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Resumo: Este estudo propõe analisar a motivação dos turistas para o consumo de alimentos locais, 
tendo como objeto de estudo o Roteiro Caminhos de Pedra, Rio Grande do Sul, Brasil. A literatura 
neste campo é incipiente e adaptada da teoria das motivações para o consumo de alimentos no 
turismo. As motivações presentes na literatura e adotadas neste estudo foram: física, cultural, 
interpessoal e de prestígio e status. Através de pesquisa de caráter qualitativo, foram entrevistados 
60 turistas, revelando que as motivações são principalmente físicas. Para o turismo rural, parte dos 
turistas buscam o descanso, tranquilidade e fuga da rotina. A motivação de turistas para o consumo 
de alimentos locais são as experiências sensoriais, principalmente pelo paladar. Os resultados 
demonstraram que as categorias de motivação devem ser amadurecidas adequando-se ao estudo do 
turismo rural. 
Palavras-chave: Turismo Rural, Motivações, Consumo, Alimentos Locais, Roteiro Caminhos de 
Pedra. 

 

Introdução 

Estudos recentes na literatura sobre turismo apontam com frequência para fatores de 

ordem motivacional e hedonista nas escolhas e decisões que resultam em suas opções de 

consumo  relacionados ao lazer e à fruição. Um significativo corpo de estudo tem 

demonstrado, segundo Mak et al (2012), que fatores motivacionais podem afetar o consumo 

de alimentos no turismo. Alguns destes estudos exploram como os alimentos em si podem 
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ser a principal, ou uma das principais motivações para a viagem ao destino escolhido 

(HJALAGER e RICHARDS, 2002). 

De certo modo, estes estudos estão em conexão com algumas vertentes da literatura 

sociológica que tem destacado o processo de individualização nas sociedades 

contemporâneas, apontando o consumo como um elemento central na distinção social e na 

criação de novas formas de sociabilidade e hierarquias. Os trabalhos de Bourdieu (1984) 

sobre os estilos de consumo afirmam que são originados de práticas culturais (habitus), que, 

por sua vez determinam gostos e aversões próprios de cada classe social. Urry (1996) diz 

que o consumidor, durante sua experiência turística, comporta-se como contemplador 

buscando a distração, orientado pelo ‘regime do prazer’, ou seja, hedonista. Além disso, 

Giddens (1991) versa que preocupações ecológicas e sociais acerca do consumo tornaram-

se prementes. 

Assim como no turismo, a padronização e massificação do sistema agroalimentar, 

típica é estimulada pelo peso considerável e crescente da oferta global. As inovações de 

produto e processo associadas aos alimentos tem flexibilizado a padronização dos hábitos 

de consumo em nível mundial e facilitado a orientação da produção pela demanda, mais 

personalizada e consciente com o crescimento da educação da população. Assim, novos 

padrões de consumo estão crescentemente universalizados, mas segmentados em nichos 

de especialidades, sendo que à massificação contrapõem-se novos valores de consumo, 

como aqueles que privilegiam a preservação ambiental, a estética, a saúde e a 

individualidade. A revalorização dos atributos de qualidade dos alimentos, intrínsecos ou 

não, enquadra-se num novo perfil do consumo. 

Neste contexto, os estudos sobre o consumo no turismo rural poderiam contribuir para 

uma compreensão para além do comportamento do consumidor, buscando discutir seu 

engajamento ideológico (ou não) com o novo paradigma de desenvolvimento rural (PLOEG 

et al, 2000; KAGEYAMA, 2004).   

O presente artigo surgiu dos debates da disciplina de Alimentação, Mercados e 

Consumo do programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. Na disciplina se discutiu sobre o papel do consumidor 

como protagonista no sistema agroalimentar. Mas este consumidor, enquanto turista, possui 

ideologias ou posicionamento político em relação ao sistema agroalimentar vigente ou ele é 
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levado ao consumo motivado de alimentos locais por questões que passam longe do 

engajamento e de atitudes reflexivas? No sentido de responder a esta pergunta, este artigo 

possui o objetivo de analisar as motivações de turistas para o consumo de alimentos locais.  

Como base empírica deste estudo, foi escolhido o Roteiro Caminhos de Pedra em 

Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Este roteiro possui consistente oferta de 

alimentos locais, produzidos pelas famílias empreendedoras do turismo rural, os quais são 

consumidos majoritariamente por turistas durante a visita ao roteiro.  

