"; 
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Valor percebido "Vale a visita pela variedade de lojas"; 

MERCADO MUNICIPAL DE SÃO PAULO 

Positiva “A arquitetura é linda. Provei o famoso 
sanduíche de mortadela, boa 
experiência”. 
 

Negativa “O mercadão é bonito mas falta 
segurança e seu entorno é sujo e cheira 
mal. [...] A dica é fugir das barracas de 
frutas, os vendedores são agressivos e 
muito insistentes”. 

Afetiva “Frequento o Mercadão há 5 décadas. 
Acompanhei suas várias fases. É 
sempre bom visitá-lo principalmente 
para quem aprecia produtos de 
qualidade”; 
“Amo esse lugar. Sempre que vol a São 
Paulo preciso ir passear no mercado 
Municipal”. 

Valor percebido “Sempre q vamos a são Paulo vamos 
ao mercadão, lugar show pra comer e 
beber bem,[...]Sempre volta”; 
“Vale à pena visitar o Mercado 
Municipal Paulistano. [...] Programa que 
vale muito à pena”. 

MERCADO VER O PESO 

Positiva “A mistura de cheiros é cores é uma das 

principais características. Nem sempre 

bons cheiros. Mas isso não tirou, para 

mim, o encanto do lugar”; 

“Ir a Belém e não visitar o Veropeso é 

como ir a Roma e não ver o Papa. [...] É 

um espaço popular com todo tipo de 

comida e gostos”. 

Negativa “Quando leio avaliações positivas fico 
achando que fui em um lugar diferente 
dessas pessoas”; 
“Lugar horroroso. Muito fedorento. 
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Perigoso. [...] Não voltaria e não 
recomendo”; 
“Sempre tive o desejo de conhecer o 
mercado, porém foi uma decepção pela 
falta de cuidado externo, sujeira e 
insegurança”. 

Afetiva “Sempre tive o desejo de conhecer o 
mercado, [...] A parte da emoção fica 
em saber que meu amigo e falecido Pai, 
falava muito bem do lugar, porém isso a 
30 anos atrás”. 

Valor percebido “Tem de tudo. É uma zona, é sujo e 
algumas partes fedem, mas se você não 
for até lá, não foi para Belém”; 
“Lembro quando vi o Mercado do Ver-O-
Peso pela primeira vez fiquei 
impressionada, mesmo já tendo visitado 
muitos mercados na minha vida! Não é 
um “simples” mercado, é uma afronta 
aos sentidos!”; 
“Digamos que não é um local para os 
fracos, [...] mas mesmo assim é uma 
experiÊncia inesquecível e que vale a 
pena para o nosso enriquecimento 
cultural”. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

As ECs são, pois, trechos literais dos depoimentos coletados. Foi feita a 

análise dessas falas e selecionados os trechos mais relevantes para as ECs, que 

foram separadas de acordo com cada categoria, pois a variação de uma EC para 

outra de categoria diferente é notável. 

Por meio do quadro 2 é possível observar a relação das ECs com a criação 

da memória. Um ambiente seguro e limpo, ou a falta desses requisitos fazem com 

que o turista se sinta descontraído ou não para a permanência no local e a 

realização de suas compras. Constata-se que por meio de experiências olfativas e 

visuais positivas ou negativas, manifestadas pela percepção do ambiente por meio 

dos cheiros, da organização e disposição das barracas, e da beleza do recinto, 

impactam o visitante marcando a sua memória de acordo com a sua vivência e 

experimentação. Assim, para os indivíduos que possuem memória formada a 

respeito do lugar visitado, as transformações sofridas com o passar do tempo 
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interferem em sua percepção, possibilitando uma mudança favorável ou prejudicial 

em relação ao atrativo. 

Após a identificação das ECs as IC foram detectadas vide quadro 3: 

 

Quadro 3 - Ideias Centrais 

CATEGORIAS IDEIAS CENTRAIS 

CADEG 

Positiva Excelente lugar para comprar; 
Fora da rota turística mas vale a visita 
por diversas razões; 
Visita obrigatória  para quem vem à 
cidade. 

Negativa O mercado perdeu suas qualidades e 
está mais sujo; 
Não vale a pena ir tão longe para beber 
provar de uma comida sem grandes 
diferenciais. 

Afetiva Perdeu o diferencial de um mercado 
simples mas confortável e limpo; 
Eterno, vivo e pusátil. 
 

Valor percebido Vale a visita pela variedade de lojas. 

MERCADO MUNICIPAL DE SÃO PAULO 

Positiva A arquitetura é linda; 
Provei o sanduíche de mortadela, boa 
experiência. 

Negativa O mercado é bonito mas falta 
segurança, e seu entorno é sujo; 
Os vendedores são agressivos e muito 
insistentes. 

Afetiva Amo esse lugar sempre que vou a 
cidade preciso visitar; 
Frequento o mercado há décadas e 
acompanhei sua evolução, é sempre 
bom visitá-lo. 

Valor percebido Programa que vale muito a pena 

MERCADO VER O PESO 
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Positiva É uma visita obrigatória para quem 
visitar a cidade; 
A mistura de cheiros e cores é um das 
principais características. 

Negativa Não voltaria e não recomendo; 
Esperava mais e me decepcionei 
mesmo sendo um local tradicional não 
voltaria. 
 

