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Abstract 

 

The contribution of food to inducing nostalgic feelings is not surprising, although its 

relationship has not yet been measured. Under the sensorial immersion of a gastronomic 

event the effects that nostalgia proneness and food nostalgia (a new construct) have on 

satisfaction and behavioral intention were analyzed separately, from a sample of 400 visitors. 

Those two exogenous latent variables were then included in a single model. This integrated 

model did not perform better than the two partial models, although the goodness-of-fit of the 

three models was adequate. The integrated model highlighted the predictive role of food 

nostalgia in satisfaction, hedonic experience and behavioral intention. Surprisingly, the all-

purpose nostalgic proneness construct negatively influenced satisfaction and the model 

including food nostalgia as a latent variable showed no statistically significant link between 

satisfaction and behavioral intention. The newly developed construct was able to capture 

complex multidimensional tourist experiences at a gastronomic event, whereas the broad-

spectrum measure of nostalgia only expressed the inner predisposition or propensity of 

nostalgia feeling. Tourist segmentation, the choice of specific nostalgia triggers associated 

with traditional food as attributes to promote the event and the eventscape environment 

design are some managerial implications. 

 

Keywords: Food Nostalgia, Gastronomy, Satisfaction, Hedonic Experience, Event, 

Structural Equation Modeling  
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Resumo 
 

A contribuição dos alimentos para induzir os sentimentos nostálgicos não é de todo 

surpreendente, embora a sua relação ainda não tenha sido medida. Sob uma imersão sensorial 

de um festival gastronómico, os efeitos que a Propensão para a Nostalgia e Nostalgia 

Alimentar (uma nova construção) têm na Satisfação/Prazer e na Intenção Comportamental 

foram analisados separadamente, a partir de uma amostra de 400 visitantes. Essas duas 

variáveis latentes exógenas foram então incluídas num único modelo integrado, o qual não 

teve melhor desempenho do que os dois modelos parciais realizados, ainda que os índices 

de bondade de ajustamento dos três modelos tenham sido adequados. O modelo integrado 

destacou o papel preditivo da Nostalgia Alimentar na Satisfação/Prazer, na Experiência 

Hedónica e na Intenção Comportamental. Surpreendentemente, os resultados sugerem que 

o construto mais genérico – Propensão para a Nostalgia – influencia negativamente a 

Satisfação/Prazer e o modelo que tem a Nostalgia Alimentar como uma variável latente não 

mostrou relação estatisticamente significativa entre a Satisfação/Prazer e a Intenção 

Comportamental. Por outro lado, o novo construto desenvolvido – Nostalgia Alimentar – foi 

capaz de captar as experiências complexas e multidimensionais dos visitantes num evento 

gastronómico, enquanto a Propensão para a Nostalgia apenas expressou a predisposição 

interior ou propensão para sentir a mesma (nostalgia). Para a segmentação turística, a escolha 

de um desencadeador de nostalgia específico, associado aos alimentos tradicionais, pode vir 

a ser tido como um dos atributos para promover um evento e ajudar ao design do ambiente 

do mesmo, o que consideramos como relevante em termos de implicações para a gestão, em 

termos gerais, e para o turismo, em termos específicos. 

 

Palavras-chave: Nostalgia Alimentar, Gastronomia, Satisfação/Prazer, Experiência 

Hedónica, Eventos, Modelos de Equações Estruturais  

  



vi 

 

 

 

Índice  

 
Nota Biográfica .............................................................................................................................. i 

Agradecimentos ............................................................................................................................. ii 

Abstract ........................................................................................................................................ iv 

Resumo .......................................................................................................................................... v 

Índice ............................................................................................................................................ vi 

Índice dos Quadros ....................................................................................................................... ix 

Índice das Figuras ......................................................................................................................... x 

Índice das Fórmulas ...................................................................................................................... 1 

1. Introdução ......................................................................................................................... 1 

1.1 Enquadramento e Fundamentação do Estudo........................................................ 1 

1.2 Principais Objetivos da Investigação .................................................................... 5 

1.3 Justificação da Investigação .................................................................................. 6 

1.4 Metodologia .......................................................................................................... 8 

1.5 Estrutura da Tese ................................................................................................... 9 

2. Enquadramento dos Eventos Gastronómicos .................................................................. 12 

2.1 Introdução............................................................................................................ 12 

2.2 Enquadramento do Setor do Turismo .................................................................. 12 

2.3 Eventos ................................................................................................................ 15 

2.3.1 Eventos no sector turístico .................................................................................. 16 

2.3.2 Eventos Gastronómicos ....................................................................................... 18 

2.4 Motivações para visitar um evento ...................................................................... 24 

2.5 Conclusão do Capítulo ........................................................................................ 33 

3. Nostalgia e Nostalgia Alimentar ..................................................................................... 34 

3.1 Introdução............................................................................................................ 34 

3.2 A memória e os alimentos ................................................................................... 35 

3.2.1 Memória .............................................................................................................. 35 

3.2.2 Alimentos ............................................................................................................ 35 

3.2.2.1 Biologia / psicossomática .................................................................................... 36 

3.2.2.2 Antropologia e cultura ......................................................................................... 39 



vii 

 

3.2.2.3 Sociologia ............................................................................................................ 40 

3.2.2.4 Psicologia Social ................................................................................................. 41 

3.3 Nostalgia.............................................................................................................. 43 

3.3.1 Nostalgia em Marketing ...................................................................................... 45 

3.3.2 Nostalgia no Turismo .......................................................................................... 48 

3.3.3 Nostalgia e Alimentos ......................................................................................... 48 

3.4 Conclusão do Capítulo ........................................................................................ 51 

4. Modelo Conceptual e Hipóteses de Investigação ............................................................ 52 

4.1 Introdução............................................................................................................ 52 

4.2 Modelos Conceptuais Propostos ......................................................................... 54 

4.2.1 Medidas ............................................................................................................... 60 

4.2.1.1 Construtos da Nostalgia ...................................................................................... 60 

4.2.1.2 Construto das Experiências Hedónicas ............................................................... 65 

4.2.1.3 Construto da Satisfação/ Prazer ........................................................................... 67 

4.3 Hipóteses de Investigação ................................................................................... 68 

4.4 Conclusões do Capítulo ....................................................................................... 73 

5. Metodologia de Investigação .......................................................................................... 74 

5.1 Introdução............................................................................................................ 74 

5.2 Posicionamento Ontológico, Epistemológico da Investigação ........................... 76 

5.3 Opções Metodológicas do Estudo Qualitativo .................................................... 80 

5.3.1 A Entrevista ......................................................................................................... 81 

5.3.1.1 Guião das Entrevistas .......................................................................................... 82 

5.3.2 Análise das entrevistas realizadas ....................................................................... 82 

5.4 Opções Metodológicas do Estudo Quantitativo .................................................. 85 

5.4.1 Construção e Análise do Pré-Teste ao Inquérito ................................................. 85 

5.4.2 Versão Final do Questionário e Escalas de Medida Utilizadas ........................... 89 

5.4.3 Universo da Investigação e Processo de Amostragem ........................................ 95 

5.4.4 Aplicação do Questionário e Recolha de Dados ................................................. 96 

5.4.5 Codificação e Tratamento Preliminar dos Dados Recolhidos ............................. 97 

5.5 Métodos e Técnicas Estatísticas da Análise Quantitativa dos Dados .................. 98 

5.5.1 Justificação da adopção da técnica de Modelos de Equações Estruturais ........... 98 

5.5.2 Análise Factorial Confirmatória ........................................................................ 100 

5.5.3 Nomenclatura Utilizada ..................................................................................... 102 

5.5.4 Medidas de Bondade do Ajustamento ............................................................... 103 



viii 

 

5.6 O Processo de Triangulação .............................................................................. 106 

5.7 Conclusão do Capítulo ...................................................................................... 106 

6. Resultados ..................................................................................................................... 108 

6.1 Introdução.......................................................................................................... 108 

6.2 Análise Descritiva dos Dados Recolhidos ......................................................... 109 

6.2.1 Caracterização Sócio-Demográfica da Amostra ............................................... 109 

6.2.2 Caracterização do perfil gastronómico da amostra ........................................... 112 

6.2.3 Motivos para Visita a um Evento Gastronómico .............................................. 114 

6.2.4 Análise Descritiva da Escala de Medida da Propensão para a Nostalgia ........ 115 

6.2.5 Análise Descritiva da Escala de Medida da Experiência Hedónica .................. 116 

6.2.6 Análise Descritiva da Escala de Medida do construto Satisfação / Prazer ....... 117 

6.2.7 Análise Descritiva da Escala de Medida da Intenção Comportamental ........... 118 

6.3 O construto Nostalgia Alimentar ....................................................................... 119 

6.4 O Modelo de Medida ......................................................................................... 120 

6.5 O Modelo de Medida ......................................................................................... 123 

6.5.1 Modelos de Equações Estruturais e Testes de Hipóteses .................................. 126 

6.5.1.1 Primeiro Modelo Parcial ................................................................................... 127 

6.5.1.2 Segundo Modelo Parcial ................................................................................... 129 

6.5.1.3 Modelo Integrado .............................................................................................. 131 

6.6 Conclusão do capítulo ....................................................................................... 136 

7. Discussão dos Resultados e Principais Conclusões ...................................................... 138 

7.1 Introdução.......................................................................................................... 138 

7.2 Principais Conclusões da Investigação .............................................................. 138 

7.3 Principais Contribuições da Investigação .......................................................... 141 

7.3.1 Contribuições Teóricas ...................................................................................... 141 

7.3.2 Contribuições para a Gestão e negócio do Turismo .......................................... 145 

7.4 Limitações da Investigação e Futuras Investigações ......................................... 146 

7.5 Conclusões Finais .............................................................................................. 147 

Referências Bibliográficas ........................................................................................................ 149 

Anexos....................................................................................................................................... 169 

Anexo A. 1 - Guião para as Entrevistas Semi-Estruturadas .................................................. 169 

Anexo A. 2 – Breve Resumo das Entrevistas Realizadas ..................................................... 170 

Anexo A. 3 - Questionário .................................................................................................... 172 

 



ix 

 

Índice dos Quadros 

 

Quadro 4.1 – Resumo das diferentes formas para mensurar propensão para a nostalgia ............ 61 

Quadro 4.2 – Resumo das hipóteses de investigação .................................................................. 72 

Quadro 5.1 – Resumo dos construtos, itens e fontes ................................................................... 93 

Quadro 5.2 – Resumo do construto desenvolvido ....................................................................... 95 

Quadro 5.3 – Resumo dos critérios de validação ...................................................................... 105 

Quadro 6.1– Distribuição por género ........................................................................................ 109 

Quadro 6.2– Distribuição por escalões etários .......................................................................... 109 

Quadro 6.3 – Distribuição por habilitações académicas ........................................................... 110 

Quadro 6.4. – Distribuição por estado civil............................................................................... 110 

Quadro 6.5 – Distribuição por companhia ................................................................................ 111 

Quadro 6.6– Distribuição por zona de residência ..................................................................... 111 

Quadro 6.7 – Maiores eventos que teve conhecimento ............................................................. 112 

Quadro 6.8 – Principais pratos representativos da gastronomia portuguesa ............................. 113 

Quadro 6.9 – Principais motivações para visitar um evento gastronómico .............................. 114 

Quadro 6.10 – Escala de medida do construto propensão para a nostalgia ............................... 116 

Quadro 6.11– Escala de medida do construto experiência hedónica ........................................ 117 

Quadro 6.12 - Escala de medida do construto satisfação / prazer ............................................. 118 

Quadro 6.13– Escala de medida do construto intenção comportamental .................................. 118 

Quadro 6.14– Escala de medida do construto nostalgia alimentar ............................................ 119 

Quadro 6.15– Validade do modelo de medida .......................................................................... 121 

Quadro 6.16– Estatísticas dos itens e indicadores ..................................................................... 124 

Quadro 6.17– Indices de bondade de ajustamento .................................................................... 126 

Quadro 6.18– Quadro resumo das relações e p-values do primeiro modelo parcelar ............... 129 

Quadro 6.19– Quadro resumo das relações e p-values do segundo modelo parcelar ............... 131 

Quadro 6.20– Quadro resumo das relações e p-values do modelo integrado ........................... 134 

Quadro 6.21– Quadro resumo das hipóteses de investigação ................................................... 135 

 

  



x 

 

Índice das Figuras 

 

Figura 3.1 – Esquema síntese do capítulo três. ........................................................................... 34 

Figura 3.2 - Esquema sobre o construto “alimentos / alimentação”............................................ 36 

Figura 4.1 – Modelo Conceptual Parcial 1 .................................................................................. 57 

Figura 4.2 – Modelo Conceptual Parcial 2 .................................................................................. 58 

Figura 4.3 – Modelo Conceptual Integrado................................................................................. 59 

Figura 5.1 – Resumo das etapas de investigação hipotética - dedutiva ....................................... 79 

Figura 5.2 – Resumo do posicionamento desta investigação ...................................................... 78 

Figura 6.1 – Modelo Medida ..................................................................................................... 125 

Figura 6.2– Primeiro Modelo Parcial ........................................................................................ 128 

Figura 6.3 – Segundo Modelo Parcial ....................................................................................... 130 

Figura 6.4– Modelo Integrado ................................................................................................... 133 



1 

 

 

 

Índice das Fórmulas 
 

Fórmula 5.1- Cálculo da Amostra ............................................................................................... 96 

Fórmula 6.1- Composite Ratio .................................................................................................. 121 

Fórmula 6.2- Average Variance Extrated ................................................................................. 122 

 



1 

 

1. Introdução 

Com a presente introdução pretende-se apresentar uma visão geral do trabalho de 

investigação realizado. Neste sentido, este capítulo começa por apresentar o 

enquadramento e a fundamentação do estudo levado a cabo, seguindo com os principais 

objetivos que se propõe atingir. Numa terceira parte, salienta-se a importância da 

investigação, identificando os principais contributos que a mesma pretende alcançar, quer 

para a teoria, quer para a gestão de eventos. Indica-se ainda, de forma resumida, a 

metodologia seguida para dar resposta à problemática equacionada e, finalmente, 

apresenta-se a estrutura da tese. 

 

1.1 Enquadramento e Fundamentação do Estudo 

Os alimentos constituem um objeto de estudo multidisciplinar requerendo, como 

tal, uma abordagem multidisciplinar, uma vez que contêm diversas dimensões 

motivacionais que podem ser exploradas tanto pelos gestores turísticos como pelas 

autoridades dos destinos turísticos. Entre essas dimensões podem-se destacar as 

seguintes: a cultural, a de relações interpessoais, a do entusiasmo, a do apelo sensorial e 

também a das preocupações com a saúde (Kim e Eves, 2012). 

Independentemente do local para onde o turista viaje ou da forma como o faz, a 

sua natureza primária e de sobrevivência implica a necessidade de alimentar-se. Para 

transformar o simples consumo de alimentação numa experiência turística é necessário 

que se faça sentir (esssa alimentação) como um objeto cultural desejado (Mak et al., 2012; 

Stringfellow et al., 2013). Importa aqui salientar que, à semelhança de outros produtos 

turísticos, a autenticidade é um dos primeiros pré-requisitos para atrair os turistas de 

forma a estes usufruírem de uma experiência gastronómica (Quan e Wang, 2004). 

De entre todas as experiências turísticas sensoriais que um destino pode oferecer 

para atrair visitantes, a oportunidade de experimentar gastronomia local é uma das 

soluções com maior potencial, mesmo para regiões que possuam outras ofertas atrativas 

turísticas (Agapito et al., 2013). 
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Agradar aos consumidores e aumentar a probabilidade de re-visitarem a região / 

localidade, constituem os objetivos mais comuns seguidos por qualquer gestor. Assim 

sendo, a satisfação/prazer do turista e a intenção comportamental estão estruturalmente 

ligadas, uma vez que é expectável que a primeira determine a segunda (Lee et al., 2007; 

Kim, 2008; Kim et al., 2010; Mason e Paggiaro, 2012). Todavia, os antecedentes que 

explicam esta potencial relação causal podem variar de acordo com as especificidades do 

serviço. 

O conceito de nostalgia tem vindo a ser incluído como uma variável preditiva na 

explicação de diversas situações de compra, preferências e comportamento de lealdade 

(Schindler e Holbrook, 2003; Sierra e McQuitty, 2007). Assim sendo, nostalgia pode ser 

definida como uma experiência emocional importante, com uma predominância positiva 

(em oposição ao negativo), com conteúdo afetivo e que fornece benefícios existenciais 

(Sedikides et al., 2008). O que caracteriza fortemente a nostalgia é o facto de ser uma 

experiência repleta de uma consciência temporal, ou então, de uma capacidade ou 

predisposição para refletir no passado aspetos da vida atual (Wildschut et al., 2006; 

Routledge et al., 2008). 

A nostalgia é uma experiência universal. Está longe de ser uma ocorrência 

meramente esotérica, pois acontece com muita frequência na vida das pessoas (Wildschut 

et al., 2006). Todas as pessoas possuem experiências neste estado emocional, o qual é 

uma constante ao longo das nossas vidas (Sedikides et al., 2004; Routledge et al., 2012). 

A sua condição coletiva e anónima, não implica que todas as pessoas a sintam da mesma 

forma. Existem alguns perfis psicológicos que tornam uma pessoa mais propensa para a 

nostalgia. O sentido de continuidade da identidade (Iyer e Jetten, 2011), o grau de 

significado da vida e a intensidade da relação social (Routledge et al., 2011) são claros 

exemplos de perfis que moderam e/ou mediam as consequências da nostalgia. Em 

algumas fases da vida existem contextos que contêm algumas restrições que influenciam 

a continuidade da nossa identidade e também têm implicações no papel e no foco dos 

efeitos da nostalgia (Iyer e Jetten, 2011). 
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Globalmente, a nostalgia contém diversas funções psicológicas, as quais têm sido 

objeto de estudo e analisados por diversos investigadores. Dentre elas, podemos destacar 

as seguintes: origina afeto positivo e bem-estar emocional; aumenta a auto-estima; cria 

ligações sociais servindo como um repositório de laços sociais; atenua qualquer ameaça 

existencial; é um recurso existencial que suaviza a ideia de morte; realça as memórias 

positivas e aumenta a vontade de aproveitar novas oportunidades (Wildschut et al., 2006; 

Routledge et al., 2008; Sedikides et al., 2008; Juhl et al., 2010; Wildshcut et al., 2010; 

Iyer e Jetten, 2011; Routledge et al., 2011). 