 

Consumo de Alimentos Locais no Turismo Rural 

O ato de consumir vai muito além da satisfação das necessidades biológicas, como 

observado por Douglas (2009).  A globalização contribuiu para forjar uma nova perspectiva 

de consumo a qual a oferta de produtos, via produção e comunicação em massa, 

despertaram novos desejos no consumidor contemporâneo.  

Uma das mais importantes características deste contexto é a sobreposição da esfera 

do consumo à esfera da produção. Portilho (2005) apresenta o debate sobre a chamada 

Sociedade do Consumo baseada nesta constatação. A sociedade, que antes girava em 

torno da esfera da produção, passa agora a produzir-se na esfera do consumo.  

Para Bauman (2008) o consumismo moderno caracteriza-se, primeiro, pelo lugar 

ocupado pela emoção e pelo desejo na nossa subjetividade, o que faz com que procuremos 

mais a gratificação dos mesmos do que a satisfação de necessidades e, segundo, pelo seu 

caráter irrestritamente individualista. A ideologia individualista atribui um valor extraordinário 

ao direito dos indivíduos de decidirem por si mesmos que bens e serviços desejam obter.  

Aproximando esta discussão aos alimentos, Douglas (2009) afirma que “a comida é 

um meio de discriminar valores, e quanto mais numerosas as ordens discriminadas, mais 

variedade de comida será necessária”, dizendo ainda que consumo é o “processo de 

transformar mercadorias em bem-estar”. 

O consumo de alimentos no turismo, um tipo fundamental de consumo turístico, tem 

sido negligenciado, segundo Mak et al (2012), na literatura de turismo e hospitalidade. Esta 

negligência, afirmam os autores, se deve à tradicional noção dos alimentos como “suporte” 

às atividades de turismo. Embora o consumo de alimentos afete significativamente a 

economia dos destinos – Telfer e Wall (2000) apontam que um terço dos gastos de turistas 
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durante as viagens refere-se ao consumo de alimentos – a convencional visão de que o ato 

de comer durante viagens é uma experiência de apoio ao turista, sendo apenas uma 

extensão de sua rotina diária, contribui para esta lacuna nos estudos de consumo dos 

alimentos no turismo (QUAN e WANG, 2004). 

Entretanto, nos últimos anos surgiram pesquisas interessadas no consumo de 

alimentos no turismo. De acordo com Mak et al (2012), este interesse crescente é 

incentivado pelo aumento do número de destinos que passaram a utilizar sua culinária para 

promoverem-se e diferenciarem-se de outros destinos turísticos. Mas, os autores ponderam 

que os estudos deste campo encontram-se em fase inicial e seus princípios ainda estão 

sendo estabelecidos. 

Mak et al (2012) afirmam que as variáveis que podem intervir no consumo de 

alimentos no turismo podem ser agrupadas em três grandes categorias: o indivíduo, o 

alimento e o ambiente. A tomada de decisão para o consumo de alimentos é reconhecido 

como um processo complexo, compreendido por fatores culturais, sociais, psicológicos e 

sensoriais. Neste sentido, o comportamento do consumidor é influenciado pelo alimento em 

si, pois este possui atributos sensoriais como sabor, aroma, textura e aparência. Também se 

considera que o ambiente apresenta influências físicas, sociais, culturais e econômicas. E, 

quanto ao indivíduo, fatores socioculturais, psicológicos e fisiológicos exercem direta ou 

indiretamente efeitos sobre o consumo. Assim, o comportamento do indivíduo para a 

alimentação pode mudar durante as viagens, ou seja, um conjunto de diferentes motivações 

pode influenciar suas preferências e escolhas de alimentos ao estar fora de seu ambiente 

doméstico. Embora sejam diversos fatores que podem influenciar o consumo de alimentos 

no turismo, neste estudo, a análise se concentrará nos fatores motivacionais de turistas que 

influem no comportamento do consumo de alimentos locais num destino de turismo rural. 