Afetiva Sempre tive o desejo de conhecer o 
mercado, meu amigo e falecido pai 
falava muito bem do lugar. 

Valor percebido Nem sempre é limpo, seguro e 
organizado, mas isso não tira o encanto 
do lugar e vale a pena a visita para o 
nosso enriquecimento cultural. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Como observado no quadro 3, as ICs são sínteses que nomeiam os grupos 

de cada variedade de depoimento, representam de forma mais sucinta a 

classificação dos tipos de falas selecionadas. 

Por trás das ICs verificou-se a expectativa e percepção do atrativo. Sempre 

que um indivíduo vai a um lugar existe uma expectativa do que será encontrado, 

ora por experiências anteriores, ora por informações passadas sobre o seu 

destino. As noções a respeito do local visitado aqui encontradas foram o seu 

custo-benefício, a capacidade turística, imponência e estado de conservação da 

estrutura física e as particularidades que formam sua identidade quanto atrativo. 

Essas análises são individuais e podem variar a cada visitação. 

As Ancoragens observadas estão apresentadas no quadro 4: 

 

Quadro 4 - Ancoragens 

CATEGORIAS ANCORAGENS 

CADEG 

Positiva Visita obrigatória; 
Compras. 

Negativa Perdeu qualidade. 
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Afetiva Perdeu o seu valor; 
Vivo e pulsátil. 

Valor percebido Custo-benefício; 
Variedade. 

MERCADO MUNICIPAL DE SÃO PAULO 

Positiva Bela arquitetura; 
Tradicional sanduíche de mortadela. 

Negativa Vendedores insistentes; 
Falta segurança. 

Afetiva Lugar de referência. 

Valor percebido Custo-benefício. 

MERCADO VER O PESO 

Positiva Visita obrigatória; 
Tradicional. 

Negativa Decepcionante. 

Afetiva Desejo de conhecer. 

Valor percebido Vale a experiência. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

As Ancoragens estão relacionadas com as experiências e conceitos prévios 

que fazem o visitante ir até o destino com expectativas pré-existentes. Pois se 

nenhuma opinião é construída no individual, visto que o ser humano vive em 

comunidade e sofre influências externas na formação da sua identidade, as 

Ancoragens, que são as ideias por trás das ECs, igualmente categorizadas dentro 

de cada variedade de fala, apresentam em torno de que ponto de vista as ECs se 

formaram e constituíram o depoimento coletado. Este foi construído pela atuação 

do coletivo. Posteriormente as ICs foram identificadas e percebendo-se a relação 

entre as perspectivas anteriores e a realidade vivenciada, um atrativo tradicional e 

um lugar de referência podem se tornar decepcionantes e perderem o seu valor, 

se o que é esperado pelo visitante não for atendido. Se as promessas de valor 

forem alcançadas, a sua significância é reconhecida. 

Como nas fases anteriores, o DSC foi classificado de acordo com cada 

categoria de fala selecionada. 
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Quadro 5 - Discurso do Sujeito Coletivo 

CATEGORIAS DSC 

CADEG 

Positiva “Fora da rota turística mas vale a visita 
por diversas razões. Parada obrigatória 
para quem vem à cidade e um 
excelente lugar para fazer compras e 
para quem curte mercados, vale a pena 
vir passear em um sábado”. 

Negativa “ O mercado perdeu qualidade e o seu 
diferencial gastronômico”. 

Afetiva “ O mercado é eterno, vivo e pulsátil, 
entretanto perdeu o seu valor quanto 
um local simples e de referência com 
novidades gastronômicas”. 

Valor percebido " Vale a visita pela variedade de lojas".  

MERCADO MUNICIPAL DE SÃO PAULO 

Positiva “Bela arquitetura e corredores agitados 
com produtos de qualidade e preços 
elevados. Oferta de gastronomia diversa 
e o tradicional sanduíche de mortadela”. 

Negativa “Falta segurança no mercado e higiene 
em seu entorno, possui vendedores 
agressivos e insistentes”. 

Afetiva “Amo e frequento o Mercadão há 
décadas, acompanhei as suas fases e 
sempre que posso o visito para apreciar 
seus produtos de qualidade”. 

Valor percebido “Lugar show para comer e beber, 
programa que vale muito à pena. 
Sempre que vou à São Paulo volto no 
Mercadão”. 

MERCADO VER O PESO 

Positiva “Lugar tradicional e de visita obrigatória 
para quem for à cidade. Espaço popular 
e símbolo de Belém, com cheiros, cores 
e sabores como uma de suas principais 
características. Apesar de nem sempre 
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possuir bons odores, isso não tira o 
encanto do mercado”. 

Negativa “Apesar de ser um local tradicional eu 
me decepcionei e não voltaria ou 
recomendaria pois é sujo e perigoso”. 

Afetiva “Sempre tive o desejo de conhecer o 
mercado pois meu pai falava muito bem 
do lugar”. 