O desejo nostálgico possui um carácter existencial, traduzido num sentimento 

positivo de vida mediado pelas ligações sociais com os outros (Iyer e Jetten, 2011; 

Routledge et al., 2011). Uma vez que as viagens, as férias e o lazer são consideradas 

experiências pessoais e sociais das que mais prazer proporcionam, pode-se afirmar que 

também representam um fator que irá despoletar o sentimento de nostalgia. A nostalgia 

por locais aos quais as pessoas costumavam estar ligadas constitui um motivo para viajar, 

especialmente no segmento do turismo sénior (Sellick, 2004; Leong et al., 2014). 

O turismo relacionado com a herança cultural / património também pode 

preencher o papel de nostálgico, desde que algumas dessas experiências turísticas sejam 

realizadas nesse mesmo local (Caton e Santos, 2007). Por exemplo, alguns restaurantes 

conseguem, de forma deliberada, gerir os atributos de imagem para evocarem valores 

orientados a promover as emoções relacionadas com a nostalgia (Chen et al., 2014). De 

fato, pode-se afirmar que praticamente todas a características dos restaurantes – 

alimentação, evento social, ambiente e pessoal – podem atuar como despoletadores de 

nostalgia na resposta emocional (Hwanga e Hyun, 2013).  

Getz (1991) argumenta que os eventos constituem uma nova “onda” de turismo 

alternativo, o qual pode contribuir para o desenvolvimento sustentável de uma região e 

para melhorar a relação entre os habitantes e os visitantes. Assim sendo, um evento é uma 

ocasião especial que permite o encontro entre prestadores / fornecedores de serviço e 

consumidores durante um período espácio-temporal considerado, permitindo assim uma 

experiência agradável num determinado local e num dado período de tempo (Getz, 2008).  
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Os eventos gastronómicos são eventos turísticos que proporcionam experiências 

de curto prazo e que ocorrem no espaço temporal de um dia de viagem. Estes eventos 

podem oferecer um foco local, regional ou mesmo internacional na descoberta da 

gastronomia e vinhos, atraindo assim diversos visitantes. Os que se focam na temática 

gastronómica proporcionam ambientes divertidos, de escape das rotinas diárias, de 

socialização e de diversão. Nestes casos, o destino do evento é normalmente uma vinha 

turística ou uma região gastronómica, apesar de também poder ser um local que possua 

os meios adequados, sendo organizado periodicamente (e.g. anualmente) e baseando-se 

num tema tradicional (Park et al., 2008; Smith e Costello, 2009; Chang e Yuan, 2011). 

Getz (1993) enfatiza a necessidade de analisar os motivos dos visitantes para 

participar em eventos. Assim a identificação das motivações constitui um pré-requisito 

obrigatório e essencial para um correto e eficaz planeamento dos programas de eventos, 

bem como se traduz num apoio fundamental para melhor orientar esses programas às 

necessidade e aos desejos dos visitantes (Crompton e McKay, 1997). A análise das 

motivações para a visita a eventos também auxília os gestores a melhor posicionarem os 

seus eventos (Scott, 1995). Na maioria das situações, quando os visitantes dos eventos 

são heterogéneos, a segmentação desses grupos de visitantes e a compreensão das suas 

características com base nas motivações constituem uma poderosa ferramenta de 

marketing, permitindo aos gestores uma melhor orientação às preferências dos 

segmentos-alvo e uma mais eficaz promoção do evento (Formica e Uysal, 1995, 1998). 

Os eventos possuem, ainda, um forte poder de promover o conhecimento e 

entendimento multicultural, o que faz com que um dos fatores motivacionais mais 

frequentemente salientado pelos visitantes seja a “exploração cultural” (Lee et al., 2004). 

De acordo com Getz e Frisby (1988), os eventos com foco na temática da 

alimentação constituem um tipo de atração turística. No entanto, consideramos que existe 

uma lacuna em termos de investigação acerca das motivações dos visitantes para 

participarem num evento gastronómico (Smith & Costello, 2009). Não deixa de ser 

surpreendente que pouca importância tem sido dada ao papel de eventos gastronómicos 

regionais, uma vez que tais acontecimentos muitas vezes atraem um número significativo 
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de visitantes para a região e ajudam a construir a lealdade a um destino (Hoffman et al., 

2001; Smith & Costello, 2009). 

Assim, apesar da investigação acumulada sobre a nostalgia, existe ainda um 

espaço a preencher no que diz respeito à relação desta com a gastronomia. Assim como, 

reveste-se de alguma importância o estudo do papel das relações existentes entre a 

Nostalgia e a Satisfação/Prazer e a Intenção Comportamental (ou como alguns autores 

se referem, a lealdade), nomeadamente no contexto de eventos gastronómicos. Será 

também relevante, neste contexto, a análise da relação entre os eventos gastronómicos e 

as Motivações que levam as pessoas a visitá-los, pois ainda existe espaço para contribuir 

em termos de linhas orientadoras de gestão, para uma melhor segmentação do mercado e 

respetivo posicionamento perante os concorrentes mais diretos. 

 

1.2 Principais Objetivos do Estudo 

O principal objetivo deste estudo consiste no desenvolvimento do conhecimento 

empírico no que diz respeito ao impacto da nostalgia na satisfação/prazer dos visitantes 

de um evento gastronómico. Assim, pretendeu-se analisar as principais dimensões que 

levam um indivíduo a visitar um evento gastronómico bem como a identificação de um 

perfil de visitante nostálgico. 

Para além do estudo estar especialmente orientado para a relação ‘nostalgia – 

gastronomia’, pretende, também, alargar o conhecimento científico a outros níveis, 

nomeadamente: 

1. Desenvolver e testar um novo construto para mensurar a “nostalgia 

alimentar”; 

2. Introduzir, em separado e em simultâneo, os construtos que medem a nostalgia, 

bem como perceber qual o impacto destes na satisfação/prazer e, consequentemente, na 

intenção comportamental dos visitantes; 
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3. Identificar quais as experiências hedónicas dos visitantes de um evento 

gastronómico e qual o seu impacto na intenção comportamental e na satisfação/prazer 

dos visitantes do mesmo. 

 

 

1.3 Justificação do Estudo 

Este estudo pretende contribuir para o desenvolvimento da área científica do 

marketing, mais concretamente da psicologia do consumidor. Em simultâneo pretende-se 

dotar os gestores de eventos com conhecimentos adicionais acerca do visitante de eventos 

gastronómicos, clarificando o seu perfil, para que desta forma possam melhor orientar e 

fundamentar a sua oferta e dar o seu contributo para o desenvolvimento da atividade 

turística em Portugal. 

 

Apesar do estudo da nostalgia em marketing ter vindo a assumir uma importância 

crescente, sobretudo com o “revivalismo” de alguns produtos e /ou modas, a investigação 

é ainda escassa, havendo ainda espaço para alargar o estudo a outros campos de atividade, 

como a gastronomia. A relação entre a nostalgia e a gastronomia existiu desde sempre, 

apesar de, tanto quanto os autores têm conhecimento, o impacto da gastronomia na 

criação, na indução ou no despoletar de sentimentos nostálgicos ainda não ter sido 

estudado e mensurado. Este tipo de estudo reveste-se de uma grande dificuldade, que se 

prende com o facto do campo de investigação em causa envolver muitas áreas de 

conhecimento entre as quais destacam-se: a psicologia, a biologia, o marketing, a 

sociologia, a cultura e a antropologia. Assim, apesar de aumentarem a dificuldade do 

estudo, estes factores tornam-o mais desafiante e motivador. 

Para a análise da relação ‘nostalgia-gastronomia’ foi escolhido um contexto 

muito próprio, que pudesse ser catalisador dessa mesma relação. Consequentemente, 

tendo em consideração o carácter de desenvolvimento económico e regional que os 
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eventos têm vindo a exercer e a sua crescente importância como fator atrativo de lazer, 

adotamos o Festival Nacional de Gastronomia como objeto de estudo. 

Efetivamente, só recentemente os eventos começaram a ser foco de estudo por 

parte de alguns autores (Getz, 1991; Lee, Lee e Wicks, 2004; Smith e Costello, 2009). 

Este interesse recente deveu-se, sobretudo, à constatação de que os eventos se têm vindo 

a tornar uma nova forma de turismo alternativo. Todavia, existe ainda pouca investigação 

realizada com o objetivo de compreender os visitantes de um evento gastronómico (Smith 

e Costello, 2009). Este tipo de eventos, que têm vindo a crescer no seu número e a criar 

um foco de interesse em turistas e visitantes, são caracterizados por serem experiências 

de curto-prazo que podem ser apreciados através de uma visita de um dia (Smith e 

Costello, 2009). 

Estes eventos regionais/locais não estão limitados aos turistas locais. Os turistas 

procuram, cada vez mais, experiências diferentes onde possam participar e este tipo de 

eventos tem vindo a ter cada vez mais participantes. Consequentemente, os eventos são 

utilizados como veículo promocional do turismo local/regional e também como fator de 

desenvolvimento económico e regional (Getz, 1991;Falerstein e Fleischer, 2003). 

Apesar do interesse expresso por parte de académicos, tanto no que se relaciona 

com o estudo da nostalgia, como com a investigação da gastronomia, o número de artigos 

académicos publicados em revistas científicas de referência confirma a falta de 

investigação empírica sólida sobre a relação da nostalgia com a gastronomia. Na verdade, 

a literatura de marketing contém um número ainda considerado reduzido de artigos 

desenvolvidos com base numa investigação sistemática e científica acerca da relação da 

gastronomia com a nostalgia, bem como da análise em profundidade de eventos 

gastronómicos que se encontram cada vez mais em “moda” e cada vez mais frequentados 

tanto por turistas locais como por turistas que procuram experiências muito diferentes. 

No que se refere aos eventos gastronómicos, só muito recentemente a investigação 

empírica começa a surgir na literatura (Getz,1991; Nicholson & Pearce, 2001; Hjalager 

and Richards, 2002). Esta análise limita-se, por norma, a elementos mais específicos da 

gestão de eventos, tais como as motivações para ir a um evento, a satisfação/prazer dos 
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turistas/visitantes ou a qualidade percecionada dos eventos, não havendo à data, que seja 

do nosso conhecimento, estudos relacionados com a dimensão nostalgia e gastronomia 

neste contexto complexo. 

 

1.4 Metodologia 

De modo a atingir os objetivos do presente estudo, a metodologia adotada assenta 

no questionário. Deste modo, foram utilizadas diversas técnicas qualitativas e 

quantitativas, que são largamente utilizadas no âmbito das ciências sociais e, em 

particular, na pesquisa em gestão e em marketing.  

Assim a recolha de informação foi levada a cabo em duas fases: 

Fase 1 – Abordagem Qualitativa, que consistiu na recolha de informação 

primária que permitisse uma melhor compreensão do ambiente contextual e das 

particularidades do estudo da gastronomia. Foram, assim, conduzidas cinco entrevistas 

semi-estruturadas junto de responsáveis e “experts” de gastronomia. As entrevistas foram 

realizadas com o objetivo de refinar o modelo conceptual proposto e indagar sobre o seu 

ajustamento à realidade em Portugal. 

 

Fase 2 – Abordagem Quantitativa, que consistiu no desenvolvimento de um 

questionário estruturado e aplicado aos visitantes do evento em questão. As respostas 

foram obtidas presencialmente através de entrevista. A fase 2 subdividiu-se em duas sub-

fases: o pré-teste e a recolha do questionário final. 

Primeiramente foi realizado um pré-teste ao questionário, num ambiente 

semelhante ao que iria ser realizada a recolha final. O pré-teste teve como objetivo a 

verificação da adequação e compreensão do vocabulário das questões, da ordenação das 

questões e da adequadação da duração do mesmo. Após o devido ajustamento de alguns 

parâmetros do questionário, este foi finalizado e procedeu-se à recolha final. 
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A população-alvo do presente estudo foi constituída pelos visitantes do Festival 

Nacional de Gastronomia. O questionário foi recolhido durante a edição de 2011 do 

Festival, sendo consideradas válidas para integrar a amostra as respostas de 400 visitantes. 

Quanto ao tratamento e à análise dos dados, a técnica utilizada na abordagem 

qualitativa foi a análise de conteúdo. Na vertente quantitativa, a análise fez-se, numa 

primeira fase, através de diversas técnicas estatísticas descritivas, univariadas e 

multivariadas, com a finalidade de caracterizar a amostra. Seguiu-se uma fase de análises 

confirmatórias multivariadas e de teste das hipóteses, através da Análise Fatorial 

Confirmatória e dos Modelos de Equações Estruturais. Os softwares estatísticos 

utilizados foram o IBM SPSS v. 21, e o Amos Graphics v. 21. 

 

1.5 Estrutura da Tese 

A estrutura adotada nesta tese é uma estrutura convencional, com clara distinção 

entre os capítulos que são de fundamentação teórica e os dados da investigação empírica. 

A estrutura convencional assenta numa divisão em cinco capítulos fundamentais – 

introdução, revisão da literatura, metodologia, análise dos dados e conclusões – que 

podem alargar-se dependendo da investigação e, sobretudo, quando se pretende uma clara 

distinção entre uma componente qualitativa e uma componente quantitativa, como 

acontece nesta tese (Perry, 1995). 

Como tal, a presente tese segue estes princípios relativos à estrutura convencional 

mais alargada, o que faz com que o número de capítulos aumente de cinco para sete. Esta 

opção deve-se às particularidades do estudo, à clara separação da revisão da literatura e 

do desenvolvimento do modelo conceptual, bem como à distinção da análise qualitativa 

da quantitativa. Assim sendo, o primeiro capítulo apresenta a introdução à investigação 

desenvolvida, seguindo-se da revisão da literatura no capítulo dois. O capítulo dois 

pretende salientar a importância do estudo do setor do turismo, bem como enquadrar os 

eventos, o seu desenvolvimento, a evolução do sector dos eventos e o seu potencial de 

utilização. No capítulo três leva-se a cabo a revisão da literatura relacionada com a 
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nostalgia, conceptualizando a nostalgia alimentar. O modelo conceptual e as hipóteses 

de investigação são apresentadas no capítulo quatro e a metodologia é desenvolvida no 

capítulo cinco. No capítulo seis apresentam-se os resultados, tanto do estudo qualitativo 

como do pré-teste ao inquérito que foi realizado, bem como os resultados do estudo 

quantitativo levado a cabo nesta investigação. Por último, a discussão dos resultados e as 

principais conclusões são suportadas no capítulo sete. 

Seguidamente, faz-se uma breve referência ao conteúdo de cada capítulo. 

Capítulo 1 – Introdução – explica-se o domínio e o foco da investigação. Após 

estes aspetos apresenta-se o problema central do estudo, o âmbito, a sua contextualização 

e campo de aplicação. Determinam-se, de seguida, as questões mais relevantes do ponto 

de vista conceptual e de gestão, para as quais ainda não existe, até à data, resposta e que 

norteiam e justificam o presente estudo. Em último, apresenta-se a metodologia que se 

adotou e a estrutura da tese. 

Capítulo 2 – Enquadramento dos Eventos Gastronómicos – faz-se uma 

pequena abordagem da importância do setor de turismo para o desenvolvimento 

económico nacional, regional e local. Posteriormente, enquadra-se a evolução da 

importância dos eventos e a sua importância tanto num contexto mais tradicional como 

num contexto de desenvolvimento regional e turístico. Apresentam-se dados que 

pretendem justificar a importância desta “forma” emergente de lazer como potenciador 

do sector turístico, não esquecendo, contudo, as especificidades que lhes são inerentes.  

Capítulo 3 – Nostalgia e Nostalgia Alimentar – neste capítulo revê-se a evolução 

conceptual do foco de investigação – a nostalgia – bem como das motivações. 

Apresentam-se as principais disciplinas que estão relacionadas com a investigação da 

nostalgia e procura-se identificar os contributos de todas elas.  

Capítulo 4 – Modelo Conceptual e Hipóteses de Investigação – tendo por base 

a revisão de literatura efetuada, identificam-se relações fortes e outras por explorar, 

conduzindo à construção do modelo conceptual e das consequentes hipóteses de 

investigação. 
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Capítulo 5 – Metodologia – apresenta as opções metodológicas adotadas nas 

diversas fases da investigação, tanto no estudo exploratório como no estudo quantitativo. 

Descreve-se o enquadramento amostral e os procedimentos de amostragem, a aplicação 

do inquérito e a recolha dos dados. Seguidamente são apresentados os métodos e as 

técnicas estatísticas de análise dos dados. Após essa parte procede-se à análise dos 

resultados obtidos na fase preliminar do estudo empírico, que consistiu na condução de 

algumas entrevistas que integraram o estudo exploratório qualitativo. Os resultados em 

conjunto com a revisão de literatura originam o modelo conceptual final proposto. A 

partir deste modelo conceptual constrói-se o questionário que foi testado previamente. 

Capítulo 6 – Resultados – apresentam-se os resultados do estudo quantitativo, 

tendo por base a recolha de informação realizada através da aplicação de um questionário 

aos visitantes do Festival Nacional de Gastronomia. Os dados recolhidos foram objeto de 

aplicação de técnicas estatísticas univariadas e multivariadas, que permitem caracterizar 

a amostra e testar as hipóteses operacionais do estudo, as quais foram definidas a partir 

das hipóteses gerais do modelo conceptual proposto. 