 

Motivações para o Consumo de Alimentos Locais 

A motivação turística é reconhecida como uma importante abordagem para entender o 

comportamento e escolhas dos turistas (CROMPTON e McKAY, 1997). Pode ser definida, 

segundo Pearce et al (1998), como uma rede integradora de forças biológicas e culturais 

que atribui valor e direção às escolhas, comportamento e experiências de viagem (tradução 

livre). Desta forma, pode-se dizer que a motivação turística possui diversas facetas 
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psicológicas, fisiológicas e culturais, pois uma viagem deve atender a diferentes 

expectativas dos indivíduos. 

Mak et al (2012) citam o estudo de Fields (2002) que, adotando a tipologia para 

motivação de turistas de McIntosh (1995), elaborou uma ligação entre consumo de 

alimentos e turismo. As quatro motivações de MacIntosh (1995) são: física, cultural, 

interpessoal e status e prestígio. 

A motivação física envolve o ato de comer através de percepções sensoriais e 

nutrição. Dialogando com Mak et al (2012), Kim e Eves (2012) acrescentam que a 

motivação física se refere ao “refresco” da mente e corpo do indivíduo, ao desejo de 

recreação, ao descanso, à escapada da rotina e à participação em atividades de lazer. Para 

estes autores, a preocupação com a saúde, apelos sensoriais e experiências excitantes 

estão incluídas nesta motivação.  

A motivação cultural é dada quando os turistas experimentam a culinária local, 

caracterizando-se numa experiência cultural. Esta motivação está relacionada à 

necessidade de não apenas experimentar diferentes culturas, mas também em ganhar 

conhecimento sobre outros países ou regiões visitadas (McINTOSH et al, 1995). 

Relacionada aos alimentos, Fields (2002) afirma que os alimentos podem se constituir em 

motivação cultural quando experimentar alimentos locais significa também experimentar 

culturas locais.  

O desejo de conhecer novas pessoas, passar tempo com família e amigos, visitar 

amigos e parentes ou, ainda, escapar de relações sociais de rotina são características da 

motivação interpessoal (McINTOSH et al, 1995). Fields (2002) acrescenta que uma refeição 

durante uma viagem pode estar envolta em significados de reprodução social. A motivação 

interpessoal está relacionada à importância social que as refeições possuem, construindo-se 

novas relações sociais e estreitando os laços (MAK et al, 2012). Kim e Eves (2012) sugerem 

que uma função chave do turismo é reforçar laços familiares entre seus membros.  

Por fim, a motivação de status e prestígio se refere à construção de conhecimentos 

sobre a culinária e local e como os habitantes visitados se alimentam, no sentido de mostrar 

este conhecimento a amigos e familiares que não o conhecem (MAK et al, 2012). Esta 

motivação está relacionada a autoestima, reconhecimento e desejo de chamar a atenção 

dos outros (McINTOSH et al, 1995). Assim, se alimentar possui significado que distinguem 
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uma pessoa de outra em termos de status e posição social. De acordo com Kim e Eves 

(2012), as pessoas normalmente se utilizam do ato de comer certos tipos de alimentos para 

se diferenciar de outras e isto está diretamente ligado a obter prestígio e status. 

O estudo das motivações para o consumo de alimentos locais no turismo são multi-

dimensionais e estão em fase inicial de construção de conhecimento, conforme afirmam os 

autores mais recentes estudados. Kim e Eves (2012) afirmam que, embora os estudos 

tenham trazido avanços recentes com relação a teoria da motivação no turismo, as 

pesquisas carecem de empirismo e aplicação dos conceitos. Assim, o presente artigo busca 

contribuir para o preenchimento desta lacuna. 

 

Metodologia 

Localizado no Distrito de São Pedro, marcado pela imigração italiana, em 1987, se 

iniciou a concepção do roteiro a partir da existência de um acervo de casas antigas 

construídas em pedra e madeira. Apresentando a cultura arquitetônica preservada somada 

à produção de uva e derivados, embutidos e demais alimentos locais produzidos pelas 

famílias de descendentes de imigrantes, a região foi diagnosticada como potencial para a 

implantação de turismo rural (ASSOCIAÇÃO CAMINHOS DE PEDRA, 2013). Além disso, na 

época, o Distrito se encontrava em situação de decadência econômica, advinda da mudança 

do traçado da rodovia que ligava Porto Alegre ao norte do Estado, que antes passava ali.  