Valor percebido “O mercado representa bem a cultura e 
tradições do Pará. Sua estrutura é suja 
e mal cuidada, isso desagrada aos seus 
visitantes. Apesar de não ser um local 
para os fracos, é um ponto de 
passagem obrigatória para quem visitar 
Belém do Pará. Pois a visita é uma 
experiência inesquecível e 
impressionante”. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Os DSCs (quadro 5) quanto às falas formadas a partir dos comentários 

selecionados e tratados pelo método, ditas na primeira pessoa do singular, por um 

sujeito imaginário, representam uma opinião coletiva a respeito  de um tema com 

posicionamentos diversos, separados pelas categorias. Eles são o somatório dos 

seus processos anteriores. Após a coleta e categorização dos comentários que se 

encaixam nos parâmetros do objeto de estudo, identificam-se as ECs dessas 

falas, que estão diretamente ligadas à memória que se faz daquele local. 

Posteriormente é possível observar as ICs que expressam de forma reduzida a 

expectativa e o valor percebido do destino, seguidas das Ancoragens que 

exprimem valores prévios e são o embasamento nas quais as ECs foram 

construídas. Em seguida o DSC é criado contendo todas as informações obtidas 

nas fases anteriores correspondente a cada categoria. 

 Assim, o Discurso final do Sujeito Coletivo visitante pode ser expresso 

como: 

“Fora da rota turística, lugar tradicional, com bela arquitetura e corredores 

agitados. Parada obrigatória para quem vem à cidade e um excelente lugar para 

fazer compras e para quem curte um mercado. Possui produtos de qualidade e 

preços elevados, é um espaço popular com cheiros e cores variados, nem sempre 



47 

 

bons odores mas isso não tira o encanto do lugar que oferta gastronomia profusa. 

Vale a pena vir visitar por diversas razões. No entanto o mercado perdeu 

qualidade e o seu diferencial gastronômico pois falta segurança e higiene em seu 

entorno e possui vendedores agressivos e insistentes. Por isso apesar de ser um 

local tradicional eu me decepcionei e não voltaria ou recomendaria. O mercado 

continua sendo vivo e pulsátil mesmo tendo perdido seu referencial como um local 

simples e de referência. Ainda amo esse lugar e acompanhei suas fases ao longo 

das décadas, sempre que posso o visito pois sempre o quis conhecer porque meu 

pai falava muito bem do lugar. Independente de não ser um ambiente para fracos, 

a visita ao mercado é uma experiência inesquecível e impressionante que vale 

muito a pena por ser um recinto show para comer e beber  com uma variedade de 

lojas e restaurantes”. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho que tinha como objetivo final ser capaz de avaliar se as 

experiências gastronômicas influenciam a memória turística criada e a experiência 

da viagem, teve seu início apresentando os conceitos de Cultura e Patrimônio 

para demonstrar como em cada sociedade tem a sua cultura e os seus 

patrimônios a serem salvaguardados. Configuradas como patrimônio imaterial, 

diversas comidas ou seus modos de preparo estão sendo salvaguardados para as 

gerações futuras, demonstrando a importância da gastronomia. A gastronomia que 

representa um povo carrega em si traços de sua história, fazendo memória e 

remetendo à sua identidade. Assim, por meio da gastronomia é possível conhecer 

a história e cultura desse povo, por isso a gastronomia pode ser usada como 

motivo gerador de uma viagem ou como fator para a comunidade anfitriã se firmar 

em sua identidade. 

O segundo capítulo trouxe exemplos de rotas, feiras, festivais, 

estabelecimentos e pratos típicos que servem como atrativos turísticos, com 

ofertas de produtos fortes o suficiente para atrair visitantes ou que podem agregar 

valor a viagem como um todo.   

A pesquisa que foi realizada virtualmente no site TripAdvisor com a coleta 

de comentários que expressavam alguma memória a respeito dos mercados 

CADEG, Municipal de São Paulo e Ver o Peso, no período de até dois anos, 

tratados pelo método quali-quantitativo do DSC alcança o seu objetivo com 

ressalvas pois mesmo sendo possível através do DSC criado perceber que as 

diferentes experiências gastronômicas marcaram a memória dos seus visitantes 

de formas variadas, a memória continua sendo um conceito abstrato, construído 

socialmente de acordo com o presente e difícil de ser mensurado pois com o 

tempo pode ser alterada ou apagada no todo ou em partes pelo seu autor. 

As limitações encontradas durante o processo da pesquisa foram que pela 

coleta dos comentários a serem analisados ter sido feita por meio virtual não foi 

possível separar os comentários de turistas dos comentários de moradores. E que 

pela análise do discurso ter sido feita pelo pesquisador, sofre influências da sua 

percepção durante os processos da pesquisa. Assim, os resultados obtidos em 
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cada etapa do processo do DSC seriam diferentes se realizados por outro 

pesquisador. Mas, esse também é um aspecto positivo do método do DSC que faz 

com que seja possível lançar um olhar diferente sobre a mesma realidade, 

mostrando diferentes opiniões a respeito do mesmo fato. 



50 

 

 

REFERÊNCIAS 

  
 

BAUMAN, Zygmunt. Ensaios sobre o conceito de cultura. Tradução de: Carlos 

Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. 325 p. Tradução de: Carlos Alberto 

Medeiros. 

 

COELHO NETO, Ernani; URIAS, Leandro. Personalidade gastronômica e destinos 

turísticos: avaliação dos canais de comunicação na projeção dos atrativos 

gastronômicos no nordeste brasileiro. Revista Turismo em Análise, [s.l.], v. 22, n. 