Capítulo 7 – Discussão dos Resultados e Principais Conclusões – este capítulo 

analisa e discute os resultados apresentados no capítulo anterior, suportado pela literatura. 

São salientadas as principais conclusões da pesquisa, destacando-se as contribuições para 

a literatura e para a gestão de eventos. Neste capítulo referem-se, ainda, as limitações d o 

estudo, bem como as sugestões para estudos futuros. 

Esta tese termina com uma lista de referências bibliográficas que foram utilizadas 

no decurso do processo de investigação, e com um conjunto de anexos que incluem 

documentos de suporte ao estudo exploratório, à aplicação do questionáro e à análise dos 

resultados. 
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2. Enquadramento dos Eventos Gastronómicos 

 

2.1 Introdução 

Neste capítulo de enquadramento teórico é discutida a importância que o setor do 

turismo possui no desenvolvimento sócio-económico de um país, região e/ou localidade.  

Posteriormente são analisados os domínios dos eventos gastronómicos 

nomeadamente no que diz respeito às abordagens feitas pelo marketing e pelo turismo. 

Aqui, salienta-se a importância crescente que o planeamento e a organização de eventos 

tem vindo a ter na literatura, bem como a necessidade emergente no seu estudo e 

investigação, para uma melhor orientação ao mercado. 

Numa outra etapa ainda neste enquadramento teórico, explora-se o conceito de 

motivações associadas à visita a eventos com particular enfâse dada aos eventos 

gastronómicos, bem como na sua peculiaridade e ligação aos visitantes, bem como à 

região onde decorre. 

 

2.2 Enquadramento do Setor do Turismo 
 

O setor do turismo tem vindo a ganhar importância ao longo dos anos como sendo 

um setor estratégico da economia portuguesa (representa, em 2014, perto de 9% do PIB 

da economia portuguesa)1. 

O turismo tem vindo a contribuir para o crescimento do emprego e da economia, 

bem como para o desenvolvimento e para a integração ao nível sócio-económico das 

                                                           
1 Conforme informação disponível no Boletim Mensal da Economia Portuguesa, nº 08 de Agosto de 
2014, referente ao Turismo em Portugal e na Bacia do Mediterrâneo, redigido por Martins e Gonçalves. 
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regiões mais rurais, periférias e com menor desenvolvimento (Pereira e Ferreira, 2014). 

O setor do turismo representa aproximadamente 9% do PIB da economia portuguesa, 

refletindo-se assim a sua importância no desenvolvimento nacional, regional e local (INE, 

2013). 

Mesmo com a crise financeira que a Europa e mais concretamente Portugal tem 

vindo a enfrentar, o setor de turismo tem sido um pilar fundamental para o crescimento 

económico, o aumento das exportações e para a criação de emprego (Martins e Gonçalves, 

2014). 

Tendo por base dados mais recentes e disponíveis na Conta Satélite do Turismo no 

Instituto Nacional de Estatítica (INE, 2013), o setor de turismo na última década (Pereira 

e Ferreira, 2014): 

 Empregava 7% da população ativa portuguesa 

 O consumo turístico no território económico (CTTE) representava 

cerca de 9% do PIB 

 O consumo de turistas internacionais representava 56% do CTTE, 

enquanto o consumo dos turistas domésticos representava 38% do 

CTTE. 

Todavia deve-se salientar que, a crise financeira (acima referida) que se iniciou 

em 2007 passado pelo pedido de ajuda financeira à Troika em 2011, obrigou o Governos 

Português a adoptar medidas de austoridade que tiveram um forte e negativo impacto na 

economia portuguesa. Assim, o fraco crescimento económico, o défice público, o 

aumento da taxa de desemprego, a redução do rendimento disponível das famílias, a 

redução da confiança dos consumidores, a diminuição do consumo privado, entre outros 

fatores fizeram com que a conjuntura macroeconómica se fosse detiorando (Pereira e 

Ferreira, 2014).  

Torna-se óbvio que todo este contexto de crise afetou todos os setores, e o setor 

do turismo não foi execeção. Pese embora a importância que o turismo internacional tem 

para o setor de turismo português, existe uma elevada percentagem (como acima é 
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mencionado) de turistas domésticos que contribuem para o peso do setor de turismo no 

PIB nacional (Pereira e Ferreira, 2014). 

Sendo assim, torna-se importante analisar a procura turística doméstica, com 

especial ênfase nas regiões menos favorecidas e menos desenvolvidas, para desta forma 

poder alavancar o turismo doméstico regional como fator de desenvolvimento soció-

económico regional. 

 Para tal, a entidade Turismo de Portugal elaborou o Plano Estratégico Nacional 

de Turismo (PENT) para o biénio 2013-2015, no qual organizou a oferta turística 

portuguesa em diversos produtos. Um desses produtos surge com especial importância 

para o estudo em causa, sendo denominado no PENT (2013-2015) por Gastronomia e 

Vinhos. 

 O produto Gastronomia e Vinhos tem como principal objetivo (PENT, 2013-

2015): promover a riqueza e a qualidade da gastronomia e vinhos como complemento da 

experiência turística. 

Quando avaliado como motivação primária, trata-se de um produto turístico de 

nicho de mercado. Todavia, a maioria dos turistas tem em consideração a gastronomia, 

tanto na fase de planeamento, como na fase organização da viagem e assumem-na como 

um fator importante de avaliação (PENT, 2013-2015). Este produto tem registado um 

crescimento anual de 5% a 8% desde 2000, valores que se perspetivam poder situar-se 

nos 8% a 10% nos próximos anos (PENT, 2013-2015).  

Em termos de principais destinos concorrentes, no que diz respeito à gastronomia 

e vinhos, temos a Espanha, a França e a Itália. No PENT (2013-2015) também foram 

identificados alguns fatores de competitividade da Gastronomia e Vinhos de Portugal, 

sendo eles: a variedade e a riqueza da gastronomia nacional, classificada como bem 

imaterial do património cultural português; a qualidade e diversidade dos vinhos, alguns 

exclusivos de Portugal (Porto e Madeira); a doçaria tradicional e conventual muito 

apreciada; a qualidade do peixe e do marisco; a crescente qualificação dos chefes 

nacionais; a existência de marcas relevantes (cataplana, pastel de nata, «o melhor peixe 

do mundo», vinhos do Porto e da Madeira, chefes portugueses).  
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 Em suma, pode assumir-se a importância do produto Gatronomia e Vinhos no 

Turismo em Portugal, tornando-se evidente a relevância do seu estudo em maior 

profundidade. 

 

2.3 Eventos  

Tem vindo a assistir-se a um crescente interesse nas atividades de lazer e culturais 

consideradas como experiências únicas (Getz, 1997), assim como, são fortes fatores 

motivacionais e contribuem para fortalecer o orgulho da comunidade e também para o 

seu desenvolvimento económico. 

Os eventos fornecem autenticidade e singularidade, especialmente quando são 

baseados em valores culturais que são inerentes ao país, hospitalidade, acessibilidade, 

bem como o ambiente (envolvente), símbolos tradicionais (Derrett, 2004). 

Os eventos possuem um papel significante no desenvolvimento de uma cidade, 

destino turístico ou região (Derrett, 2004). Getz (1997) vem identificar os eventos como 

sendo atrações que ajudam à construção da imagem e servem de catalisadores do 

desenvolvimento regional. Assim, os eventos podem ajudar a diminuir os impactos 

negativos que o turismo em massa pode fazer, bem como a melhorar a relação existente 

entre visitantes e habitantes (Derrett, 2004).  

Os eventos podem prolongar-se pelas épocas turísticas, estender-se nas épocas de 

elevado pico turístico, ou então, introduzir uma “nova época” na vida da região (Derrett, 

2004). 

A característica principal dos eventos é a sua duração limitada, o que faz com que 

seja difícil induzir a mesma experiência se o evento fosse realizado com mais frequência 

(Derrett, 2004). 

A palavra evento, em inglês, deriva da palavra “feast” que significa “tempo para 

celebrar”. Assim, os eventos proporcionam entreternimento tanto aos locais como 
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fornecem atividades recreativas para os visitantes tanto dentro como fora da época 

turística (Derrett, 2004). 

Os eventos constituem um fator atrativo para as comunidades que os recebem, 

pois salientam valores como o orgulho local, a identidade, a herança cultural, a 

conservação, e geram emprego, investimento e desenvolvimento regional (Derrett, 2004). 

Alguns destinos são precisamente caracterizados por albergarem alguns eventos 

espetaculares. Exemplos disso são: o Carnaval do Rio de Janeiro, a Oktoberfest em 

Munique, o Festival de Edimburgo na Escócia, entre outros, sendo que todos os eventos 

definem os destinos como marcas-eventos (Derrett, 2004). Alguns destes eventos, o caso 

da Oktoberfest (inicio em 1810), mantém-se e perduram no tempo, sendo sustentáveis e 

procurando sempre satisfazer as necessidades dos visitantes assim como dos residentes 

(Derrett, 2004). 

É importante, todavia, ressalvar que os eventos podem ser de iniciativa privada ou 

pública; podem ser “mega” eventos, afetando toda a comunidade; podem ser nacionais 

ou internacionais como por exemplo os Jogos Olímpicos, o Campeonato Mundial de 

Futebol; ou então, eventos que são a marca de uma determinada localidade, região, que 

são normalmente de duração limitada, e são usados para aumentar a notoriedade do 

destino e posicionar-se num determinado mercado (Derrett, 2004). 

2.3.1 Eventos no sector turístico 

Tem vindo a ser reconhecido por vários autores (Getz, 1991; Lee, Lee e Wicks, 

2004) que os eventos são uma nova forma de turismo alternativo.  

As viagens mais curtas e com maior frequência têm-se tornado uma tendência, 

atualmente, em viagens domésticas (Getz, 1991). Este tipo de eventos são considerados 

experiências de curta duração e podem ser apreciados à distância de uma curta viagem 

(Smith & Costello, 2009).  
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Os eventos têm sido reconhecidos como um dos tipos de atrações turísticas que 

mais rapidamente tem crescido e têm vindo a ser utilizados para promover o turismo e 

desenvolver as economias regionais (Falerstein & Fleischer, 2003; Getz, 1991).  

Os eventos regionais, todavia, não se limitam exclusivamente a turistas. Os 

turistas domésticos ou visitantes que procuram uma experiência diferente participam num 

evento de fim-de-semana e talvez possam pernoitar (Smith & Costello, 2009). Muitos 

desses eventos regionais /locais possuem um carácter único no que se refere à experiência, 

assim como, nos motivos que oferece às pessoas para viajarem (Smith & Costello, 2009). 

Esses eventos têm, por norma, um impacto na economia local e são uma forma de 

desenvolver financeiramente a comunidade (Uysal & Gitelson, 1994). 

Os eventos podem ter objetivos diferentes como por exemplo: do 

desenvolvimento cultural, da herança patrimonial, de atividade e de lazer, entre outros, 

mas um dos objetivos mais básicos da maioria dos eventos é desenvolver e aumentar a 

economia numa dada comunidade ou num determinado destino (Smith & Costello, 2009).  

Assim um evento é «a one time or infrequently occurring event outside the normal 

program or activities of sponsoring or organizing body. To the individual, a special event 

is an opportunity for leisure, social or cultural experience outside the normal range of 

choices or beyond everyday experience. » (Getz, 1991, p.44).  

Os eventos constituem, assim, um importante elemento nas atrações do sector 

turístico (Derrett, 2004). Logo, o turismo de eventos começa a surgir e a obter alguma 

importância como fator distintivo da concorrência entre destinos, e sendo assim, importa 

referir o que se entende por turismo de eventos ou “event tourism”: «is concerned with 

the roles that festivals and special events can play in destination development and the 

maximisation of an event’s attractiveness to tourists» (Getz, 1997). 

Os eventos oferecem o potencial para criar desenvolvimento local ao nível 

organizacional, liderança e networking, sendo que estes fatores são importantes tanto para 

o desenvolvimento do destino como para a comunidade turística (Derrett, 2004). As 
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consequências deste tipo de processo para o turismo são o desenvolvimento, a 

manutenção da autenticidade, logo os residentes e os visitantes mais satisfeitos, daí serem 

atrações mais sustentáveis ao longo do tempo (Getz, 1997). 

Os eventos são também uma oportunidade de desenvolver e fortalecer o sentido 

de pertença a um local “sense of place”, o sentido de comunidade, que faz com que os 

visitantes o possam sentir e participar no evento de forma mais ativa (Derrett, 2004). 

Enquanto estes eventos proporcionam lazer para os visitantes e residentes, para os locais 

constituem, muitas vezes, uma oportunidade de emprego voluntário e/ou temporário em 

pequenos eventos. 

Derrett (2004) salienta o facto que os eventos podem ser criados através de três 

grandes elementos:  

1) O destino (ou local) no qual vão ser realizados; 

2) As pessoas que residem no local (na região); 

3) Os visitantes que são atraídos para o evento. 

Todos estes elementos são suportados pelo ambiente em que estão, pelas 

especificidades dos estilos de vida dos residentes que dão à região a sua identidade. 

Quando os eventos fazem parte da promoção dos destinos existe uma partilha 

entre a imagem e a identidade, o que faz com que seja possível promover os destinos 

como marcas através dos eventos (Derrett, 2004). 

Através das particularidades e especificidades de um destino, da sua autenticidade 

e também sendo uma extensão natural dos interesses regionais, a gastronomia e os eventos 

relacionados com os alimentos têm vindo a proliferar-se (Derrett, 2004). 

 

2.3.2 Eventos Gastronómicos 

A gastronomia tornou-se num elemento cada vez mais importante na indústria do 

turismo (Chi et al., 2013). Gastronomia e turismo são dois assuntos inevitavelmente 
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associados e têm vindo a ganhar cada vez mais interesse para serem estudados em 

profundidade por alguns académicos (Chi et al., 2013).  

Apesar da gastronomia poder não ser a principal razão para viajar, o turista tem 

de consumir alimentos enquanto viaja (Chi et al., 2013).  

Assim sendo, o consumo alimentar que apoia as atividades dos turistas que visitam 

um destino torna-se parte da experiência dessa mesma visita, que pode ser memorável e 

impressionante; por vezes, é um dos fatores que mais motivam a visitar um determinado 

destino (Quan & Wang, 2004).  

A maioria dos visitantes gosta de experimentar os alimentos diferentes quando 

viajam para um destino, a partir do qual eles descobrem novas experiências 

gastronómicas; assim sendo, os alimentos apresentam-se como uma componente 

essencial no turismo (Chi et al., 2013). Por outras palavras, a gastronomia torna-se num 

aspeto cada vez mais importante nas experiências de viagens e bem como um fator de 

escolha dos destinos para os turistas (Cohen & Avieli, 2004).  

A excecionalidade da gastronomia de uma determinada região ou destino vai criar 

uma experiência autêntica para todos os visitantes; como Long (2004) afirma, os turistas 

e visitantes experimentam alimentos que são por vezes estranhos ao visitar um destino 

(Chi et al., 2013). Alguns turistas viajam para um destino específico apenas para 

experimentar o que é distintivo e a variedade de ofertas que existem em termos de 

alimentos (Kivela & Crotts, 2006).  

A singularidade da gastronomia local pode melhorar significativamente a imagem 

de um destino (Richards, 2002) pois os turistas muitas vezes colocam um ênfase 

considerável na forma como experimentam a gastronomia que o destino oferece. Além 

disso, a relação entre a alimentação e um destino turístico é inevitável e a forma como um 

destino oferece a comida como um produto de atração turística (Richards, 2002). Para um 

turista que se encontra satisfeito como a gastronomia oferecida, os alimentos locais 

podem servir como um fator para eles voltarem ao mesmo destino (Ryu & Jang, 2006).  
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O estudo da influência da gastronomia do destino na experiência dos turistas tem 

vindo a tornar-se um interesse para muitos investigadores (Richards, 2002; Kivela & 

Crotts, 2006; Molz, 2007). Um estudo levado a cabo por Kivela e Crotts (2006) descreveu 

que Hong Kong foi percebida pelos turistas como um destino gastronómico e sua 

gastronomia desempenhou um papel significativo na criação de uma experiência de 

qualidade para os turistas que a visitam, que por sua vez veio influenciar as suas intenções 

de revisitar o destino. 

A gastronomia vai então por sua vez criar uma imagem positiva na mente do 

turista e visitante, o que por sua vez é considerado crucial para a criação de 

comportamentos como a intenção de revisita e a intenção de recomendação a outros (Chi 

et al., 2013).  

Alguns investigadores têm vindo a tentar definir o conceito de turismo 

gastronómico (Chi et al., 2013). De um modo geral, não é apenas a gastronomia, mas a 

experiência que deve ser única e memorável (Chi et al., 2013). Molz (2007) define o 

turismo gastronómico como uma forma de conhecer ou experimentar outra cultura. 

A comida local de um país está associada com a cultura e imagem do país, além 

de representar uma expressão do património imaterial de um destino, e através de sua 

experiência, os turistas podem ganhar uma experiência cultural autêntica (Okumus, 

Okumus & McKercher, 2007).  

Ryan (2002) considera a gastronomia como uma das atividades mais agradáveis 

que os turistas realizam durante as suas férias. De acordo com Frochot (2003) a relação 

entre a gastronomia e o turismo poderia permitir aos turistas alcançarem as metas 

desejadas de relaxamento, excitação, escape, status, educação e estilo de vida. 

Cohen e Avieli (2004) apresentaram um artigo sobre o potencial da atração do 

turismo gastronómico num destino. Resultados anteriores levaram Quan e Wang (2004) 

a construir um modelo conceptual, no qual descreveram o papel do consumo de alimentos 

no turismo. Pode ser razoável assumir que a gastronomia é um meio imperativo de vender 

a distintividade e a cultura de um destino (Chi et al., 2013). Além disso, a gastronomia 
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não está mais a ocupar um papel apenas de apoio, mas oferece uma força motriz para as 

pessoas visitarem um determinado destino de férias (Gatley, 2006).  