Com recursos privados, as primeiras quatro casas foram restauradas e abertas para 

visitação. O primeiro grupo de turistas foi recebido em 30 de maio de 1992, através da 

Operadora CVC, e foi proveniente de São Paulo. Em 1997, os estabelecimentos do roteiro 

formaram a Associação Caminhos de Pedra e elaboraram projeto que comtemplou o 

resgate do patrimônio cultural (língua, folclore, arquitetura, arte, artesanato, etc.). Em 2009, 

a Lei Estadual 13.177/09, declarou o roteiro Patrimônio Histórico do Rio Grande do Sul e, de 

acordo com a Associação (2013), atualmente são mais de uma centena de associados ao 

roteiro, formado por 15 pontos de visitação e 56 pontos de observação externa, recebendo 

60 mil visitações de turistas por ano, em média. 

Após a definição do local de estudo, se estabeleceu que os turistas a serem 

entrevistados deveriam ser amostrados de maneira não-intencional probabilística. Os 
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turistas foram abordados nos estabelecimentos do Roteiro Caminhos de Pedra, entre os 

dias 14 a 22 de junho de 2013.  

Para atender ao objetivo do estudo, a pesquisa teve caráter qualitativo e o instrumento 

de coleta de dados foi elaborado com perguntas abertas, para que o entrevistado usufruísse 

de espontaneidade e ficasse livre para responder com suas próprias palavras. Com 

perguntas abertas, os pesquisadores não restringem as respostas para apenas as 

categorias de motivação presentes na literatura estudada, mas possibilita o aparecimento de 

outras categorias, podendo estar relacionadas ao consumo ideológico ou político.  

Assim, a entrevista com os turistas foi padronizada e realizada oralmente, utilizando 

gravador. As perguntas formuladas foram simples, para que o entrevistado não precisasse 

de muito tempo para responder. Assim, além de dados socioeconômicos, as perguntas 

formuladas aos turistas foram:  

a) O que o senhor(a) busca ao visitar um roteiro de turismo rural? 

b) O(a) senhor(a) comprou ou consumiu algum alimento local durante sua visita ao 

Caminho de Pedra? Quais? 

c) Quais os fatores o(a) senhor(a) considera que o motivou a comprar ou consumir 

estes alimentos locais?  

Para analisar as entrevistas, foram tabulados os dados socioeconômicos dos 

entrevistados bem como as respostas, utilizando recursos do excel. As respostas das 

perguntas abertas foram analisadas após sua transcrição em seu conteúdo através de 

leitura sistemática.  

Quanto às perguntas “a” e “c”, as motivações citadas pelos entrevistados foram 

classificadas de acordo com as categorias apresentadas na literatura, sendo elas: física, 

cultural, interpessoal e status e prestígio. Nas respostas para a pergunta “b” foi analisado se 

o turista consumiu alimentos locais e que tipo de alimentos foi consumido.  

 

Resultados e Discussões 

Das 60 entrevistas analisadas, 42 turistas pertencem ao gênero feminino e 18 ao 

gênero masculino. A média de idade entre os entrevistados é de 42,2 anos, tendo como 

mínimo 15 e máximo 85 anos. A média interna é de 41,2 anos, portanto a amplitude entre as 

idades mínima e máxima não interferiram estatisticamente na análise.  
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Os dados sobre o nível de escolaridade demonstram que 53% dos entrevistados 

possuem graduação completa e pós-graduação, apresentando um elevado grau de 

instrução. Com relação ao local de residência, apenas sete pessoas são procedentes de 

Porto Alegre, mas 60% são procedentes do interior do Rio Grande do Sul e 28% de outros 

estados. Não foram entrevistados turistas de outros países. Com relação à companhia na 

viagem, 73% estavam acompanhados do cônjuge ou familiares e 20% estavam participando 

de excursão. Quando perguntados se já haviam visitado o roteiro em oportunidades 

anteriores, 75% dos entrevistados afirmaram estar visitando o roteiro pela primeira vez.  

Com relação às motivações para visita a um roteiro de turismo rural, lembrando que os 

entrevistados poderiam citar mais de uma motivação, 21 respostas se referiram à motivação 

física, ou seja, aquelas em que os apelos sensoriais, preocupações com a saúde, descanso, 

fuga da rotina e experiência excitantes são contemplados. São exemplos de trechos de 

entrevistas com relação à motivação física: 

 
Eu busco o lazer mesmo. Não gosto muito da cidade.  Busco mais 
tranquilidade e segurança e menos stress (homem, 62, administrador). 