2, p.322-340, 1 ago. 2011. Universidade de Sao Paulo Sistema Integrado de 

Bibliotecas - SIBiUSP. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/rta/article/view/14252. Acesso em: 13 fev. 2016 

 

COLLAÇO, Janine Helfst Leicht. Gastronomia:: A trajetória de uma construção 

recente. Habitus: Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia | Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás, Goiânia, v. 11, n. 2, p.203-222, jul./dez. 2013. 

Semestral. Disponível em: 

http://seer.ucg.br/index.php/habitus/article/view/2865/1753. Acesso em: 13 jun. 

2016. 

 

CUCHE, Dennys. A noção de cultura nas ciências sociais. Bauru: Edusc, 1999. 

255 p. 

 

D'ALESSIO, Márcia Mansor. O papel do historiador. In: IPHAN (Brasília) (Org.). 

Revista do Patrimônio: Histórico e Artístico Nacional. 34. ed. Brasília: Iphan, 

2012. Cap. 4. p. 79-89. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Numero%2034.pdf. Acesso em: 

10 set. 2019.   

 

FIGUEIREDO, Marília Z. A.; CHIARI, Brasilia M.; GOULART, Bárbara N. G. de. 

Discurso do Sujeito Coletivo: uma breve introdução à ferramenta de pesquisa 



51 

 

qualiquantitativa. Distúrbios da Comunicação, [S.l.], v. 25, n. 1, abr. 2013. ISSN 

2176-2724. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/dic/article/view/14931. Acesso 

em: 19 set. 2019. 

 

FORMIGHIERI, R. C. G.; BEZERRA, I. B.; CARVALHO, S. M. DE. ESCRITOS 

SOBRE O CUSCUZ. Revista Inter-Legere, v. 2, n. 25, p. 1-27, 27 jul. 2019. 

 

GREGOLIN, Maria do Rosario Valencise. A análise do discurso: conceitos e 

aplicações. Alfa (São Paulo), v.39, p.13-21, 1995.   

 

GUSHIKEN, Yuji; DA SILVA, Lawrenberg Advíncula; DE MAGALHÃES, Adoniram 

Judson Almeida. Rumores e sabores de uma feira: Culinária popular e 

cosmopolitismo banal em Cuiabá. RUA [online]. 2013, no. 19. Volume 1 - ISSN 

1413-2109 Consultada no Portal Labeurb – Revista do Laboratório de Estudos 

Urbanos do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade Disponínel em 

http://www.labeurb.unicamp.br/rua/. Acesso em: 24 ago. 2018. 

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11. ed., 1. reimp. 

Tradução de: Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: 

DP&A Editora, 2011. 102 p.  

 

IPHAN. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/. Acesso em: 20 jul.2016. 

 

IZQUIERDO, Iván. Questões sobre memória. São Leopoldo: Editora Unisinos, 

2004. 128 p. 

 

JODELET, Denise. Representações sociais: um domínio em expansão. In: As 

representações sociais. Rio de Janeiro: UERJ, 2001. p. 17-44.  

 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: Um conceito antropológico. 14. ed. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2001. 117 p. (Antropologia social). 

 

LE GOFF, Jacques. História e memória. São Paulo: Editora da UNICAMP, 1990. 

https://revistas.pucsp.br/dic/article/view/14931


52 

 

LODY, Raul. Museu da Culinária da Bahia: para ver, para gostar e para comer. 

Musas: Revista Brasileira de Museus e Museologia, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, 

p.193-198, 2006. Anual. 

 

LEFEVRE, Fernando; LEFEVRE, Ana Maria Cavalcanti. Discourse of the collective 

subject: social representations and communication interventions. Texto & 

Contexto - Enfermagem, [s.l.], v. 23, n. 2, p.502-507, jun. 2014. FapUNIFESP 

(SciELO). 

 

LEFEVRE, Fernando; LEFEVRE, Ana Maria Cavalcanti. O sujeito coletivo que 

fala. Interface: Comunicação, Saúde, Educação, [s.i.], v. 10, n. 20, p.517-524, jul-

dez 2006. Semestral. Disponível em: 

https://www.scielosp.org/pdf/icse/2006.v10n20/517-524/pt. Acesso em: 19 set. 

2006. 

 

LOHMANN, Guilherme; PANOSSO NETTO, Alexandre. Alimentos e bebidas 

(A&B). In: LOHMANN, Guilherme; PANOSSO NETTO, Alexandre. Teoria do 

turismo: conceitos, modelos e sistemas. São Paulo: Aleph, 2008. p. 92-97. 

(Turismo). 

 

LOHMANN, Guilherme; PANOSSO NETTO, Alexandre. Patrimônio cultural. In: 

LOHMANN, Guilherme; PANOSSO NETTO, Alexandre. Teoria do turismo: 

conceitos, modelos e sistemas. São Paulo: Aleph, 2008. p. 431-440. (Turismo). 

 

MARIANI, Milton Augusto Pasquotto; SORIO, Andre; ARRUDA, Dyego de Oliveira. 

Carne ovina, turismo e desenvolvimento local:: potencialidades para o Mato 

Grosso do Sul. Interações, Campo Grande, v. 2, n. 1, p. 31-39, jan. 2011. 