As variáveis que foram utilizadas por Chi et al., (2013) no seu estudo como 

antecedentes para as intenções comportamentais foram limitadas à imagem gastronómica, 

à satisfação gastronómica e à qualidade da gastronomia. 

Por um lado, os recursos de apoio são aquelas que complementam um destino, 

mas não motivam uma pessoa a viajar (Smith & Costello, 2009). Mais recentemente, a 

gastronomia está a ser considerada como um recurso principal, atraindo pessoas para 

viajar e visitar um destino específico por causa dos produtos gastronómicos únicos 

(Smith, 2007; Smith & Costello, 2009). O turismo gastronómico, como definido por Long 

(2004) é qualquer experiência com géneros alimentícios ou mesmo de tradições de boas 

maneiras. 

Uma variedade de características relacionadas com os alimentos podem ser 

incluídas na construção de formas alimentares, tais como a preparação de alimentos, a 

preservação, as técnicas de cozinha, a cultura alimentar e de origem e, por último, o 

consumo de alimentos (Smith & Costello, 2009).  

Hall e Mitchell (2005) ofereceram uma definição abrangente de turismo 

gastronómico incluindo «visitas aos produtores primários e secundários de alimentos, 

eventos gastronómicos, restaurantes e locais especiais para a degustação de alimentos e / 

ou enfrentando os atributos de produção de alimentos especialista como a principal 

motivação para o curso» (p.20).  

No entanto, o conceito de viajar para experimentar e saborear produtos 

alimentares é um valor compartilhado (Henderson, 2004).  

Ao investigar o alimento como parte da experiência turística, Quan e Wang (2004) 

desenvolveu uma tipologia de consumo de alimentos. Em férias os alimentos podem ser 

consumidos como: (1) uma experiência de pico (atração principal); (2) experiência 

secundária ou de apoio, ou (3) uma extensão da rotina diária (Smith & Costello, 2009).  
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A consciência da importância da alimentação como uma atividade turística 

primária vai implicar maiores oportunidades para o desenvolvimento de atrações de 

destino, tais como temas locais para o desenvolvimento do agroturismo, o turismo de 

eventos culturais, a gastronomia como um sub-evento dentro de um mega-evento, eventos 

gastronómicos que contribuem para a identidade do destino e eventos gastronómicos 

como fonte de turismo sustentável (Smith & Costello, 2009).  

Muitos investigadores sugerem o turismo gastronómico como uma das principais 

motivações culturais (Smith & Costello, 2009); no entanto, até o momento não existem 

estudos empíricos que tenham demonstrado que isso é verdade. 

 No estudo realizado por Smith & Costello (2009) o evento gastronómico, a 

novidade do evento e a socialização foram as motivações de impulso dominante para 

assistir a esse evento em particular. Esse fator reflete as necessidades internas dos 

visitantes. Todavia os resultados indicaram que as pessoas foram atraídas para o evento 

gastronómico devido a vários fatores motivacionais (Smith & Costello, 2009). 

 Chi, Chua, Othman e Ab Karim (2013) concluíram no seu estudo que a comida 

constituía um contributo fundamental para o destino turístico, devido à sua capacidade de 

imagem percebida, de satisfação alimentar, de qualidade culinária e, consequentemente, 

ao impacto que possui nos comportamentos dos turistas e na seleção de um destino de 

viagem (p. 99-100). 

Um relatório da Travel Industry Association (2007) salientou a importância que 

existe em fazer investigação no sector do turismo gastronómico, visto tratar-se de um 

segmento que se encontra em grande crescimento. Este mesmo relatório estima que cerca 

de 17% do mercado de viagens e de lazer (27 milhões de pessoas) envolvem-se, de 

alguma forma, em atividades de gastronomia enquanto viajam. 

Estas atividades gastronómicas incluem um vasto leque de atividades relacionadas 

com alimentos que são desenvolvidas especialmente para os visitantes, tais como, os 

restaurantes, os eventos gastronómicos, as visitas à produção dos alimentos, os seminários 

e workshops relacionados com a temática de alimentos (Smith & Costello, 2009). 
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Até recentemente, comer era visto como uma necessidade e não como uma atração 

de lazer e/ou turística. Era entendido que constituía uma necessidade básica dos visitantes 

e que tinha de ser satisfeita. Hoje em dia, no entanto, o turismo gastronómico tem vindo 

a ser identificado como uma atração principal, o que significa que as pessoas viajam e 

visitam um determinado destino pelas particularidades dos seus alimentos (Quan & 

Wang, 2004). Assim, e diversos autores já suportam esta tendência (Au & Law, 2002; 

Henderson, 2004; Quan & Wang, 2004;), o mercado do turismo gastronómico tem vindo 

a ser reconhecido como um dos segmentos com maior desenvolvimento na indústria 

turística. 

Sendo assim, pode-se afirmar, como Getz (2000), que os eventos relacionados 

com os alimentos podem ser uma forma de promover os produtos gastronómicos e 

aumentar a atratividade turística e de lazer de um destino. Para além disso, os eventos 

gastronómicos proporcionam ao visitante uma oportunidade de experimentar alimentos 

novos, autênticos e diferentes, num local seguro. Assim, a experiência da gastronomia 

local através da prova / demonstração ou mesmo através dos concursos gastronómicos é 

uma forma do visitante ter uma apreciação mais profunda da cultura local e também mais 

autêntica (Smith & Costello, 2009). 

Os eventos gastronómicos são uma das atrações turísticas com maior relevância 

(Getz e Frisby, 1988), todavia pouca investigação tem vindo a ser levada a cabo no estudo 

destes eventos em específico.  

Estes eventos de carácter gastronómico, por um lado, permitem ao visitante 

conhecer a cultura do destino de uma outra forma, por outro permitem ao destino 

diferenciar-se dos outros, podendo assim tornar-se num fator facilitador do 

desenvolvimento da imagem e da marca de um destino (Hall & Mitchell, 2005). 

Os eventos gastronómicos atraem um número significativo de visitantes para a 

região e ajudam a construir lealdade para com a região (Beverland, Hoffman & 

Rasmussen, 2001). Bruwer (2002), salienta mesmo, que o impacto deste tipo de eventos 

pode ser profundo, uma vez que a consciência cultural e a visibilidade têm impacto na 

atividade económica dos locais onde se realizam. No entanto, há que salientar mais uma 
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vez, que a investigação realizada acerca destes eventos é muito escassa (Beverland et al., 

2001). 

Campos (2002) salientou a importância de se conhecer e compreender o 

consumidor de gastronomia no turismo, e também a necessidade de, através de evidências 

empíricas, analisar e relacionar as origens sócio-económicas dos visitantes e também as 

motivações que os levam a visitar um evento gastronómico. 

Reveste-se de clara importância o estudo empírico destes eventos gastronómicos, 

pois estes ajudariam os gestores dos eventos a manter a qualidade e também a promover 

os produtos regionais produzidos localmente (Smith & Costello, 2009). 

Existe um número crescente de turistas à procura de experiências específicas, tais 

como férias, passeios de aprendizagem na agricultura e gastronomia, entre outros (Wolf, 

2002). Estas experiências gastronómicas podem ser importantes, agregando valor ao 

turismo, a fim de fornecerem experiências memoráveis da viagem ou visita. Essas 

experiências podem ser fornecidas para o turista com a ligação entre as culturas locais, a 

paisagem e a gastronomia, criando, assim, uma atmosfera necessária que é essencial para 

que ocorram as experiências memoráveis (Hjalager e Richards, 2002).  

A fim de competir com sucesso no mercado internacional e doméstico, os destinos 

precisam desenvolver e promover produtos e experiências novas e inovadoras que 

possam, dessa forma, destacar os recursos locais e culturais. Logo, pode-se salientar que 

os eventos gastronómicos são uma excelente forma para tal, uma vez que veiculam 

valores como o da autenticidade, da cultura, da partilha com os residentes/locais, e fazem 

com que se torne mais fácil apreender uma outra cultura. 

 

2.4 Motivações para visitar um evento  

A razão mais importante para medir as motivações é identificar e segmentar os 

tipos de turistas, a fim de alcançar o desenvolvimento do produto e a promoção do mesmo. 
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Iso-Ahola (1982, p 258) refere que os psicólogos sociais e psicólogos defendem 

que: «a motivação é um fator interno que desperta, dirige e integra o comportamento de 

uma pessoa». Os motivos podem ser internos, representando as necessidades que todos 

os seres humanos têm de ter uma experiência; e podem ser externos, indicando a presença 

de situações específicas pelas quais essas necessidades são despoletadas (Smith & 

Costello, 2009).  

 

Crompton e McKay (1997) deram as três razões principais para compreender 

melhor a motivação:  

(1) Para uma melhor conceção das ofertas para os visitantes;  

(2) É um link direto para a satisfação do visitante;  

(3) É um elemento crucial para compreender processo de tomada de decisão do 

visitante  

Grande parte do debate sobre a procura no turismo emprega a noção de fatores 

"push" e fatores "pull" (Smith & Costello, 2009). Convencionalmente, os push têm sido 

utilizados para explicar o desejo de ir de férias, enquanto os pull têm sido usados para 

explicar a escolha do destino (Crompton, 1979). Os fatores de push para um destino de 

férias representam os motivos ou necessidades sócio-psicológicas do viajante individual. 

Alternativamente, pull são os atributos decorrentes do próprio destino, motivando o 

indivíduo a escolher uma experiência específica.  

Uma revisão da literatura sobre os motivos push e pull indica que esses fatores 

são as forças motrizes por trás do turismo tornando o comportamento de decisão mais 

fácil (Smith & Costello, 2009).  

A necessidade de tirar férias é anterior à decisão de para onde ir (Dann, 1977, 

1981; Crompton, 1979). As motivações podem envolver o relaxamento, juntar a família, 

o conhecimento, o prestígio e a socialização (Crompton, 1979).  
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De acordo com Mannel e Iso-Ahola (1987), estes motivadores podem ocorrer 

simultaneamente. Os investigadores têm apontado a falácia de assumir apenas que um 

motivo impulsiona o processo de tomada de decisão do consumidor, portanto, uma 

abordagem mais holística para entender as motivações é necessária (Campos, 2002; Yoon 

& Uysal, 2005; Park & Yoon, 2009; Gyimothy, 2009).  

Revendo a literatura sobre motivação para visitar um evento conclui-se que os 

motivos variam de acordo com o tema do evento e tipo de visitante (Smith & Costello, 

2009). Os temas para eventos podem incluir a música, o teatro, a agricultura, a parte 

cultural e do desporto / entretenimento (Smith & Costello, 2009). Os participantes do 

evento não são um grupo homogêneo; assim, os resultados de segmentação irão variar de 

acordo com o tema do evento ou o tipo de visitante (Smith & Costello, 2009). 

Nas últimas décadas tem-se vindo a assistir a um crescente interesse pelo turismo 

ligado aos eventos (Getz, 1991; Nicholson & Pearce, 2000) e a um aumento da atenção 

por parte dos académicos. Para além dos tópicos mais usualmente estudados e abordados, 

tais como: o impacto económico, as estratégias de marketing de mega-eventos e a gestão 

de eventos (Getz, 1999; Ritchie, 1984), existe uma corrente de investigação que está a 

focar-se na motivação dos visitantes de eventos. É de consenso geral que o conhecimento 

das motivações, ou o «internal factor that arouses, directs and integrates a person’s 

behavior» (Iso-Ahola, 1980 cited in Crompton & McKay, 1997, p.425), leva a que haja 

um melhor planeamento e marketing dos eventos, bem como uma melhor segmentação 

dos participantes. 

Acerca da motivação existem três grandes teorias que vêm procurar explicar o 

comportamento do turista:  

1. A Teoria da hierarquia das necessidades de Maslow; 

2. O Modelo dos Fatores Push-Pull de Dann (1981); 

3. A Dicotomia “Escape-Seeking” de Iso-Ahola (1982). 

As motivações são o ponto de partida de um processo de decisão (Crompton & 

McKay, 1997). 
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Crompton & McKay (1997) defendem que o estudo das motivações para ir a 

eventos é fulcral para que se desenhe melhor as ofertas para os visitantes dos eventos, é 

também uma forma de monitorizar a satisfação, bem como uma ferramenta que permite 

compreender o processo de tomada de decisão dos visitantes. 

Os autores entendem por “Event and Festival Tourism” as atividades, o 

planeamento e a gestão de práticas associadas com o público, e com ocasiões temáticas. 

Convém, todavia, salientar que embora alguns autores defendam uma clara distinção 

entre motivos e motivação, referindo que o motivo é um comportamento mais genérico e 

a motivação é como que mais objeto-específico (Gnoth, 1997), aqui vamos usá-los, 

ambos, de forma mais aleatória. 

Getz (1991) estabeleceu a ligação entre a hierarquia das necessidades humanas de 

Maslow e as motivações mais genéricas que os turistas possuem para viajarem e os 

benefícios que um evento pode oferecer. Como tal, Getz (1991) sugeriu que as 

necessidades dos visitantes e as motivações para viajar pudessem ser conhecidas através 

da participação em eventos especiais. Ou seja, visitar eventos é uma forma eficaz para 

satisfazer as necessidades socio-psicológicas. A ligação entre as necessidades socio-

psicológicas dos turistas e as suas motivações para participar num evento fornece 

fundamentos importantes para os estudos acerca da motivação em eventos (Crompton, 

2003). 

A maioria dos estudos sobre motivações para ir a um evento basearam-se em 

investigação realizada em motivações para viajar (Backman, Backman, Uysal & 

Sunshine, 1995; Getz, 1991; Nicholson & Pearce, 2001; Scott, 1996), que 

conceptualmente têm as suas bases na dicotomia “seeking-escape” (Iso-Ahola, 1980, 

1982; Mannel & Iso-Ahola, 1987) e no modelo push-pull (Dann, 1977, 1989; Crompton, 

1979). A investigação realizada no contexto do turismo de eventos tem vindo a 

demonstrar que ambos os modelos são apropriados para mensurar as motivações, através 

de perspetivas diferentes (Crompton & McKay, 1997; Kim & Chalip, 2004; Scott, 1996). 

Em muitos casos, os estudos associam as caracteristicas da motivação às 

características demográficas, à satisfação e aos indicadores comportamentais, com o 
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objetivo, sempre, de responder à questão “So what?” (o que nos fornece implicações 

práticas e também para a investigação). Num nível mais sofisticado, alguns 

investigadores têm colocado ênfase na questão dos resultados generalizáveis ou não e 

qual é a estrutura teórica da investigação (Crompton & McKay, 1997; Nicholson & 

Pearce, 2000, 2001; Scott, 1996). 

Ralston e Crompton (1988) levaram a cabo o primeiro estudo que analisou 

especificamente as motivações dos participantes num evento. Para tal, foram 

desenvolvidos quarenta e oito indicadores, com uma escala de Likert de cinco pontos, que 

foi utilizada para medir a importância de cada um dos itens. Não foram identificados, 

neste estudo, quaisquer segmentos de mercado (ou seja, grupos com o mesmo perfil 

demográfico, que partilhassem padrões de motivação semelhantes). Como conclusão, os 

autores sugeriram que os indicadores de motivação eram muito genéricos ao longo de 

todos os grupos. 

Posteriormente, diversos investigadores começaram a estudar a questão das 

motivações relacionadas com eventos. 

No fundo, os contributos de todos estes autores que foram pioneiros na 

investigação das motivações em eventos resumem-se a dois: 

1. Um Research Framework foi desenvolvido acerca da investigação de 

motivações em eventos; 

2. A relação entre motivação e outras variáveis começou a ser estudada. 

Têm sido realizados um grande número de estudos acerca das motivações para 

viajar. Todos os estudos conduzem ao reconhecimento da importância do estudo das 

motivações para viajar e da sua importância para conseguir “prever” o comportamento de 

viagem futuro. 

Mais recentemente, tem vindo a ser dada mais atenção ao comportamento e às 

escolhas em relação aos eventos especiais (Yuan, Cai, Marison and Linton, 2005). As 

motivações para frequentar um evento têm sido analisadas, sobretudo recorrendo à 

aplicação da teoria dos fatores “push and pull” (Yuan, et al., 2005). 
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O problema que tem sido comum a todos os estudos é que embora existam fatores 

motivacionais comuns, alguns são específicos de cada evento. Podendo sugerir-se, como 

Yuan et al. (2005) fazem, que um melhor preditor das motivações das pessoas é o tipo de 

evento e não as experiências passadas. 

Em primeiro lugar, os motivos que levam alguém a ir a um evento parecem 

depender muito do tema / tipo de evento. 

Todavia, ao adotarmos o argumento defendido por Isa-Ahola’s (1980), termos que 

afirmar que embora as motivações para frequentarem os eventos variam de evento para 

evento, vão existir motivações comuns para frequentar um evento. 

Dever-se-á salientar que, enquanto muitos investigadores afirmam que a 

motivação vai depender dos fatores sócio-económicos, nomeadamente idade, género e 

nível de educação (Nicholson & Pearce, 2001; Park et al., 2008; Yuan et al., 2005; Yolan 

et al., 2009) identificaram quatro fatores gerais de motivação:  

1. Socialização 

2. Escape e excitação/entusiasmo; 

3. Reunião com a família; 

4. Novidade do evento. 

Todavia existem diferenças significativas tendo por base o género, por exemplo, 

as mulheres são mais atraídas por “escape anda excitment”, “family togetherness” e 

“event novelty” comparativamente com os homens. 

Também, embora os visitantes dos eventos sejam atraídos por diferentes 

atividades, as necessidades e os desejos são os mesmos (Oh & Lee, 2012). 