 
Busco um pouco fugir da cidade, apesar de eu trabalhar no campo e 
conviver com agricultores. Eu sou de origem italiana, minha família é toda 
de Santa Catarina e isso que estamos vendo aqui eu já vi em vários outros 
lugares. Então eu não busco conhecer essa cultura, pois já conheço. Quero 
mesmo é fugir da cidade (homem, agrônomo, 31). 

 
A motivação cultural, que diz respeito à busca de experiências culturais foram citadas 

em 36 respostas, sendo a categoria de motivação para o turismo rural mais citada pelos 

entrevistados.  São exemplos de falas referindo-se à motivação cultural: 

 
Eu busco tentar entender as minhas raízes. Tentar entender de onde vem 
nosso povo, porque nosso povo age desta forma. Questão de cultura. 
(homem, 37, bombeiro). 

 
Busco isto que eles apresentam aqui. A cultura, a história dos imigrantes e 
da população, a história de vida e a bagagem cultural que as pessoas têm 
aqui, que infelizmente as autoridades nem tomam conhecimento e não dão 
o devido valor. (mulher, 71, empresária) 

 

Considerou-se que as motivações interpessoal e de status e prestígio não foram 

relevantes para esta análise sobrea a motivação para o turismo rural, pois foram 
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referenciadas em apenas 4 respostas, sendo que estavam sempre associadas a outras 

motivações, tais como o exemplo abaixo: 

 
Busco ver as construções antigas, conviver com o pessoal, adquirir algum 
produto colonial e passar tempo. (homem, 73, aposentado) 

 
Busco conhecimento sobre a história, para poder conversar com meus 
amigos e passar para meus alunos (mulher, 44, professora). 

 

Embora as categorias abordadas sejam consenso na literatura a respeito das 

motivações no turismo, houve citações que não se enquadraram nas categorias. Quatro 

entrevistas se referiram a relembrar memórias do passado ou da infância, de quando 

aquelas pessoas residiram no rural e vivenciaram a cultura e paisagem rural. É exemplo: 

 
Eu busco voltar ao passado, porque nasci neste meio. Então, quero reviver 
e conhecer novos lugares. Praticamente, para voltar às origens pois nasci 
num lugar parecido com esse, no interior. (homem, 57, autônomo). 

 

Além das memórias do passado, outra referencia esteve presente em quatro 

respostas: a paisagem ou natureza. Quando perguntados sobre o que buscam no turismo 

rural, estes entrevistados afirmaram buscar a natureza, a beleza das paisagens ou a 

paisagem rural. É exemplo: 

 
Busco o verde e a paisagem (mulher, 24, enfermeira). 

 

Mak et al (2012) e Kim e Eves (2012) afirmam que os estudos no campo da motivação 

ainda são incipientes e estudos empíricos estão sendo desenvolvidos no sentido de 

aprimorar estas categorias. Acredita-se que para os estudos sobre motivação para o turismo 

rural, estas duas referências, memórias do passado e paisagem, devam ser levadas em 

consideração. Pesquisas neste sentido devem amadurecer para estabelecer ligações ou 

adaptações teóricas aprofundadas sobre a motivação para o turismo rural.  

É importante destacar neste estudo que todos os 60 entrevistados consumiram 

alimentos locais durante sua visita ao Roteiro Caminhos de Pedra. Isto indica que os 

alimentos locais contribuem robustamente para a oferta turística do roteiro e viabiliza 

economicamente os seus estabelecimentos. Assim como nos estudos de Quan e Wang 

(2004) e de Mak et al (2012), os alimentos são fundamentais para a oferta turística e se 
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destacam na promoção e marketing turístico como um elemento que diferencia e contribui 

para a competitividade de destinos turísticos.  