Disponível em: http://www.interacoes.ucdb.br/article/view/342. Acesso em: 04 out. 

2018. 

 

MASCARENHAS, Rúbia Gisele Tramontin; GÂNDARA, José Manoel Gonçalves. 

O papel da gastronomia na qualidade e na competitividade dos destinos turísticos. 

Cultur: Revista de Cultura e Turismo, [s.i.], v. 1, n. 9, p.60-83, fev. 2015. 



53 

 

Disponível em: http://periodicos.uesc.br/index.php/cultur/article/view/555/506. 

Acesso em: 13 fev. 2016. 

 

PATIN,Valéry. Tourisme et patrimoine. Paris: La Documentation Française, 

2012. 207p. 



54 

 

APÊNDICE A 

 

COMENTÁRIOS SELECIONADOS 

 

CADEG 

 

POSITIVOS 

 

Publicada em 14 de janeiro de 2019 

Tenho, definitivamente, que voltar 

Passei rapidamente pela Cadeg (tipo mercadao) para ir almocar com minha 

familia. Estacionamento fácil (R$7 a primeira hora) e local super bacana. Nao tem 

sofisticacao, é simples, limpo e tranquilo, bem no estilo zona norte onde se 

encontra a raíz do Rio. Adoramos e ficamos com um super gostinho de quero 

mais. O mercado abre as 3h da manha e é excelente para compra de flores e 

plantas. Tem muitas opcoes de bares, restaurantes, licorerias, mercado de frutas e 

legumes, entre outros. Demais! 

Data da experiência: janeiro de 2019 

 

 

Publicada em 1 de dezembro de 2018 

Pra quem curte um Mercadão, tá aqui o lugar! 

Mercado muito bacana na Benfica pra quem curte fazer aquela feirinha de frutas, 

legumes, plantas, flores, mas que também quer comprar bebidas com preços 

melhores e, claro, comer bem. Aqui se pode escolher um dos diversos 

restaurantes espalhados pelas diversas ruas para se sentar e tomar um chopp 

gelado e comer bem, inclusive sobremesas. Os restaurantes são simples, mas os 

pratos saborosos. Sugiro experimentar os pratos de bacalhau. Pra tomar aquele 

chopp, sugiro o Cucina Penna onde há sempre promoção de chopp zero dobrado 

e a comida sempre excelente. Curtir um sábado aqui vale à pena. Pra quem curte 

mercados, tá aqui uma ótima opção. 

Data da experiência: dezembro de 2018 

https://www.tripadvisor.com.br/ShowUserReviews-g303506-d4155534-r645784851-Cadeg-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html
https://www.tripadvisor.com.br/ShowUserReviews-g303506-d4155534-r636894987-Cadeg-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html
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Publicada em 20 de novembro de 2018 

Um achado 

Excelente lugar para comprar vinhos, frutas, plantas e cervejas artesanais. sem 

contar nos deliciosos restaurante dentro do mercado. estacionamento, lugar bem 

limpo você encontra tudo de temperos especiarias, queijos. a pós as compras 

pode sentar em um dos bares e tomar choop gelado e comer um cordeiro 

sensacional. 

Data da experiência: outubro de 2018 

 

 

Publicada em 3 de novembro de 2018  

via dispositivo móvel 

Sensacional 

O melhor lugar do Rio!!!! Maravilhoso para vir em um sábado bater perna, comprar 

plantas e especiarias. Almoçar então, da pra ficar perdido de tantas opções 

marsvilhosas!!! Recomendo a todos, no mínimo 1 vez ao mês eu venho!!! 

Data da experiência: novembro de 2018 

 

 

Tradição!! 

Fora da rota turística mas vale uma visita por diversas razões: 

Compra de plantas e flores 

Compra de frutas ,legumes,bebidas ,azeite,bacalhau,descartáveis,etc (Tudo com 

preço e qualidade ímpar) 

Almoço ou lanche nos diversos restaurantes do local (do bolinho de bacalhau ao 

hambúrguer artesanal,tem de tudo!!) 

Um passeio gostoso e despretensioso no Rio de Janeiro,vale se aventurar! 

Data da experiência: março de 2018 

 

https://www.tripadvisor.com.br/ShowUserReviews-g303506-d4155534-r634684715-Cadeg-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html
https://www.tripadvisor.com.br/ShowUserReviews-g303506-d4155534-r630492462-Cadeg-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html
https://www.tripadvisor.com.br/ShowUserReviews-g303506-d4155534-r568239721-Cadeg-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html
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Publicada em 16 de agosto de 2017 

Qualidade e comodidade 

Existem mercadões em várias cidades pelo planeta. Cada um é único. E o 

CADEG também tem características marcantes. O que mais me impressiona são 

as flores, frutas e ervas frescas, ingredientes da culinária portuguesa, doces 

portugueses e aqueles restaurantes super tradicionais. A costela, o galeto e o 

bacalhau são carros chefe. 

Confesso que sinto falta de uma casa especializada em carnes frescas e exóticas, 

mas não chega a ser um grande problema. 

Para quem gosta de cozinhar, sempre terá bons ingredientes e boas inspirações. 