Estudos recentes demonstraram que a análise das motivações para visitar um 

evento ajudam os gestores dos eventos a melhorar o posicionamento do seu trabalho 

(Scott, 1996); a planear e a promover de modo mais eficaz e eficiente os programas; a 

monitorizar a satisfação e a compreender os processos de tomada de decisão (Crompton 

& McKay, 1997); a identificar as forças e as oportunidades com o objetivo de assegurar 
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a satisfação dos turistas (Lee, 2000) e a fortalecer a gestão e o desenvolvimento do 

produto (Gnoth, 1997). 

Uma vez que é importante conhecer a perceção do visitantes para desta forma 

construir uma estratégia de marketing efetiva, tem vindo a existir um considerável 

número de estudos a focarem-se na análise de construtos psicológicos (Kim, Borges & 

Chon, 2006; Yolal, Çetinel and Uysal, 2009). 

Os estudos dedicados às motivações dos eventos têm identificados quatro a seis 

dimensões da motivação derivados de 19 a 34 itens motivacionais (Uysal, Backman, 

Backman e Potts, 1991). 

Num estudo mais recente, Kim et al. (2006) analisaram aas motivações dos 

visitantes de um festival de cinema no Brasil (FICA). A sua análise fatorial resultou em 

cinco dimensões: (1) a reunião com a família; (2) a socialização; (3) a atração do local; 

(4) a atração do evento, e (5) fugir / sair da rotina. 

Uysal & Li (2008) apresentaram uma revisão da literatura critica acerca dos 

estudos realizados até então sobre a motivação em eventos. Eles identificaram que as 

dimensões que foram mais frequentemente mencionadas eram: a socialização, seguida da 

reunião com a família, da novidade e por último do “fugir à rotina”. 

A análise das motivações para visitar um evento reveste-se de elevada importância 

para os seus gestores, pois tal vem a constituir uma ferramenta de posicionamento do 

evento (Scott, 1996). 

Como, Scott (1996) afirmou a análise das motivações para ir a um evento também 

ajuda os gestores de eventos a melhor posicionar os seus eventos. Na maioria dos eventos, 

os visitantes são heterogêneos, e segmentar esses visitantes em grupos, a fim de 

compreender suas características baseadas em motivações irão constituir uma poderosa 

ferramenta de marketing que permite aos gestores de eventos para melhor promover 

eventos (Formica e Uysal, 1996, 1998).  
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Lee et al. (2004) descobriram que o fator de motivação "exploração cultural" foi 

percebido como igualmente relevante em todos os tipos de eventos, exceto em eventos de 

alimentos, ao passo que "a socialização externa" foi percebida como sendo igualmente 

forte em todos os cinco tipos de eventos.  

Vários estudiosos têm tentado definir o turismo culinário (Chi et al., 2013). De 

um modo geral, não é apenas comida ou culinária, mas a experiência que deve ser única 

e memorável (Chi et al., 2013). Molz (2007) mais tarde define o turismo culinário como 

um sentido de conhecer ou experimentar outra cultura, bem como a realização de 

aventura, adaptabilidade e abertura a qualquer outra cultura (Chi et al., 2013).  

A comida local de um país está associada à cultura do país e à sua imagem, além 

de representar uma expressão do núcleo do património imaterial de um destino, e através 

da sua experiência, os turistas podem ganhar uma experiência cultural autêntica (Okumus, 

Okumus & McKercher de 2007).  

Históricamente, os serviços de hospitalidade (por exemplo, alimentos, bebidas e 

acomodações) têm servido um papel de apoio no âmbito da indústria do turismo e foram 

considerados uma componente necessária do mix de produtos, mas não uma atração forte 

o suficiente em si mesmo para motivar os turistas a viajar (Gunn e Var, 2002). Goodfrey 

e Clarke (2000) categorizaram os recursos de um destino em recurso principal e recurso 

de apoio. Os recursos principais são aqueles que possuem uma forte influência, 

motivando os turistas a viajar (Smith & Costello, 2009). Por outro lado, os recursos de 

apoio são aquelas que complementam o recurso de um destino, mas não motivam uma 

pessoa a viajar (Smith & Costello, 2009). Mais recentemente, a gastronomia tem vindo a 

ser considerada um recurso principal, atraindo pessoas a viajar e a visitar um destino 

específico pelos seus produtos alimentares que são tidos como únicos (Smith, 2007).  

Hall e Mitchell (2005) ofereceram uma definição abrangente de turismo culinário 

incluindo «visitas aos produtores primários e secundários de alimentos, eventos de 

comida, restaurantes e locais especiais para a degustação de alimentos e / ou enfrentando 

os atributos de produção de alimentos especialista como a principal motivação para o 

curso» (p.20).  
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Viagens para viajar para saborear alimentos pode ser designada de diversas 

formas: turismo culinário; gastronomia e turismo relacionado com o gosto (Smith & 

Costello, 2009). No entanto, o conceito de viajar para experimentar e saborear produtos 

alimentares é um valor compartilhado (Henderson, 2004).  

Ao investigar o alimento como parte da experiência turística, Quan e Wang (2004) 

desenvolveram uma tipologia de consumo de alimentos.Assim, os alimentos em férias 

podem ser consumidos como: (1) uma experiência de pico (atração principal); (2) 

experiência secundária ou de apoio, ou (3) uma extensão da rotina diária (Smith & 

Costello, 2009).  

Segundo os autores, a consciêncialização da importância da alimentação como 

uma atividade turística primária implica maiores oportunidades para o desenvolvimento 

das atrações dos destinos, tais como temas locais para o desenvolvimento agroturismo, o 

turismo de eventos culturais, os alimentos como um sub-evento dentro de um mega-

evento, os eventos ligados aos alimentos que contribuem para a identidade do destino e 

os eventos de alimentos como fonte de turismo sustentável (Smith & Costello, 2009).  

No estudo realizado por Smith & Costello (2009) o “evento comida”, a novidade 

do evento e a socialização foram as motivações com impulso dominante para assistir a 

esse evento de culinária em particular. Esse fator reflete as necessidades internas dos 

visitantes (Smith & Costello, 2009). Os resultados indicaram que as pessoas foram 

atraídas para o evento de culinária devido a vários fatores motivacionais (Smith & 

Costello, 2009).  

Como a maioria dos estudos, as limitações são aparentes. Os resultados deste 

estudo foram baseados num evento de culinária (Smith & Costello, 2009). A configuração 

geográfica da região e a localização do evento pode limitar a generalização dos resultados 

(Smith & Costello, 2009).  

Chi, Chua, Othman e Ab Karim (2013) concluíram no seu estudo que a 

comida/alimentos era um contributo fundamental no destino turístico devido à sua 

capacidade de imagem percebida, de satisfação alimentar, da qualidade culinária e, 
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consequentemente, possuindo um impacto nos turistas dos turistas e influenciando os seus 

comportamentos na seleção de um destino de viagem (p. 99-100).  

 

2.5 Conclusão do Capítulo 

Neste capítulo pretendem-se enquadrar o contexto do setor do turismo e dos 

eventos gastronómicos e a sua importância para o desenvolvimentos turístico e 

económico de uma dada região e/ou país. Foi justificada a importância do seu estudo, e a 

pertinência do contexto em causa, bem como a razão pela qual, diversos autores começam 

a investigar acerca do assunto. 

No próximo capítulo, irá abordar-se a questão subjacente à nostalgia e à nostalgia 

alimentar. A sua relação, bem como a sua importância. Foca-se, também, a questão da 

multidisciplinariedade do construto da nostalgia. 
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3. Nostalgia e Nostalgia Alimentar 

 
 

3.1 Introdução 

O capítulo em causa aborda a questão relacionada com o construto nostalgia, o 

qual conceptualizamos como uma emoção/sentimento de tipo agridoce (“bittersweat”). 

Este sentimento tem vindo a ser estudado por diversos autores, não só na área do 

marketing como em outras áreas tais como a sociologia ou a psicologia. Assim, a sua 

vertente multidisciplinar é explorada. Seguidamente, é discutida a relação entre a 

nostalgia e os alimentos, bem como a sua relevância na indústria do turismo. Para esse 

efeito, foi desenvolvido um novo construto com o objetivo de mensurar a “nostalgia 

alimentar”. Em seguida apresenta-se um breve esquema da estrutura deste capítulo. 

Figura 3.1 – Esquema síntese do capítulo três. 

 

Fonte: Elaboração própria 
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3.2 A memória e os alimentos 
 

3.2.1 Memória 

Tanto a memória como os alimentos têm sido objetos de análise e estudo através 

de abordagens multidisciplinares (Holtzman, 2006). Assim, relativamente ao conceito de 

memória, o mesmo liga a antropologia, a história e a psicologia. Por outro lado, o estudo 

dos alimentos é transversal à sociologia, à literatura, e mesmo à culinária (Holtzman, 

2006). 

A memória é um conceito subjetivo que se encontra relacionado com o que é 

lembrado do passado, o que é memorizado, e finalmente utilizado para construir o 

presente (Smith, 2004). Pode, assim, ser conceptualizada como um processo que tanto 

pode ser de carácter individual como de carácter coletivo, apesar das diferenças existentes 

a ambos os níveis, nas formas e nos meios de fazer uso da mesma (Holtzman, 2006). 

Sutton (2001) considera que o termo memória está relacionado com a noção de 

experiência, ou com o seu significado em relação ao passado. 

Estando a memória relacionada com a lembrança de experiências passadas, bem 

como com o que ficou gravado na mente, consideramos crucial realizar uma breve 

discussão acerca do que se entende por alimentos. De fato, os alimentos constituem uma 

área rica para a exploração das complexidades da memória (Holtzman, 2006). Por 

exemplo, uma das questões centrais salientada por Smith (2004) diz respeito ao tipo de 

memória que os alimentos têm capacidade de gravar. 

 

3.2.2 Alimentos 

Os alimentos, assim como a família, o género ou a religião, devem ser entendidos 

do ponto de vista cultural (Holtzman, 2006). Assim, no presente estudo, 

conceptualizamos os alimentos como um fenómeno cultural que desencadeia emoções, 

sentimentos de nostalgia e de prazer. 

No entanto, a literatura referente a este construto (alimentos) apresenta algumas 

lacunas, nomeadamente decorrentes da sua multidimensionalidade, existindo 
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consequentemente áreas e domínios por investigar (Holtzman, 2006). De fato, a 

alimentação constitui um tema rico e multidimensional, exigindo, portanto, uma 

abordagem multidisciplinar (ver figura 3.2). A natureza ubíqua dos alimentos torna-os 

um fornecedor essencial de energia para a nossa condição biológica e de sobrevivência. 

Assim, relacionando o conceito de alimentos com o conceito de nostalgia, vale a 

pena descobrir as contribuições teóricas de disciplinas como a biologia, a antropologia, a 

sociologia e a psicologia social (ver figura 3.2) (Köster, 2009). 

Figura 3.2 - Esquema sobre o construto “alimentos / alimentação”. 

 

Alimentos 
Alimentação

Biologia 
Psicossomática

Sociologia

Antropologia e 
Cultura

Psicologia Social

 

 Fonte: elaboração própria  

Seguidamente apresentaremos uma análise do conceito de alimentação de acordo 

com os domínios apresentados na figura 3.2. 

 

 

3.2.2.1 Biologia / psicossomática  

A aquisição do reconhecimento sensorial do sabor e a capacidade para distinguir 

diferentes odores e sabores ocorre mesmo antes do nascimento (Mennella e Beauchamp, 

2005). A composição química do líquido amniótico é uma função das escolhas 

alimentares da mãe, formando assim a aprendizagem e a familiaridade do futuro bebé em 

relação a sabores específicos (Mennella e Beauchamp, 2005). Efetivamente, o principal 

meio de aprendizagem nos primeiros meses de vida é a boca. 
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Um recém-nascido já é preceptivamente sofisticado para responder ao gosto do 

doce e do azedo. Uma vez que as preferências do gosto têm um elemento inato notável, 

vão-se enraizando nas experiências pré ou pós-natal, sendo que a questão que se coloca é 

se a criação dos futuros hábitos alimentares no decurso na vida dependem da 

aprendizagem realizada no início da vida (Beauchamp e Mennella de 2009). Um projeto 

experimental desenvolvido por Haller et al. (1999) propôs-se avaliar se adultos que 

durante a sua infância bebiam o leite adicionado com baunilha reagiam de modo diferente 

a outros participantes que não tinham realizado essa aprendizagem na infância. O 

alimento utilizado nesta experiência foi o ketchup, utilizando para tal um normal e outro 

com um ligeiro e praticamente irreconhecível travo a baunilha. Somente aqueles adultos 

que tinham sido alimentados com baunilha na sua infância é que consideraram o ketchup 

alterado mais atrativo do que o ketchup regular. Tudo isto se resume então à memória. 

As pessoas podem ser capazes de reconhecer os atributos específicos de alimentos 

(memória relativa) e identificarem alguns alimentos entre outros semelhantes (memória 

absoluta). 

Por outro lado, ao degustar os alimentos, um indivíduo experimenta, com 

frequência, sentidos químicos confusos, os quais vão moldando a natureza do que 

descrevemos como sabor.  

Assim, o paladar e o olfato, possuem igual relevância para distinguir a 

complexidade do sabor, bem como para identificar o que é comum e quais os alimentos 

mais semelhantes. Os aromas das substâncias que ingerimos são tão importantes quanto 

o gosto relativamente às mesmas. De fato, sem o olfato não nos seria possível distinguir 

entre diferentes alimentos crus, como por exemplo, morangos e amoras. A gama de 

estímulos de odor é bastante diversificada, envolvendo milhares de sensações 

quimicamente distintas, que atingem os chamados recetores olfativos, tanto o ortonasal 

como o retronasal (Mennella e Beauchamp, 1998). 

Também em termos de análise dos consumidores, podemos salientar diversos 

estudos que analisam as características que influenciam os consumidores. De entre os 

atributos específicos dos alimentos, os consumidores estão dotados a relembrar-se de 
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apenas algumas das suas propriedades texturais das substâncias que ingerimos (e.g. 

crocante ou espessura), mas não a gordura (Mojet e Köster, 2005).  

Daí podermos referir que a memória de longo prazo contém alguns traços 

qualitativamente específicos. Este tipo de memória engloba dois sistemas distintos: um 

relativo às memórias declarativas e outro relativo às processuais, cada um servido por 

estruturas cerebrais anatomicamente específicas (Cohen e Squire, 1980). O primeiro 

compreende a memória semântica e a memória episódica. Sendo que a memória episódica 

contém eventos pessoalmente vividos, ou seja, os registos de pessoas, de objetos e de 

detalhes sobre o tempo e o lugar no qual aconteceram.  

No entanto, a memória semântica tende a substituir esses três sistemas sensoriais 

codificadas num único formato de memória episódica (Tulving, 1972, 1985). Isto 

significa que a memória semântica pode imbuir os sistemas de memória acima 

mencionados com um novo significado, o que pode potencialmente perturbar e alterá-los.  

A memória olfativa é formal e estruturalmente semelhante aos sistemas visuais e 

auditivos, todos eles contendo informações episódicas (Degel et al., 2001). Aggleton e 

Waskett (1999) foram os primeiros a demonstrar, empiricamente, que a exposição a 

odores específicos poderia conduzir a melhorias muito significativas na lembrança de 

alguns conteúdos de experiências passadas. No caso concreto, uma combinação de odores 

no momento da codificação, atuando como pistas contextuais a uma experiência num 

museu, fez com que a capacidade de recordação melhorasse, mesmo após um período 

médio de seis anos. Transferindo essa evidência para o quadro da nostalgia, Hirsh (1992) 

concluiu que, de uma lista de itens associados a cheiros ou odores que lembram a infância, 

50% eram objetos ou situações relacionadas com a alimentação.  

A formação dos hábitos alimentares ocorre em diversas fases das nossas vidas: 

gravando memórias e processos de condicionamento durante o período pré e perinatal; a 

recompensa, o louvor e o castigo utilizados como táticas de ensino e educação na nossa 

primeira infância e até à puberdade; aprendizagem sensorial acidental / ocasional durante 

a vida adulta. O que torna a aprendizagem e codificação implícita de odores e de gostos 

mais resistentes à mudança, nos momentos decisivos e afeta significativamente as nossas 
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escolhas alimentares, bem como o nosso processo de perceção inconscientemente 

(Köster, 2009).  

 

3.2.2.2 Antropologia e cultura  

De um ponto de vista antropológico e cultural, a alimentação (ou alimentos) tem 

a capacidade de desenvolver historicamente uma identidade cultural, moldando essa 

identidade em termos nacionais e étnicos (Holtzman, 2006). É uma evidência que as 

pessoas são ensinados a não consumir alguns alimentos ou a nem sequer os manipular 

(Holtzman, 2006). O que um indivíduo come ou não come representa bem mais do que 

os seus gostos e preferências: reflete as suas crenças e cultura (Bessiere, 1998). Existem 

regras culturais que servem de referência ao que é considerado aceitável, o que pode ou 

não pode ser cozinhado, como deve ser preparado, armazenado e quando e em que 

condições deve ser servido e digerido (Scholliers, 2001).  

Este condicionamento antropológico em termos do que é bom ou mau acompanha 

diversas decisões que vão para além das restrições em termos de dietas e envolve: a 

seleção dos ingredientes, o medo do “envenamento”, as práticas culinárias, as formas de 

servir e consumir, os padrões alimentares, a etiqueta, entre outros (Fergunson, 1998; 

Hegarty e O'Mahoney, 2001). Envolve, ainda, quer estejamos conscientes ou não, 

algumas das nossas crenças que assentam em dogmas religiosos e que conscientemente 

assumimos ou que convenientemente seguimos das tradições dos nossos antepassados. É 

patente a própria determinação do que é considerado alimento sagrado ou não, na relação 

com Deus, sobretudo nas religiões monoteístas. Este facto faz com que os alimentos se 

tornem um veículo fundamental para a reunião com a família, comunidade, em torno da 

mesa, reforçando a religião e a origem étnica durante as festividades e eventos que 

celebram datas veneradas (Mintz e Bois, 2002; Holtzman, 2006). 