Com relação à motivação para o consumo de alimentos locais, a motivação física foi a 

mais citada (45), seguida pela motivação cultural (18), status e prestígio (4) e interpessoais 

(3). As características socioeconômicas e perfil de turista dos entrevistados como o nível de 

escolaridade, local de residência, companhia para a viagem e visitas anteriores ao roteiro 

apresentaram grande variabilidade, quando separadas por categoria de motivação. Isto 

demonstra que o perfil socioeconômico do entrevistado não determinou as categorias de 

motivação para o consumo de alimentos locais referenciadas na pesquisa. Embora diversos 

estudos apontem para a importância do perfil socioeconômico como um fator que exerce 

influencia na motivação para o consumo de alimentos no turismo (HELDKE, 2003; CHANG 

et al, 2010; MAK et al, 2012), no presente estudo estas características não foram relevantes 

para a análise.  

A respeito da motivação física, os entrevistados se referiram exclusivamente a ela em 

29 respostas. Nas outras 14 respostas os entrevistados associaram a motivação física à 

motivação cultural (7), motivação de status e prestígio (4) e motivação interpessoal (3). Esta 

motivação ficou equilibrada entre homens e mulheres e a média de idade é equivalente à 

média dos entrevistados em geral. O resultado das referências à motivação física citada 

pelos entrevistados se apresenta de maneira robusta, sendo esta a motivação relacionada 

principalmente aos apelos sensoriais percebidos no consumo de alimentos locais. O paladar 

foi o sentido mais citado pelos entrevistados, sendo as palavras “sabor”, “gostoso” e “bom” 

foram alguns dos adjetivos atribuídos aos alimentos locais. As transcrições abaixo 

exemplificam: 

 
A vontade de provar e degustar alimentos diferentes mesmo. Até porque o 
passeio inclui as degustações. Você sabe que tem um diferencial e um 
sabor especial. Não é como comer num restaurante da cidade que você 
sabe que é tudo industrializado, nunca é igual. (mulher, 54, cuidadora). 

 
Eu gosto. O sabor destes produtos daqui da serra é diferenciado, é mais 
gostoso. (homem, 58, aposentado). 

 

Outra característica da motivação física presente na literatura é a preocupação com a 

saúde. A ausência de elementos químicos nos alimentos locais é uma característica citada 

pelos entrevistados. Estes acreditam que os alimentos locais são feitos de maneira 
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artesanal e sem o  acréscimo  de  elementos   químicos,   embora   em alguns alimentos, 

seja necessária a adição de ingredientes industrializados. Assim como: 

 
Por serem produtos daqui e serem diferenciados. O gosto é muito diferente 
do que temos na cidade, lá não temos acesso. O sabor é outro e você sente 
que vai te fazer bem (homem, 32, bancário). 

 
Por ser uma coisa natural e parecer ser bastante saudável (homem, 36, 
advogado). 

 

Quanto à motivação cultural, que pressupõe entrar em contato com a cultura através 

dos alimentos locais (FIELDS, 2002), os resultados demonstram que esta motivação foi 

referenciada em 18 respostas. Em nove respostas a motivação cultural aparece de maneira 

exclusiva, ou seja, somente esta é citada e, em outras nove, ela aparece acompanhada de 

outra motivação, sendo física (7), interpessoal (1) e status (1). Como exemplo: 

 
São produtos coloniais, não são iguais aqueles da cidade. O pão, por 
exemplo, não é o mesmo pão, não foi feito do mesmo jeito, aqui é mais 
caseiro, não é aquela industrialização de fazer mil pães por dia (mulher, 15, 
estudante). 

 

É importante destacar que as motivações culturais incluem a vontade de adquirir  

conhecimento através do contato com a cultura do destino turístico e seus atrativos. Os 

alimentos locais, do ponto de vista da cultura, podem ser considerados atrativos turísticos 

capazes de refletir o modo de vida dos anfitriões. Por exemplo: 

 
A vontade de provar e degustar alimentos diferentes mesmo. Até porque o 
passeio inclui as degustações. Você sabe que tem um diferencial e um 
sabor especial. Não é como comer num restaurante da cidade que você 
sabe que é tudo industrializado, nunca é igual. (mulher, 54, cuidadora). 