Data da experiência: agosto de 2017 

 

 

Publicada em 6 de julho de 2017 

Visita Obrigatória no Rio de Janeiro 

O Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara - CADEG. / Mercado 

Municipal do Rio de Janeiro é uma visita obrigatória a todos que visitam o Rio. 

Conta com restaurantes magníficos, com os mais diversos cardápios. A maioria 

das lojas que vendem vinhos oferecem degustação e os preços são muito 

convidativos. Sem contar com o Pavilhão das flores, onde é possível comprar 

vários tipos de flores, com preços bem em conta. Em visita ao CADEG , o bolinho 

de bacalhau é dos melhores se não o melhor da cidade. 

Para quem aprecia a boa cultura Lusitana, há o cantinho das concertinas, que 

conta com comida e doces portugueses e no sábado há musica e muito animação 

por lá. 

Data da experiência: junho de 2017 

NEGATIVO 

 

Publicada em 25 de fevereiro de 2019 

Decepção 

https://www.tripadvisor.com.br/ShowUserReviews-g303506-d4155534-r513848558-Cadeg-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html
https://www.tripadvisor.com.br/ShowUserReviews-g303506-d4155534-r499191084-Cadeg-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html
https://www.tripadvisor.com.br/ShowUserReviews-g303506-d4155534-r654726772-Cadeg-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html
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Sou frequentador do Mercado Cadeg, e lá estive em companhia do meu filho no 

dia 23/02/2019. Senti uma diferença, e meu filho também. O Cadeg perdeu o 

diferencial de um mercado simples mas confortável e limpo, com algumas 

novidades gastronomicas. Não se bebe mais cerveja artesanal, todos os 

restaurantes e bares só oferecem as mesmas cervejas comerciais. Em destaque a 

rua das concertinas (portuguesa) com o melhor bolinho de bacalhau do planeta. 

Mas no geral, o mercado caiu muito, esta mais sujo. Não vale e pena ir tão longe 

(no meu caso), para beber cerveja comercial e comer uma comida sem grandes 

atrativos. 

Data da experiência: fevereiro de 2019 

 

AFETIVO 

 

Publicada em 25 de fevereiro de 2019 

Decepção 

Sou frequentador do Mercado Cadeg, e lá estive em companhia do meu filho no 

dia 23/02/2019. Senti uma diferença, e meu filho também. O Cadeg perdeu o 

diferencial de um mercado simples mas confortável e limpo, com algumas 

novidades gastronomicas. Não se bebe mais cerveja artesanal, todos os 

restaurantes e bares só oferecem as mesmas cervejas comerciais. Em destaque a 

rua das concertinas (portuguesa) com o melhor bolinho de bacalhau do planeta. 

Mas no geral, o mercado caiu muito, esta mais sujo. Não vale e pena ir tão longe 

(no meu caso), para beber cerveja comercial e comer uma comida sem grandes 

atrativos. 

Data da experiência: fevereiro de 2019 

 

 

 

Publicada em 27 de agosto de 2017  

via dispositivo móvel 

Atemporal! 

https://www.tripadvisor.com.br/ShowUserReviews-g303506-d4155534-r654726772-Cadeg-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html
https://www.tripadvisor.com.br/ShowUserReviews-g303506-d4155534-r518165350-Cadeg-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html
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O CADEG é assim, eterno, vivo, pulsátil. Vc pode comer um excelente bacalhau 

(pagando um preço honesto), degustar vinhos e espumantes (sábado sempre tem 

degustação) e levar, é claro!, garimpar especiarias, queijos especiais, importados 

a preços bem mais acessíveis que a média. Pode comprar flores, arranjos, 

verduras e legumes. Enfim, é uma farra! Ainda tem a Concertina nos fds! 

Programa para família, para ir com os amigos ou até quando vc não tem nada o 

que fazer. Imperdível!! 

Data da experiência: agosto de 2017 

 

 

VALOR PERCEBIDO 

 

Publicada em 29 de agosto de 2019 

Esperava mais 

Cheguei usando como parâmetro o Mercado Municipal de São Paulo. 

Comparado com esse, é muito menor e menos organizado. 

Não sei em outros tempos (foi minha primeira vez - entre 12h00 e 14h00), mas vi 

MUITAS lojas fechadas. 

Vale a visita pela variedade de lojas (principalmente para flores, frutas e bebidas) 

e pelos ótimos restaurantes. 

Data da experiência: agosto de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tripadvisor.com.br/ShowUserReviews-g303506-d4155534-r704315873-Cadeg-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html
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MERCADO MUNICIPAL DE SÃO PAULO 

 

POSITIVO 

 

Cultura e gastronomia 

Bem interessante a visita ao Mercado de SP. O estacionamento no entorno é meio 

caro, e é bom ter cuidado com a segurança. Dentro do mercado vc recebe de 

graça frutas para provar dos vendedores. Um mundo de variedades em queijos e 

outras gostosuras. A arquitetura é linda. Provei o famoso sanduíche de mortadela, 

boa experiência. 

Data da experiência: setembro de 2019 

 

Viagem no tempo….. 

Conhecer este lugar foi muito gostoso, adorei caminhar pelas barracas com 

produtos de altíssima qualidade e valores elevados. A agitação nos corredores 

misturada com a belíssima arquitetura, toda preservada e revitalizada, dão um 

clima espetacular para a visita! Os vitrais da fachada são muito bonitos e estão 

todos bem preservados. Vale muito investir um tempo aqui! Uma dica….. parada 

obrigatória em um dos bares, no piso superior, para comer o tradicional pão com 

mortadela! 