Por outro lado, também o factor geográfico reveste-se de grande importância no 

âmbito da culinária, tendo em conta que as comunidades alimentam-se com o que a 

natureza disponibiliza. 
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3.2.2.3 Sociologia  

Para entendermos o significado dos alimentos importa, também, destacar o 

contexto no qual se fazem as refeições. Tradicionalmente, as refeições foram e ainda são 

um ponto de encontro, não apenas para o convívio, mas também para marcar festividades 

especiais e regulares ou eventos do ciclo de vida, tais como nascimentos, casamentos e 

mortes (Holtzman, 2006).  

A primeira propriedade das refeições é a reunião com a família. Esta representa 

uma postura de socialização no sentido em que os adultos podem ensinar as regras 

alimentares, estabelecendo padrões de alimentação – a frequência das refeições, a 

disciplina, a alimentação adequada e comestível. O compartilhar dos alimentos, neste 

contexto, é mais do que o mero “sentar conjuntamente” numa mesa. É, em termos 

simbólicos, o expressar de um sentimento de carinho e de amor, que deverá também ter 

em linha de consideração as preferências dos outros, para desta forma se tornar eficaz 

(Duruz, 1999; Grimes e Harper, 2008). No entanto, essa forma de demonstrar amor e 

confiança também envolve o ritual da preparação dos alimentos. A herança alimentar 

implica que as técnicas culinárias, os sabores e todos os repositórios de memórias devam 

ser transferidos para as gerações vindouras (Meyers, 2001; Holtzman, 2006). 

Subjacente às relações inter-geracionais estão os papéis sociológicos das 

mulheres: (1) dar carinho com as receitas maravilhosas, onde as avós desempenham um 

papel mítico usado para iniciar as ocasiões mais festivas entregando à geração mais nova 

a posterior responsabilidade da família (Norman, 2012); (2) em algumas comunidades o 

status de boa esposa implica a preparação dos alimentos, de ingredientes frescos e não 

processados, as tarefas domésticas ligadas à alimentação das crianças ou a satisfação dos 

desejos dos maridos (Stowers, 2012).  

Importa, ainda, ressalvar que tudo o que foi salientado anteriormente vai variar de 

acordo com a classe ou grupo social em que se está inserido (Bessière, 1998). Aplicando 

o framework de Bourdieu (1984) sobre o capital cultural e económico como fator de 

previsão da estrutura de gostos em termos de diferentes classes sociais, duas conceções 
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opostas são integradas nesta análise: a substância e a forma. A substância está relacionada 

com o conteúdo da refeição, a informalidade e a diversão da ocasião social, enquanto a 

forma refere-se à etiqueta, à decoração de mesa, à formalidade de vestir e ao 

comportamento. Relativamente às classes menos favorecidas, estas tendem a preferir 

pratos que dêem a impressão de abundância, com alimentos fortes, gordos e nutritivos. 

Por outro lado, as mais favorecidas tendem a preferir a qualidade sobre a quantidade, as 

propriedades, a estética, a alimentação saudável e exótica ou, em outras palavras, uma 

expressão de requinte. O sabor torna-se, assim, um marcador da classe que determina 

algumas distinções (Seymour, 2004).  

 

3.2.2.4 Psicologia Social  

De acordo com Macht et al. (2005), cerca de dois terços das situações de 

alimentação podem ser rotuladas como emocionais. Especificamente, muitas das 

emoções positivas que sentimos na vida quotidiana coincidem com a alimentação. A 

satisfação das necessidades básicas está associada aos sentimentos de prazer relacionados 

com a alegria (Berenbaum, 2002). Biologicamente, os estados de humor também são 

influenciados por alguns tipos de alimentos. Alimentos ricos em hidratos de carbono 

contribuem para um aumento da produção de um aminoácido essencial (triptofano), o 

qual faz aumentar o nível de serotonina (neurotransmissor do cérebro), responsável por 

um estado de humor positivo (Holtzman, 2006).  

As experiências alimentares hedónicas dependem principalmente de estados 

psicossomáticos, mas a última sensação vai depender de uma variedade de componentes 

(Macht et al., 2005.), designadamente:  

- Estímulos ambientais: (a) ambiente físico - em sintonia com a situação, música, 

atmosfera e a mesa; (b) fatores sociais – presença significativa dos outros, os temas de 

conversa, o planeamento e a participação no evento; (c) alimentos - perceção gustativa.  

- Variáveis orgânicas: (a) estado psicossomático - bem-estar físico, o relaxamento 

e o de fome; (b) atitudes para com as atividades alimentares-hedônicos.  
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- Elementos comportamentais: (a) atividades preparatórias – a escolha da roupa, 

o beber um copo de vinho de antemão; (b) alimentação – a atenção focada, o intervalo de 

tempo para avaliar os sabores; (c) experiência subjetiva – a comida induz associações a 

ocorrências significativas no passado. 

A um outro nível de análise, os alimentos possuem um objetivo funcional nas 

nossas vidas – existem para serem consumidos. Tal pode ser demonstrado pelo conceito 

de “comida de conforto”, originalmente desenvolvido por Wansink e Sangerman (2000), 

o qual retém a função prática dos alimentos. Na verdade, os alimentos são especiais, visto 

que são incorporados nos nossos corpos e dão origem tanto a efeitos físicos como 

psicológicos. A “comida de conforto” alcançou essa qualidade porque no passado o seu 

desempenho garantiu que atenuasse o desconforto emocional. Locher et al. (2005) 

classificaram “comida de conforto” em quatro categorias: nostálgica, de satisfação, de 

conveniência e físicos. Estas categorias são variadas no seu significado subjetivo e social, 

bem como na sua explicação / justificação para consumir. No entanto, podemos destacar 

um traço comum entre todos os tipos de “comida de conforto”: a ocorrência excecional; 

as circunstâncias que vão despoletar a sua ingestão; a sua prontidão e a sua impulsividade 

para os digerir, com o fim de reduzir a ansiedade e atingir o estado de alívio psicológico, 

independentemente se estes são consumidos ou não com frequência sozinhos (Locher et 

al, 2005). 

Assim, podemos referir a existência de muitos desencadeadores de emoções 

aquando da experiência da ingestão de alimentos. Logo, muitos desencadeadores 

emocionais e respostas que podem ocorrer abaixo do nível de consciência. Essas reações 

emocionais inconscientes agem através de mecanismos biopsicológicos básicos em que a 

perceção e o comportamento são influenciados, sem consciência do estímulo e do 

controlo da reação emocional. Este fenómeno dificulta a forma como os alimentos são 

experimentados, tornando todo este processo mais automático ao nível cognitivo, 

especialmente quando estamos com fome (Berridge e Winkielman, 2003; Winkielman e 

Berridge, 2005). 
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3.3 Nostalgia 

Conceito inventado por Johnannes Hofer, no século XVII, a nostalgia foi 

classificada como uma doença mental associada a uma suscetibilidade emocional, bem 

como a sintomas físicos, resultantes de saudades de casa (Davis, 1977). 

Etimologicamente derivado do grego, designa "um anseio doloroso por voltar para casa". 

Esta noção de nostalgia como doença psicossomática permaneceu inalterada até os anos 

70. Mais recentemente, a nostalgia é definida como uma experiência emocional auto-

relevante tendo por base um conteúdo afetivo positivo (vis-à-vis negativo) e 

proporcionando benefícios existenciais (Sedikides et al., 2008).  

Em termos sociológicos, a nostalgia transmite impulsos utópicos, posturas e 

atitudes sociais regressivas que são melancólicas, com uma orientação fixa para o passado 

(Pickering e Keightley, 2006). Relembrar velhas histórias ou experiências é um estado 

psicológico de nostalgia orientado para o tempo, porém distinto de uma fantasia/sonho 

nostálgico. Subjacente ao estado de nostalgia há uma consciência temporal, ou uma 

capacidade e vontade de refletir sobre os aspetos da vida de um tempo passado (Wildschut 

et al., 2006; Routledge et al., 2008). O que caracteriza fortemente a nostalgia é o fato de 

ser uma experiência pessoal que diz respeito principalmente ao self individual, como ser 

que possui um conjunto entrelaçado de memórias (Davis, 1977; Wildschut et al., 2006). 

A nostalgia pode ter múltiplos e diferentes desencadeadores, nomeadamente: os 

receios do presente, a ansiedade e a ameaça de descontinuidade da identidade (Davis, 

1977); a insatisfação com o presente (Pickering e Keightley, 2006); o afeto negativo (e.g. 

solidão ou humor pessimista); a interação social, tal como uma conversa com amigos 

(Sedikides et al., 2008); os inputs sensoriais como paladares ou odores; os eventos (e.g. 

aniversários e casamentos e ambientes (Wildschut et al., 2006; Routledge et al., 2008). 

Nesta linha de raciocínio, os objetos de reflexão nostálgica são aquelas memórias ativadas 

por desencadeadores que reproduzem, em certa medida, a natureza das experiências 

passadas. Assim, as pessoas,os momentos, os eventos, os períodos da vida ou alguns 

episódios importantes, os animais, os tangíveis e a própria pessoa são os mais comuns 

desncadeadores da expressão nostálgica (Wildschut et al., 2006). 
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Apesar dos primeiros conceitos de nostalgia a relacionarem com sintomas 

dolorosos de perda, investigação recente tem defendido uma visão multidimensional 

deste fenómeno (Wildschut et al., 2006). Assim, em vez de enfatizarem uma estrutura 

afetiva baseada em sentimentos negativos, as evidências sugerem que a nostalgia contém 

diferentes valências. O carácter afetivo dominante é tido como um sentimento misto, em 

que a emoção positiva se sobrepõe a, mas não apaga, o elemento agridoce (“bittersweet”) 

(Johnson-Laird e Oatley, 1989). O estudo realizado por Holak e Havlena (1998) sugere 

tais evidências. Ao analisarem o conteúdo emocional de um conjunto de 164 descrições 

de experiências nostálgicas, identificaram 40 emoções distintas organizadas em 6 

dimensões. Neste estudo emergiu um padrão comum: a combinação de memórias 

agradáveis com uma sensação de perda refletindo a tristeza da constatação de que o desejo 

inatingível de voltar ao passado não pode ser cumprido. Estes autores consideram, assim, 

que o estado mais comum duma experiência nostálgica não é uma contaminação, mas 

uma sequência que se caracteriza por pensamentos negativos que vão progredindo para 

uma avaliação final positiva. Tal sequência ilustra o lado quase terapêutico da nostalgia 

em lidar de forma construtiva com a experiência de perda (Pickering e Keightley, 2006; 

Wildschut et al., 2006.). Wildschut et al., (2006) demonstram, através de narrativas 

autobiográficas de participantes, que as mesmas continham descrições de tristeza e perda, 

no entanto foram atenuadas pelo triunfo subsequente sobre o infortúnio. 

Assim, quando as pessoas estão envolvidas numa experiência nostálgica, a 

acessibilidade da memória dos auto-atributos positivos aumenta, i.e. a nostalgia tende a 

reforçar a positividade (Vess et al., 2012). Em geral, a nostalgia ativa vários mecanismos 

psicológicos. Alguns desses mecanismos foram analisados e re-analisados por vários 

investigadores (e.g. Wildschut et al., 2006; Routledge et al., 2008; Sedikides et al., 2008; 

Juhl et al., 2010; Wildschut et al., 2010; Iyer e Jetten, 2011; Routledge et al., 2011), sendo 

que destacamos os seguintes: 

 Gera afeto positivo e bem-estar emocional; 

 Eleva a auto-estima; 

 Promove conexões sociais servindo como um repositório de laços sociais; 

 Alivia qualquer ameaça existencial; 
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 Representa um recurso existencial passível de atenuar a cognição relacionada 

com a morte; 

 Torna estruturas de conhecimentos relacionais positivos acessíveis; 

 Aumenta as memórias positivas; 

 Atenua as ameaças de resposta de defesa; 

 Aumenta a vontade de obter vantagens a partir de novas oportunidades. 

Nostalgia é uma experiência universal e até mesmo banal. Estando longe de ser 

considerada como uma ocorrência meramente esotérica, afeta com bastante regularidade 

a vida das pessoas (Wildschut et al., 2006). É um estado emocional que todos podem, 

potencialmente, experienciar e que vai prevalecer ao longo de toda a vida útil de um 

indivíduo (Sedikides et al., 2004; Routledge et al., 2012). No entanto, essa condição 

coletiva e unânime não implica que todas as pessoas sintam a nostalgia de modo 

semelhante. Existem alguns perfis psicológicos que tornam umas pessoas mais 

predispostas para possuir sentimentos nostálgicos. Por exemplo, o sentido de 

continuidade da identidade (Iyer e Jetten, 2011), um grau de consciência do sentido da 

vida e da intensidade da relação social (Routledge et al., 2011) modera e medeia as 

consequências da nostalgia. Alguns contextos de transições na vida das pessoas possuem 

alguns constrangimentos que influenciam a continuidade de identidade e também têm 

implicações para o papel e para o âmbito dos efeitos da nostalgia (Iyer e Jetten, 2011). 

 

3.3.1 Nostalgia em Marketing 

A nostalgia também desempenha um papel relevante nas experiências 

relacionadas com o consumo. Tal justifica-se tendo em conta a função de posse como 

sendo extensão da identidade do consumidor (Belk, 1988). Além disso, o que possuímos 

não é somente uma função do momento presente, i.e. as nossas posses estendem-se para 

trás no tempo, para que se tornem num "rico repositório do nosso passado" (Belk, 1990; 

p. 674). Assim, a integração da dimensão do tempo com a natureza simbólica dos bens 

de consumo deve também ter em linha de consideração o lidar com o outro e o próprio, 

bem como o sentido do passado (Belk, 1990). 
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Neste sentido, as pessoas tendem a comprar, recolher ou consumir alguns tipos de 

produtos/serviços, a fim de preservar a memória de um passado agradável. 

Consequentemente emerge uma questão: qual é o papel da nostalgia no produto/marca e 

no processo de tomada de decisão de compra? De fato, os consumidores formam 

ligações/relações ao longo da vida com alguns produtos que costumavam consumir e 

encontrar durante a sua juventude. Aparentemente, há momentos críticos no ciclo de vida 

que fazem com que as nossas preferências fiquem firmemente estabelecidas. Por 

exemplo, a formação do gosto musical (Holbrook e Schindler, 1989) e do amor pelos 

filmes (Holbrook, 1994) atinge um pico aproximadamente aos 23,5 anos. Como 

consequência, a probabilidade de escolher um produto/serviço específico é uma condição 

que se encontra diretamente relacionada com a idade. 

Uma outra variável que é afetada pela forma como a nostalgia se expressa está 

relacionada com as características pessoais e individuais de cada um. Os consumidores 

diferem em termos de grau de propensão para possuírem comportamentos de nostalgia 

(Holbrook, 1993). Espera-se que aqueles que possuem uma propensão alta de nostalgia 

vão ter preferências mais intensas do que aquelas que possuem baixos índices de 

nostalgia. Da mesma forma, o tipo de evolução da vontade para seguir o seu desejo 

nostálgico é também uma característica do perfil psicográfico (Schindler e Holbrook, 

2003). Por outras palavras, a forma da curva de declínio da propensão para a nostalgia é 

função da distância da idade com que se formou o desejo específico pelo produto. 

Além do perfil do consumidor – demográfico e psicográfico – outros três elementos 

afetam intensidade da nostalgia e a sua reação: o tipo de produto, o contexto, e a interação 

entre ambos (Schindler e Holbrook, 2003).  

Algumas categorias de produtos foram especificamente submetidas a estudos, tais 

como a música e os filmes. Além de produtos estéticos/recreativos, o teor nostálgico dos 

automóveis (Schindler e Holbrook, 2003) e dos museus/património (Goulding, 1999) 

também tem atraído a atenção dos consumidores. Nesse sentido, Serra e McQuitty (2007) 

recolheram dados sobre produtos que estimulam a nostalgia, identificando quinze 

produtos diferentes, apesar do fato dos três primeiros serem responsáveis por 2/3 do total. 

Assim sendo, a música, os brinquedos e a literatura revelaram uma maior incidência como 
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objetos tangíveis e intangíveis que foram recordados e pessoalmente experimentados. 

Embora alguns tipos de produtos possam ser considerados como alvos mais adequados 

para induzir a nostalgia, o contexto no qual os consumidores interagem e os 

experimentam tem um forte efeito, determinando o seu próprio grau de impacto. No caso 

concreto, o contexto social era o mediador mais comum, com destaque para a família e, 

em especial, aqueles que deixaram de estar presentes e já não podiam compartilhar do 

afeto familiar. 

Por outro lado, algumas normas culturais, bem como o processo de aprendizagem 

das pessoas, acabam por favorecer a relação com alguns produtos e outros elementos, 

cuja relevânica na nossa juventude foi significativa e cujas consequências emocionais se 

revelaram intensas, tornando-se fundamentais para a formação das nossas preferências 

nostálgicas (Holak e Havlena, 1992; Goulding, 1999; Schindler e Holbrook, 2003). Um 

estudo qualitativo realizado por Holbrook e Schindler (1996) veio lançar alguma luz sobre 

a complexa interação entre produtos e situações/contextos no desencadeamento da 

nostalgia. As emoções quotidianas originam dez categorias distintas (mas que se 

sobrepõem) de temas relacionados: os produtos, os eventos, as necessidades, as fases da 

vida, os presentes, os amigos e os entes queridos, os objetos de viagem, o sentimento de 

segurança, espirituais/estéticas, a pátria, as competências/realizações e a criatividade. 