 

De acordo com Kim e Eves (2012), a motivação cultural podem ser caracterizadas 

pela curiosidade dos turistas em provar os alimentos locais. Neste sentido, os alimentos 

estão associados a conhecer alimentos diferentes dos encontrados em seu local de 

residência e, por isso, é considerado parte de uma experiência cultural. Neste sentido: 

 
Curiosidade em provar e saber que gosto tinha, se era diferente do que os 
alimentos estou acostumada a consumir (mulher, 56, auxiliar de 
enfermagem). 
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A motivação interpessoal se apresentou muito pouco expressiva neste estudo e 

interpretou-se como tentativa de estreitamento de laços sociais o consumo de alimentos 

locais para presentar familiares. Por fim, com relação à motivação de status e prestígio, os 

resultados demostram quatro referências, sendo duas com exclusividade e outras duas 

associadas à motivação física. É exemplo de referência à motivação de status e prestígio: 

 
Porque é próprio do local. Acho mais interessante comprar vinho aqui do 
que em Porto Alegre. Às vezes, as mesmas marcas que tem aqui podem ter 
no mercado lá, mas comprando aqui eu vejo a produção. É estimulante 
você abrir uma garrafa e dizer “eu vi como e onde foi produzido”. (homem, 
37, empresário).  

 

Embora demonstrem pouca relevância, comparadas às motivações física e cultural, 

são necessários estudos mais aprofundados a respeito das motivações interpessoal e de 

status e prestígio. Conforme elas foram referenciadas pelos turistas entrevistados, talvez 

estas categorias devam ser melhor adaptadas ou descritas para sua utilização no turismo 

rural. 

 

Conclusões 

O presente artigo apresenta resultados que demostram que a motivação para o 

turismo rural, assim como a motivação para o consumo de alimentos locais no Roteiro 

Caminhos de Pedra, são hedonistas e se concentram na motivação física. No caso da 

motivação física para o turismo rural, a busca pela tranquilidade, descanso do corpo e 

mental foram os principais fatores motivacionais. Com relação à motivação física para o 

consumo de alimentos as experiências sensoriais e a preocupação com a saúde foram os 

fatores que levaram a maioria dos entrevistados a consumir os alimentos locais.  

A motivação cultural, no caso da motivação para o turismo rural se concentrou em 

compreender a história, costumes e tradições do Roteiro. No mesmo sentido, a motivação 

cultural para o consumo de alimentos locais, embora em menor número do que a motivação 

física, demonstra ser fundamental para a experiência turística do entrevistado. É através dos 

alimentos que turistas têm a oportunidade de experimentar a cultura do local. Neste sentido, 

os alimentos locais são parte importante da oferta turística, configurando-se em atrativos 

turísticos. Isto se evidencia de forma substancial, dada a constatação que todos os 

entrevistados, sem exceção, consumiram algum tipo de alimentos local. 
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As motivações interpessoal e de status e prestígio foram pouco referenciadas pelos 

entrevistados, tanto para motivação ao turismo rural, quanto ao consumo de alimentos locais 

no Roteiro. Embora demonstrem pouca relevância comparadas às motivações física e 

cultural, são necessários estudos mais aprofundados que sejam capazes de captar as 

particularidades destas motivações no turismo rural. 

Além disso, as categorias de motivações adotadas na pesquisa não foram capazes de 

abranger todas as citações dos entrevistados na análise das motivações para o turismo 

rural. Foi referenciado em oito entrevistas, a motivação de conhecer ou usufruir a paisagem 

(4) ou relembrar memórias do passado ou da infância. Além disso, não apareceram 

categorias que fugissem das motivações hedonistas e que fossem de encontro a motivações 

ideológicas ou políticas para o consumo.  

A literatura estudada e os resultados desta pesquisa evidenciam o incipiente 

conhecimento a respeito da teoria das motivações adaptadas ao estudo do consumo de 

alimentos no turismo. Os artigos encontrados a este respeito datam de meados de 2010 e, 

portanto, encontram-se em fase inicial de estudos. Ainda não existem arcabouços teóricos e 

muito menos estudos empíricos que contribuam para uma discussão aprofundada sobre o 

tema. É premente a necessidade e de estudos nesta área, configurando-se em oportunidade 

aos pesquisadores interessados. 

Desta forma, é possível concluir que os turistas entrevistados não possuem 

engajamento ideológico com o desenvolvimento rural, pois suas motivações não possuem 

características políticas e sim, pessoais ou hedônicas. As motivações constatadas pelo 

presente estudo revelam que os entrevistados consomem os alimentos locais para saciar 

um desejo pessoal de prazer, experiência cultural, status e social, nesta ordem. 
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