Data da experiência: setembro de 2019 

 

O prédio é lindo. A gastronomia é incrivel. 

Arquitetura que mostra um pouco da historia em vitrais e texturas. Gastronomia 

colorida e variada de todas as partes do mundo. Muito alem do tradicional 

sanduiche de mortadela e do pastel de bacalhau. Frutas delicioss de sabores que 

nunca imaginei, muito alem da maçã e banana...Carnes nos mais diversos cortes. 

Graos e azeites que amo em profusão. Só o passeio vale o deslocamento pro 

centro da cidade. 

Data da experiência: outubro de 2018 

 

 

NEGATIVO 
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Pega turista, cuidado 

O mercadão é bonito mas falta segurança e seu entorno é sujo e cheira mal. Fui 

comer o famoso sanduíche de mortadela porém esperava mais. A dica é fugir das 

barracas de frutas, os vendedores são agressivos e muito insistentes. Adoram 

passar a perna nos turistas. Não aceite nada e não toque em nada. 

Data da experiência: outubro de 2019 

 

 

AFETIVO 

 

Visita obrigatória 

Frequento o Mercadão há 5 décadas. Acompanhei suas várias fases. É sempre 

bom visitá-lo principalmente para quem aprecia produtos de qualidade. A 

variedade é fantástica e você vai achar de tudo. Existem também muitas opções 

para comida rápida e de boa qualidade. Não há como não gostar. Visita sempre 

inspiradora. Para quem não conhece não pode deixar de visitar. 

Data da experiência: outubro de 2019 

 

 

Imperdível 

Amo esse lugar. Sempre que vol a São Paulo preciso ir passear no mercado 

Municipal, aproveito para comprar especiarias, provar frutas exóticas e lanchar. É 

um passeio imperdível!!! 

Data da experiência: outubro de 2019 

 

 

VALOR PERCEBIDO 

 

Comer comer 

Sempre q vamos a são Paulo vamos ao mercadão, lugar show pra comer e beber 

bem, ... pastelão com chopp, com vinhos, com alho, delícias que só o mercadão 

de São Paulo tem… Sempre volta. Indico bar do mané, pastel excelente e menos 

gente do que no hocca bar 

Data da experiência: setembro de 2019 
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Mercado Municipal Paulistano 

Vale à pena visitar o Mercado Municipal Paulistano . Ponto turístico de São Paulo 

com o melhor pastel de bacalhau também . Lá tem frutas diversas , algumas que 

eu nunca tinha visto ou experimentado e temperos de diversos lugares do mundo , 

além de carnes exóticas e queijos maravilhosos . Programa que vale muito à 

pena. 

Data da experiência: março de 2019 

 

 

 

 

MERCADO VER O PESO 

 

POSITIVO 

 

Ponto turístico 

Ir a Belém e não visitar o Veropeso é como ir a Roma e não ver o Papa. 

Guardadas as devidas proporções, recomendo que visitem. 

É um espaço popular com todo tipo de comida e gostos. 

Aproveitamos e compramos camarão seco, sem casca, cujo preço no 

Sudeste/Centro Oeste é pelo menos 2 a 3 vezes mais caro. 

Data da experiência: setembro de 2019 

 

Mágico 

Um símbolo de Belém, cheio de cores, aromas e sabores. Peixes, 

camarões,ervas, garrafadas, óleo de copaíba e outros, 

castanhas,farinhas,artesanatos,frutas, e a deliciosa culinária paraense, tudo bem 

temperado,comi vários pratos típicos(e não passei mal). Um lugar para quem 

gosta de explorar a cultura regional,conversar com as pessoas, tomar uma cerveja 

Tijuca. 

Ao contrário de muitos comentários aqui, não achei perigoso. Adorei.  

Data da experiência: janeiro de 2019 
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Maior do que eu podia imaginar 

Um imenso espaço, por vezes a céu aberto,por vezes em barracas ou instalações 

apropriadas. Todos os setores são nomeados e tem placas de ruas. A mistura de 

cheiros é cores é uma das principais características. Nem sempre bons cheiros. 

Mas isso não tirou, para mim, o encanto do lugar. Andar de um extremo a outro, 

examinando as mercadorias, conhecendo artigos típicos da região,  conversando 

com os simpáticos vendedores, comprando iguarias culinárias, o Ver o Peso é isso 

e muito mais.  

Data da experiência: dezembro de 2018 

 

 

NEGATIVO 

 

Medonho e sujo 

Quando leio avaliações positivas fico achando que fui em um lugar diferente 

dessas pessoas, porque, olha, não tenho frescura com nada, mas esse lugar é um 

esgoto a céu aberto. Se vc for pelo caminho que vem do Forte do Presépio é tanta 

carniça e urubu que vc quase vomita. Sério, tudo muito sujo, cheio de bichinhos 

esqueléticos, gatinhos passando fome. Pra mim foi uma tristeza só. Não 

recomendo.  

Data da experiência: setembro de 2019 

 

 

Belém do Pará 

Sei que é um lugar de muita tradição mais eu, me decepcionei com a bagunça a 

sujeira sei que é um mercado tradicional, mais acho que não volta lá, mais é uma 

experiência única. 