Assim, o marketing não podia perder a oportunidade de tirar proveito das reações 

de nostalgia. Como tal, existem inúmeras evidências de recursos de nostalgia explorados 

pelo marketing, tais como: formatos rétro de marcas e embalagens, provocando 

sentimentos de um passado distante, mas glorioso; comércio e restaurantes que exibem 

uma atmosfera e uma variedade de produtos/serviços que evocam lembranças agradáveis; 

ou slogans e mensagens que retratam imagens idealizadas do passado, lembrando as 

respostas afetivas (Holak e Havlena, 1992). No entanto, importa salientar que a indução 

de sentimentos nostálgicos apenas pode minimizar o sentimento de perda, uma vez que a 

combinação das valências emocionais opostas podem afectar as reações obtidas (Holak e 

Havlena, 1998). Embora a publicidade possa ser um meio para desenvolver nos 

consumidores uma atitude positiva em relação ao estímulo de nostalgia, o 
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anunciante/gestor de marca não pode controlar se os estados emocionais serão tão 

favoráveis quanto o esperado, face à exposição publicitária (Muehling e Sprott, 2004). 

 

3.3.2 Nostalgia no Turismo 

Viagens, férias e lazer são algumas das experiências pessoais e sociais, bem como 

prazerosas e gratificantes. Como tal, podemos assumir que também representam um 

desencadeador de nostalgia. Uma das categorias mencionadas acima - de ligação 

nostálgica, vem captar a emoção de viajar, bem como aos objetos relacionados com 

viagens (Holbrook e Schindler, 2003). A nostalgia dos lugares a que as pessoas 

costumavam estar ligadas pode ser um motivo de viagem, especialmente para o segmento 

de turismo sénior (Sellick, 2004). Efetivamente, têm sido realizadas tentativas no intuito 

de recriar artificialmente alguns desses destinos e adicioná-los, por exemplo, para as 

paisagens naturais da vida da aldeia, invocando as tradições culturais, a implantação de 

artefactos e antigas seduções decorativas de moda nas propostas de alojamento 

(Creighton, 1997; Amsden et al., 2012). Assim, o Turismo de Património pode 

potencialmente cumprir o papel nostálgico, desde que algum tipo de experiência turística 

é realizada naquele lugar (Caton e Santos, 2007). 

 

3.3.3 Nostalgia e Alimentos  

A globalização da produção de alimentos está cada vez mais a aumentar a 

distância, tanto geografica como social, entre consumidores e produtores (as áeras de 

produção) (Autio et al., 2013). No entanto, o interesse do consumidor nas origens da 

comida e da transparência da cadeia alimentar tem vindo a aumentar. Nos últimos 20 

anos, como resultado de uma crescente consciencialização relativamente a problemas 

ambientais e de saúde (Autio et al., 2013). Assim, o (re) surgimento de quintas agrícolas 

ou de pequenas empresas rurais tem vindo a contribuir para manter as redes de 

distribuição de alimentos considerados sustentáveis, os quais são vistos como (pelo 

menos) uma solução parcial para os desafios ambientais, sociais e económicos. 
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Embora seja reconhecida a existência de nichos de mercado focados em escolhas 

alimentares alternativas (Aertsens et al., 2009), o significado simbólico destas escolhas 

tanto para a identidade das pessoas como para e a definição de determinados estilos de 

vida são conhecidas (Warde, 1997). Como alguns autores argumentaram, o chamado 

comer étnico, no qual os consumidores estão conscientes da procedência do seu alimento, 

pode ser visto como a prática social de uma elite, visto os mercados de nicho atraírem os 

consumidores mais ricos, educados que estão conscientes do meio ambiente e dos 

benefícios para a desses alimentos, e têm os recursos financeiros para adquiri-los (Autio 

et al., 2013; Johnston et al.,2011). Estes consumidores consideram que os alimentos 

locais e orgânicos, nomeadamente frutas sazonais e legumes, podem ser mais saborosos 

do que os alimentos convencionais (Leipämaa e Laaksonen, 2003; Khan e Prior, 2010). 

Adicionalmente, pode-se distinguir os benefícios dos alimentos locais face aos resultantes 

do consumo de produtos orgânicos. Os alimentos locais oferecem benefícios acrescidos, 

no sentido em que apelam para consumidores preocupados com a comunidade. A 

produção local de alimentos necessita de emprego local, que suporta meios de 

subsistência locais, fortalece as economias regionais e aumenta património cultural 

(Hinrichs, 2003).  

Assim, a produção local de alimentos apoia os objetivos de uma política rural. 

Para além da saúde, da nutrição, da sustentabilidade e dos aspetos relacionados com o 

gosto, este tipo de alimentos está também na base da emergência de determinados 

significados culturais para os consumidores. Específicamente, podem contribuir para o 

desenvolvimento de identidades locais ou nacionais, podendo ser considerados no âmbito 

de especialidades (locais ou nacionais). Esta identidade local ou nacional levanta a 

questão, sempre presente, da autenticidade dos alimentos; e de como quando se está a 

consumir alimentos autênticos, e a comprar artesanato autêntico, está a desenvolver e 

potenciar-se o sentimento de nostalgia (Hinrichs, 2003). 

A possibilidade de aceder a alimentos produzidos localmente ou de fazer compras 

em lojas urbanas especializadas em alimentos locais e orgânicos é considerado preferível 

ao supermercado convencional; pequenas lojas de alimentos locais, onde os produtos são 

cuidadosamente pensados e exibidos, fazem com que sejam mais apreciados por 
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consumidores com elevado potencial para evidenciar comportamentos nostálgicos. 

Consequentemente, os consumidores aproveitam, assim, uma oportunidade de participar 

e vivenciar essa atmosfera autêntica. Como exemplo, num estudo levado a cabo por Autio 

et al. (2013) alguns dos entrevistados afirmavam que ao visitarem a praça do mercado no 

Verão (que é um evento ensolarado), despoleta neles um sentimento tão alegre, de algo 

tradicional, sendo uma coisa valiosa e contendo um espírito old-fashioned, um 

determinado romantismo nacional. 

Ao relembrarem-se, de alimentos e da cultura alimentar, os consumidores voltam 

a ligar-se às suas raízes e, ao mesmo tempo, gostam de saber a história da produção de 

seus alimentos e dos benefícios de saúde de determinados alimentos (Niva, 2008; Autio 

et al., 2013); gostam de relembrar o sabor da “sua” comida, do que sabiam no passado e 

que são considerados “bons e velhos tempos” para os consumidores. 

Na literatura sobre nostalgia, e que os autores tenham conhecimento, há pelo 

menos quatro possíveis alternativas disponíveis para mensurar a propensão para a 

nostalgia. Nem todas foram originalmente concebidas para esse objetivo específico mas, 

devido às características gerais da multidimensionalidade deste construto, foram criadas 

com o fim de o analisar adequadamente. Assim, destacamos a escala com vinte itens 

desenvolvida para mensurar a propensão para a nostalgia (Holbrook, 1994; Schindler & 

Holbrook, 2003), a escala “Antiquarianism” (McKechnie, 1977) e a escala de experiência 

(Taylor & Konrad, 1980). No entanto, no presente estudo salientámos o subconjunto de 

oito itens desenvolvido a partir da escala Time Perspective Inventory (Zimbardo & Boyd, 

1999). O subconjunto citado (Routledge et al., 2008) foi desenhado com a finalidade de 

mensurar as atitudes em relação ao passado, refletindo, na sua gloabalidade, o sentimento 

de propensão para nostalgia. Esta última foi a menos orientada comportamentalmente a 

produtos ou a atividades. Apesar de considerada como psicologicamente relevante para a 

expressão da nostalgia, tendo em conta a experiência sensorial (e.g. degustação de 

alimentos) possui um âmbito mais geral.  

Assim, e resumidamente, os consumidores através das suas preferências 

alimentares estão acentuando a importância da nostalgia, da autenticidade dos alimentos 
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ou das lembranças da infância. No entanto, deve salientar-se que estes não deixam de 

fazer parte de um nicho de mercado. 

No estudo de Autio et al. (2013) conclui-se que o facto de se visualizar alimentos 

locais como algo nostálgico vai dar origem à (re) criação de um passado cor-de-rosa, no 

qual os alimentos ainda eram saborosos e não eram arriscados, bem como ao 

desenvolvimento dessa perceção nas pessoas.  

 

3.4 Conclusão do Capítulo 

Este capítulo focou-se no construto nostalgia, bem como na sua relação com os 

alimentos, sendo salientado esta lacuna em termos de investigação. Abordou-se a questão 

da memória, da sua ligação direta com a nostalgia, e a existência de alguns 

desencadeadores e objetos que podem despoletar episódios nostálgicos. Para além disso, 

salientou-se o fato de que existem pessoas cuja propensão para a nostalgia pode possuir 

diferentes graus de intensidade, devendo-se sobretudo às suas características pessoais e 

psicológicas. 

No próximo capítulo irá abordar-se a questão da elaboração do modelo conceptual 

e da formulação das hipóteses de investigação. 
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4. Modelo Conceptual e Hipóteses de Investigação 

 

4.1 Introdução 

A utilidade do modelo vê-se na clareza dos relacionamentos possíveis entre as 

variáveis e as consequentes hipóteses que irão ser testadas em contexto empírico. Se as 

relações entre as variáveis se mostrarem corretas (cruzamento entre teoria e estudo 

empírico) e as relações de causa-efeito forem corretamente formuladas, então tanto o 

poder explicativo como o poder preditivo do modelo irão melhorar (Grover & Vriens, 

2006). 

De modo a construir e desenvolver um modelo teórico-conceptual, é útil e 

desejável que o mesmo possua as seguintes dez propriedades (Grover & Vriens, 2006): 

1. Capacidade para explicar e prever: é fundamental, pois a capacidade 

explicativa tem de guiar a construção e desenvolvimento do modelo, para que haja um 

bom poder preditivo; 

2. Poder ser generalizável: um modelo deve ser desenvolvido de forma a ser 

aplicado em outras situações/contextos, para assim conseguir ser generalizável; 

3. Elevado poder heurístico: é fundamental quando novas questões são colocadas 

para o futuro; 

4. Elevado poder unificador: é determinado pela capacidade do modelo em 

agregar áreas de conhecimento não relacionadas previamente; 

5. Consistência interna: o modelo tem de ser livre de incongruências lógicas que 

diminuam a sua consistência interna; 

6. Originalidade: a originalidade do modelo deverá contribuir para a ciência e 

para o estado da arte;  

7. Plausibilidade: estando a ciência num permanente estádio de evolução, a 

plausibilidade do modelo não significa que ele seja conclusivo na sua representação mas 

sim que deve assegurar a sua capacidade para fazer sentido em termos de validade; 
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8. Simplicidade: o modelo deve ter a capacidade de introduzir a complexidade 

que ele pretende explicar, mas de uma forma que seja entendível; 

9. Suportado por factos: o modelo deve ser útil para fins académicos e/ou 

profissionais e, por esta razão, deve ser tão simples quanto possível, apoiado por factos;   

10. Testável e verificável: os pressupostos presentes no desenvolvimento do 

modelo têm de ser testáveis e verificáveis com vista a avaliar o seu nível de precisão num 

estudo empírico.   

O enquadramento teórico e o desenvolvimento analítico do corpo do 

conhecimento, a que corresponde o capítulo 2 e 3 deste estudo, permitiu conhecer os 

fundamentos teóricos que suportam a importância dos eventos, bem como compreender 

o conceito e todos os fundamentos teóricos multidisciplinares que a nostalgia pressupõe. 

Salientou-se, ainda, a importância e a relação explícita dos contributos multidisciplinares 

no desenvolvimento do estudo dos alimentos. Permitiu também, identificar as relações 

existentes entre os eventos e os alimentos; a importância dos construtos relacionados com 

a nostalgia alimentar e com a propensão para a nostalgia, bem como a sua relação com 

a satisfação/prazer que os visitantes de eventos retiram do consumo dos alimentos; foi 

ainda salientada ainda a importância da relação existente entre satisfação/prazer e a 

intenção comportamental. Todavia, não se pode deixar de salientar que existe muito 

pouca investigação realizada ao nível da nostalgia alimentar, sendo que essa lacuna se 

acentua significativamente quando analisada num contexto tão peculiar como é um 

Evento Gastronómico. Como tal, consideramos que o estudo da nostalgia alimentar no 

contexto de um evento gastronómico se reveste de grande relevância em termos 

científicos. 

Esta investigação tem como objeto fundamental a análise, através de um modelo 

integrado, do papel da propensão para a nostalgia e da nostalgia alimentar (bem como 

de outros fatores motivacionais ligados ao prazer que se obtém por frequentar um evento 

gastronómico) na satisfação/prazer e, por esta via e em última instância, na intenção 

comportamental do visitante do evento em questão. Todavia, de forma a captar a 

expressão nostálgica que os alimentos possuem teve de ser criado e testado um novo 
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construto designado de “nostalgia alimentar”, o qual, até à data, desconhece-se a sua 

existência. 

 

4.2 Modelos Conceptuais Propostos 

Os modelos propostos baseiam-se na revisão de literatura e, como tal, no 

enquadramento teórico. Para a seleção dos construtos e variáveis a incluir no modelo de 

análise, foram considerados os seguintes critérios:  

1. A clareza e a relevância dos estudos desenvolvidos ao longo do tempo por 

diversos investigadores;  

2. Lacuna na literatura, devida à multidisciplinaridade do estudo, possibilitando a 

realização de uma investigação que permita expandir o conhecimento;  

3. A atualidade e a pertinência do estudo no contexto em questão. 

Uma das principais ideias que resulta da análise da evolução do conceito de 

nostalgia é a de que existem determinados pessoas que se encontram mais propensos a 

adquirir comportamentos nostálgicos devido às suas características de personalidade.  

Embora a nostalgia seja um sentimento familiar, tal sentimento surge em 

determinadas situações e é expressado de modo e com intensidades diferentes pelas 

pessoas. 

O facto de um dos desencadeadores do sentimento de nostalgia serem os alimentos 

faz com que existe uma clara, irrevogável e forte ligação entre o sentimento nostalgia e 

os alimentos, a qual se encontra ainda por explorar. Sendo ambos os construtos objeto de 

abordagens de cariz multidisciplinar a relação alimentos e nostalgia surge como sendo 

complexa. O fato de, neste estudo, se desenvolver uma escala para mensurar essa relação, 

a qual se denominou de “nostalgia alimentar”, faz com que exista uma melhor 

compreensão dessa muldimensionalidade. Permite, ainda, compreender melhor a relação 

com outras variáveis previamente justificadas, podendo assim dar um importante 

contributo, tanto a nível académico como empresarial (e.g. gestores de eventos), para a 
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compreensão do fenómeno que é a nostalgia. Neste estudo, consideramos a nostalgia 

como essencialmente positiva, i.e. permite-nos relembrar as memórias, que consideramos 

mais pertinentes, da nossa vida (Vess et al., 2012). 

Todavia, consideramos a emoção como um fator chave para a união destes dois 

construtos (nostalgia e alimentos). Assim, salientam-se dois tipos de efeitos associados 

aos estados emocionais: (1) o efeito da emoção no comportamento alimentar; (2) o efeito 

do comportamento alimentar na emoção (Desmet & Schifferstein, 2008). Assim, se 

determinados tipos de alimentos evocam a nostalgia, também o contexto por detrás do 

consumo torna-se igualmente relevante. Ao visitar-se um evento gastronómico está-se a 

obter satisfação, não somente ou exclusivamente pelo evento em si, mas sim graças ao 

prazer associado aos alimentos e ao prazer de degustar os alimentos e da refeição em si 

mesma. Uma vez que o ambiente/contexto é muito importante, a dimensão hedónica do 

evento interliga a nostalgia à satisfação/prazer. Todavia, esta ligação só é possível de 

operacionalizar caso os visitantes do evento sejam pessoas motivadas pelos alimentos, 

fazendo com que os alimentos sejam um depoletador direto da nostalgia (Mannur, 2007). 

A pertinência desta investigação prende-se exatamente com o facto salientado por 

Mannur (2007), ou seja, se a nostalgia provoca algum efeito aquando da ingestão de 

alguns alimentos, sendo estes despoletadores de sentimentos nostálgicos, então num 

evento gastronómico é normal esperar-se que esse efeito aumente. Como tal, o principal 

objetivo da nossa investigação consiste em analisar o grau de influência que a nostalgia 

exerce na satisfação/prazer em relação aos alimentos e, consequentemente, em futuras 

visitas ao evento, i.e. no efeito lealdade. No entanto, para alcançarmos este objetivo, 

procedeu-se primeiramente ao desenvolvimento de um novo construto de nostalgia – 

“nostalgia alimentar”. 

A propensão para a nostalgia vem captar a predisposição que um individuo 

possui para experimentar a nostalgia (Routledge et al., 2008). Este construto foca-se no 

indivíduo, bem como na predisposição que este tem ou não para experiênciar este estado 

emocional. 
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Assim sendo, numa primeira fase foram desenhados dois modelos “nostalgia-

satisfação/prazer” independentes (ver figuras 4.1 e 4.2), que diferem na natureza do 

construto de nostalgia a ser aplicado e que vão ser estimados em separado. 

Subsequentemente, o construto da “propensão para a nostalgia” (figura 4.1) e o construto 

orientado para a “nostalgia alimentar” e o construto propensão para a nostalgia (figura 

4.2) captam o estado de nostalgia holística do consumidor, dando origem a um modelo 

integrado (figura 4.3). 
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Figura 4.1 – Modelo Conceptual Parcial 1 
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Figura 4.2 – Modelo Conceptual Parcial 2 
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Figura 4.3 – Modelo Conceptual Integrado 
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4.2.1 Medidas 
 

 

 

4.2.1.1 Construtos da Nostalgia 

 

 

 

Na literatura existem pelo menos quatro formas alternativas para medir a 

propensão para a nostalgia. Todavia, nem todas foram concebidas com essa finalidade, 

mas devido à sua característica de multidimensionalidade, podem ser adaptadas de forma 

a capturar corretamente esta propensão. 