Data da experiência: setembro de 2019 

 

Vergonha 

Lugar horroroso. Muito fedorento. Perigoso. Como era um “ponto turístico” 

ousamos a ir. Uma amiga mais corajosa sentou pra provar uns belisquetes, e 
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vimos ratos enormes passando nos corredores do lugar. O atendimento é ruim, o 

local é assustadoramente feio. Não voltaria e não recomendo. 

Data da experiência: junho de 2019 

 

Emoção X Frustração 

Sempre tive o desejo de conhecer o mercado, porém foi uma decepção pela falta 

de cuidado externo, sujeira e insegurança. A parte interna estava limpa e 

organizada, aquilo sim é um mercado de tradição, porém a parte externa….. 

decepção total. 

 

Não fiquei por mais de 30min, pois a sensação de insegurança na redondeza me 

dominou e resolvi ir embora. 

 

A vontade era de apreciar os sabores, porém não foi possível! 

 

A parte da emoção fica em saber que meu amigo e falecido Pai, falava muito bem 

do lugar, porém isso a 30 anos atrás. 

Data da experiência: fevereiro de 2019 

 

 

 

 

 

 

AFETIVO 

 

Emoção X Frustração 

Sempre tive o desejo de conhecer o mercado, porém foi uma decepção pela falta 

de cuidado externo, sujeira e insegurança. A parte interna estava limpa e 

organizada, aquilo sim é um mercado de tradição, porém a parte externa….. 

decepção total. 

 

Não fiquei por mais de 30min, pois a sensação de insegurança na redondeza me 

dominou e resolvi ir embora. 
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A vontade era de apreciar os sabores, porém não foi possível! 

 

A parte da emoção fica em saber que meu amigo e falecido Pai, falava muito bem 

do lugar, porém isso a 30 anos atrás. 

Data da experiência: fevereiro de 2019 

 

 

VALOR PERCEBIDO 

 

Um dos icones de Belem que precisa ser melhor cuidado 

 Este famoso mercado, conhecido em todo o Brasil representa bem a cultura e 

tradições do Pará. Lá se encontram os mais variados produtos, tais como 

artesanato, ingredientes da culinária paraense, pescados, temperos, etc. 

Apesar de ser um ícone da cidade continua com sua estrutura muito mal cuidada, 

suja e pouco confortável o que desagrada bastante seus visitantes. Poderiam 

melhorar sua limpeza e organização dos espaços, para o bem dos visitantes e 

também dos próprios comerciantes locais. . Já passei por lá várias vezes durante 

minhas visitas á cidade , no entanto, os aspectos da limpesa e organização 

continuam os mesmos, parece que não querem mudar nada. Independente de 

qualquer coisa, um dos pontos de passagem obrigatória para quem estiver 

visitando Belem do Pará. 

Data da experiência: setembro de 2019 

 

 

Vale pela experiência 

Não se apegue às imagens que você vê pela mídia, pois é tudo muito diferente 

quando se chega lá. A falta de informação ao turista nos deixa às cegas e 

precisamos explorar o local por conta própria. 

Digamos que não é um local para os fracos, é necessário muito desapego para 

poder apreciar as peculiaridades do local, tanto em relação às comidas como com 

tudo mais que nos é apresentado, mas mesmo assim é uma experiÊncia 

inesquecível e que vale a pena para o nosso enriquecimento cultural.  

Data da experiência: junho de 2019 
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“A” Experiência 

Sempre que vou às cidades gosto de conhecer o mercado local e sei que tem 

muita gente que concorda comigo e faz o mesmo! Lembro quando vi o Mercado 

do Ver-O-Peso pela primeira vez fiquei impressionada, mesmo já tendo visitado 

muitos mercados na minha vida! Não é um “simples” mercado, é uma afronta aos 

sentidos! hahahah VocÊ é o tempo todo provocado pela explosão de cores, 

aromas, sabores… vê-se de tudo: desde o vendedor de panelas até o peixeiro… 

tudo tem seu setor, tudo em seu lugar! Incrível demais! Mesmo morando em 

Belém faço questão  de dar sempre mais uma passadinha por lá, justamente 

porque sempre tem novidades de restaurantes e bares novos! É uma área em 

desenvolvimento na cidade dentro da cultura gastronômica! 

Data da experiência: maio de 2019 

 

 

 

Uma zona. Incrível e imperdível. 

Tem de tudo. É uma zona, é sujo e algumas partes fedem, mas se você não for 

até lá, não foi para Belém. Tem que ir lá comprar castanha, tomar um suco natural 

de fruta e comprar uma garrafada.  

Se você gosta de 

Comer de peixe, dentro do mercado você pode ver uns que nunca tinha visto, mas 

vá cedo. 

Data da experiência: junho de 2019 

 

 

 

 

 

 

 


	7ea954dd83ee45159b632c1adecff3a338b7871eaaf8e456e6fa657f138e3733.pdf
	7ea954dd83ee45159b632c1adecff3a338b7871eaaf8e456e6fa657f138e3733.pdf
	7ea954dd83ee45159b632c1adecff3a338b7871eaaf8e456e6fa657f138e3733.pdf