Para além do construto de propensão para a nostalgia com 20 itens (Holbrook, 

1994; Schindler & Holbrook, 2003), tem-se a escala denominada de Antiquarianism Scale 

de McKechnie (1977) e a Escala de Experiência que também já foi aplicada para captar 

esse sentido de Taylor & Konrad (1980). Routledge et al., (2008) utilizaram oito itens da 

escala de Time Perspective Inventory criada por Zimbardo & Boyd (1999) que foi 

desenhada para medir a atitudes perante o passado que refletem na sua totalidade o 

sentimento propensão para a nostalgia (ver quadro síntese 4.1). 

Esta última escala, de Routledge et al. (2008) é a que está menos orientada a 

produtos ou atividades; detém em si um foco mais genérico, embora seja 

psicologicamente relevante para a nostalgia a expressão que têm em linha de consideração 

a experiência sensorial, como é a própria alimentação. 
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Quadro 4.1 – Resumo das diferentes formas para mensurar Propensão para a Nostalgia 

Autores Construto Itens 

Mckechnie (1977) 
Antiquarianism 

Scale 

1. Gosto de visitar livrarias 

2. Gosto de visitar antiquários 

3. Gosto de lugares que dão a a sensação de ser antigos 

4. Gosto de casas com piso de pedra 

5. Prefiro remodelar uma casa velha do que construir uma nova 

6. Seria divertido possuir algumas fantasias à moda antiga 

7. Eu gosto mais de mobiliário moderno do que dos estilos mais tradicionais 

8. As zonas antigas da cidade são mais interessantes do que as novas áreas 

9. Gostaria de viver numa comunidade com um ambiente moderno, e planeada  

10. Eu gosto de trabalhar num jardim com flores 

11. Eu sou bastante sensível ao "caráter" de um edifício 

12. Eu gostaria de viver numa casa histórica 

13. Eu não tenho interesse nenhum em ballet 

14. Gosto de ler sobre a história dos locais 

15. Eu gostaria de ir à ópera 

16. Edifícios modernos raramente são tão atraentes como os mais antigos 

17. Eu gostaria de ver filmes gravados à 15 ou 20 anos atrás 

18. Gosto de colecionar coisas que a maioria das pessoas consideraria lixo 

19. Gosto de tapetes orientais 

20. Os edifícios antigos geralmente são deprimentes 
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Autores Construto Itens 

Taylor e Konrad 

(1980) 
Experience Scale 

1. Eu não entendo por que as pessoas guardam coisas antigas 

2. As reconstruções das primeiras aldeias interessam mais do que livros sobre os primórdios da vida 

3. O passado é melhor preservado em livros 

4. Eu saio do meu trajeto para passar por partes mais antigas da cidade 

5. Eu não gosto da sensação de estar cercado por coisas que são antigas 

6. Quando eu desço a rua, as coisas antigas chamam-me à atenção 

7. Eu nunca pensaria em comprar coisas que são antigas 

8. Eu gostaria de ver como as pessoas nesta área viveram durante os tempos pré-históricos 

9. Zonas antigas da cidade estão degradadas e sujas 

10. Eu ficaria feliz de viver numa casa antiga cheia de mobiliário antigo e recordações do passado 

11. A maioria das antiguidades são simplesmente sucata velha 

12. Eu preferiria visitar um local histórico do que simplesmente ler sobre ele 
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Autores Construto Itens 

Holbrook (1994) e 

Schindler e Holbrook 

(2002) 

20 itens 

1. Eles já não fazem como costumavam fazer 

2. O novo é quase sempre melhor 

3. No futuro, as pessoas vão ter uma vida melhor 

4. As coisas costumavam ser melhores nos bons e velhos tempos 

5. Acredito na marcha constante do progresso 

6. Ontem, todos os meus problemas pareciam-me tão distantes 

7. Os produtos estão a ficar cada vez mais com pior qualidade 

8. Comparado com os nossos pais, temos tudo 

9. A mudança tecnológica vai assegurar um futuro melhor 

10. Quando eu era jovem, eu era mais feliz do que sou hoje 

11. Hoje, as novas estrelas de cinema poderiam aprender com os antigos profissionais 

12. Devo admitir que cada vez está a ficar melhor 

13. Os verdadeiros grandes heróis desportivos estão, há muito, mortos e enterrados 

14. História envolve uma melhoria constante do bem-estar humano 

15. O padrão de vida de hoje é o mais elevado de sempre 

16. Às vezes, quase desejo puder voltar para o ventre da minha mãe 

17. Estamos passando por um declínio na qualidade de vida 

18. Crescimento constante do PIB trouxe um aumento da felicidade humana 

19. Comparado com os clássicos, a música de hoje é na maior parte lixo 

20. Negócios modernos criam constantemente um amanhã melhor 
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Autores Construto Itens 

Routldge et al. 

(2008) 

8 itens do Time 

Perspective 

Inventory 

1. Dá-me prazer pensar no meu passado 

2. Eu penso, com frequência, no que poderia ter feito de forma diferente no meu passado (RS) 

3. No global, lembro-me mais de experiências agradáveis do que desagradáveis do meu passado 

4. Eu penso nas boas coisas que perdi ao longo da minha vida (RS) 

5. As recordações felizes acerca dos ''bons tempos'' surgem espontaneamente na minha memória 

6. O passado tem muitas lembranças desagradáveis, que eu prefiro não recordar (RS) 

7. Fico nostálgico(a) quando penso na minha infância 

8. Eu penso nas coisas más que me aconteceram no passado (RS) 

(RS= reverse score)
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Na fase qualitativa do nosso estudo permitiu-nos iniciar o processo de 

desenvolvimento de um novo construto (ver acima), cujo objetivo principal consistiu na 

mensuração do estado de nostalgia diretamente associado aos alimentos e às experiências 

gastronómicas. A utilização dos itens referidos justifica-se com a necessidade de captar 

as atitudes das pessoas perante duas diferentes dicotomias relacionadas com o consumo 

de alimentos: passado versus presente e benefícios versus prejuízos dos alimentos.  

O facto de termos saudades de uma determinada refeição especial servida e 

preparada pelos nossos entes queridos realmente existe, dando suporte ao conceito de 

nostalgia alimentar, o qual se encontra enraizado nas nossas crenças e que tendemos a 

sobrevalorizá-las. 

 

4.2.1.2 Construto das Experiências Hedónicas 

A nível teórico este estudo foca-se na nostalgia alimentar. Daí a importância de 

analisar a perceção que os visitantes dos eventos gastronómicos possuem acerca dos 

alimentos ou do paladar dos mesmos, os seus sentimentos acerca da culinária ou o prazer 

que retiram associado ao gosto e à alimentação. Mais concretamente, importa analisar o 

grau ao qual corresponde o conteúdo nostálgico associado. 

Assim, optou-se pela orientação para um construto com um foco num contexto 

específico – evento gastronómico – em vez de avaliar os alimentos por si só. Os principais 

argumentos que justificam a orientação deste estudo, sustentando a relevância do evento 

como local/lazer, são diversos. Em primeiro lugar, existem várias razões para assistir a 

um evento gastronómico tais como a socialização, os alimentos, a diversão ou o escape, 

por exemplo (Kim et al., 2003). Se os alimentos são a prioridade número um, isso 

significa que os visitantes são cognitiva e afetivamente ligados para essa motivação 

principal. Nesse sentido visitar o evento implica alimentação. Mas tal é diferente de uma 

ida a um restaurante, uma vez que, no primeiro caso, os visitantes podem e devem 

explorar as diferentes propostas gastronómicas. 
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Efetivamente, os visitantes de um evento gastronómico são pessoas que estão 

completamente imersos na gastronomia. A nossa representação cognitivo-afetiva da 

realidade é dependente do contexto, e os alimentos são um fenómeno global. A 

experiência emocional dos alimentos depende da avaliação positiva ou negativa do 

próprio estímulo (alimento), além da apreciação das circunstâncias sociais, físicas, 

ambientais e situacionais em que a emoção é experimentada (Macht et al., 2005; Barrett 

et al., 2007). Por isso, é quase inviável fazer qualquer distinção clara sobre a influência 

de cada estímulo, quando considerado em isolado, bem como o seu efeito sobre a 

experiência global dos alimentos. O evento gastronómico é um contexto particular no 

qual podem ocorrer vários fatores que desencadeiam sentimentos nostálgicos.  

Por outro lado, Mela (2006) demonstrou que a “preferência” na seleção de géneros 

alimentícios específicos face a outras alternativas não resulta necessariamente do "gosto", 

definido como o prazer derivado da estimulação oro-sensorial de alimentar-nos. Pode 

também resultar do "desejo", descrito como uma motivação intrínseca que um indivíduo 

possui relativamente a consumir um alimento em particular. Este desejo pode ser, por 

vezes, prejudicado ou compensado por outras restrições físicas, morais, económicos, 

cognitivas ou comportamentais (e.g. saúde, valores, marcas, custos, etc.) (Mela, 2006). 

Assim, a escolha de um determinado alimento, seja por exeperiência ou desejo, pode 

provocar sentimentos contraditórios ao que seria de esperar. Efetivamente, os seres 

humanos respondem emocionalmente a ambas as fontes de estímulos: alimentos 

(experiência) e conceituais (ouviu falar). No entanto, apesar de ambas as fontes de 

estímulos produzirem padrões semelhantes de intensidade, as  dimensões subjacentes do 

afeto  parecem alterar-se sob condições específicas (Cardello et al., 2012). Por exemplo, 

no estudo desenvolvido por Cardello et al. (2012), o nome de uma marca de chocolate 

evocou uma resposta emocional maior comparativamente ao próprio consumo do 

produto, sugerindo que os nomes dos alimentos podem provocar um nível mais 

diversificado e intenso de emoções e memórias do que o provocado isoladamente pelos 

órgãos sensoriais. Este estudo permite-nos destacar o efeito de usar nomes de receitas ou 

de alimentos, de modo a avaliar a atitude ou o sentimento de visitantes de um evento 

gastronómico em relação a potenciais desencadeadores de nostalgia. 
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É de realçar que as características sensoriais dos alimentos são variadas, 

englobando fatores visuais, olfativos e tácteis. As causas diretas da resposta emocional 

aos alimentos incluem também os efeitos fisiológicos, tais como um aumento no nível de 

energia e sensação de saciedade (Desmet & Schifferstein, 2008). Entre o leque de órgãos 

e atividades sensoriais, os odores podem desencadear memórias autobiográficas 

emocionais vivas (Chu & Downes, 2000). Essas memórias autobiográficas traduzem-se 

posteriormente em avaliações de auto-relato e comportamentos deliberados que são 

apenas aspetos que fazem parte das escolhas dos alimentos por parte dos consumidores. 

Os estímulos inconscientes ou inacessíveis, bem como a resposta emocional, tornam-se 

quase impossíveis de avaliar no que diz respeito à natureza e à valência das atitudes 

implícitas visto serem desencadeados por diversos estímulos ambientais que se 

sobrepõem (Barrett et al., 2007; Czyzewska et al., 2011). 

Em resumo, nenhum dos construtos teóricos existentes captam integralmente a 

natureza multidimensional hedônica de um evento gastronómico. No entanto, Arnold e 

Reynolds (2003) realizaram um estudo no qual desenvolveram um construto de 

motivações hedónicas num ambiente comercial. Tal constitui uma fonte de inspiração 

para o nosso estudo, já que nos permite adaptar, ampliar e desenvolver uma medida 

alternativa orientada a um contexto gastronómico. 

 

4.2.1.3 Construto da Satisfação/ Prazer 

Sendo que principal motivação para visitar um evento gastronómico consiste em 

consumir e saborear a comida, a medição da satisfação/prazer foi dirigida para a 

experiência de degustação e consumo de alimentos durante um evento em vez de se focar 

num tipo específico de alimento ou cozinha regional. 

A relação entre emoção e alimentação é bidirecional e não linear. De acordo com 

o efeito de modulação das emoções congruentes (Patel & Schlundt, 2001), uma emoção 

positiva aumenta a motivação para comer, bem como o prazer que se retira de tal. Assim, 

a emoção tende a estimular a alimentação. Considerando o efeito emoção-regulação, a 
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alimentação contribui para uma redução de estados desagradáveis de sentimentos (Booth, 

1994). Além disso, poder-se-á concluir que uma experiência de alimentação fomenta 

sempre   as emoções positivas. Quando as pessoas não seguem os seus objetivos dietéticos 

em qualidade e quantidade elas podem sentir-se culpadas. Esse sentimento não é positivo 

(Desmet & Schifferstein, 2008). Devido a esta situação, a intensidade e o valor dos 

resultados emocionais são medidos através de quatro expressões emocionais diferentes, 

utilizando-se para tal, um formato de escala semântica (Canetti et al., 2002). 

 

4.3 Hipóteses de Investigação 

 

Na secção anterior apresentamos três modelos conceptuais: dois parciais e um 

integrado. O primeiro e segundo modelos conceptuais (figuras 4.1 e 4.2) são em tudo 

semelhantes, exceto no construto que diz respeito à nostalgia. Específicamente, enquanto 

no primeiro modelo parcial utilizamos o construto “propensão para a nostalgia”, no 

segundo modelo parcial o construto que se utiliza designa-se de construto “nostalgia 

alimentar”. Por fim, no terceiro modelo conceptual (figura 4.3) combina-se e integra-se 

ambos os construtos referentes à nostalgia. 

A investigação indica que há uma relação entre a predisposição para  nostalgia de 

uma pessoa e um resultado provavelmente afetivo. Quando as pessoas estão envolvidas 

numa experiência nostálgica, acessibilidade à memória positiva permite um aumento dos 

auto-tributos. Ou seja, a nostalgia tende a reforçar a positividade de auto-concepção 

(Wildschut et al., 2010; Vess et al., 2012). Como o ambiente gerado por um evento 

gastronómico influencia também a forma como a nostalgia afeta o estado emocional 

(Hwang & Hyun, 2013), introduziu-se uma variável para determinar previamente a 

relação positiva entre a nostalgia e a sensação hedónica gerada por uma experiência 

gastronómica. 
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H1.1 e H3.1. A propensão para a nostalgia afeta positivamente a avaliação 

hedónica da experiência gastronómica. 

Replicou-se, então, o  modelo de equações estruturais, substituindo a propensão 

para a nostalgia pelo outro construto: nostalgia alimentar. Assim, esperava-se obter um 

modo de associação semelhante entre a variável exógena e a experiência hedónica. 

H2.1: A nostalgia alimentar está positivamente associada à experiência 

hedónica. 

Tal como no modelo anterior, neste segundo modelo parcial testamos os efeitos 

simultâneos do construto nostalgia alimentar e experiência hedónica na satisfação / 

prazer e, finalmente, a probabilidade de revisita e recomendação (lealdade). Se o 

sentimento hedónico gerado pelos desencadeadores nostálgicos do evento, que foi 

considerado construtivo e agradável, então esse sentimento pode reforçar diretamente a 

relação positiva entre a nostalgia e a satisfação (Wildschut et al., 2006; Vess et al., 2012; 

Muehling & Pascal, 2012). 

H1.2 e H3.4: Quanto maior a propensão para a nostalgia, mais positiva é a 

satisfação/prazer do visitante com o evento gastronómico. 

H2.2: A nostalgia alimentar está positivamente associada à satisfação/prazer 

do visitante com o evento gastronómico. 

Simultaneamente, enquanto comemos, partilhamos, degustamos, cheiramos, 

interagimos socialmente e, principalmente, a perceção da autenticidade dos alimentos 

abrange uma avaliação motivacional favorável de um contexto de evento, então a 

experiência desse  evento hedónico delicia necessariamente o turista (Canetti et al., 2002; 

Quan & Wang, 2004; Desmet & Schifferstein, 2008; Hillel et al., 2013). 

H1.4, H2.4 e H 3.8: Quanto mais forte for a experiência hedónica, mais 

positiva é a satisfação/prazer do visitante com o evento gastronómico. 
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Da mesma forma, assumindo que ambos propensão para a  nostalgia e a nostalgia 

alimentar específicos origina turistas satisfeitos, essas variáveis exógenas podem 

estimular a vontade de um turista a regressar para eventos futuros (Chen et al., 2014; 

Leong et al., 2014). 

H1.3: A propensão para a nostalgia está positivamente associada com a 

intenção comportamental do visitante. 

H2.3 e H3.6: A nostalgia alimentar está positivamente associada com a 

intenção comportamental do visitante. 

A consequência lógica da satisfação de um serviço / evento é a intenção de voltar 

e de recomendar, abrangendo dimensões tanto comportamentais e como atitudinais da 

lealdade para com o evento. Embora em algumas circunstâncias apenas indiretamente 

afetem o comportamento futuro (Mason & Paggiaro, 2012), a satisfação é frequentemente 

positivamente relacionada com a vontade de retornar a um evento gastronómico no futuro 

(Yoon & Uysal, 2005; Kim et al., 2010; Ryu et al., 2012). 

H1.5, H2.5 e H3.9: A satisfação/prazer contribui positivamente para a 

intenção comportamental do visitante. 

Teoricamente, não é o suficiente para mostrar profunda predisposição nostálgica 

para responder indistintamente a tudo o que possa provocar esse estado psicológico (Iyer 

& Jetten, 2011). O sentimento nostalgia neste contexto é claramente orientada para um 

objeto específico - os alimentos. Portanto, pode-se argumentar que uma pessoa pode 

apresentar uma clara, embora indefinida propensão para a nostalgia, embora não esteja 

certo de que isso se traduza em todos os objetos (Wildschut et al., 2006; Routledge et al., 

2008). Cada construto - propensão para a nostalgia e nostalgia alimentar - capta 

diferentes dimensões respeitantes às relações entre sujeito-objeto. 
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H3.3: A propensão para a  nostalgia afeta positivamente a nostalgia alimentar. 

Uma vez que o construto nostalgia alimentar mais especificamente mede o 

desencadear exato do que provoca nostalgia num evento turístico, a associação entre essa 

variável exógena e outras variáveis endógenas é esperado que seja mais forte do que o 

efeito de uma medida mais genérica de nostalgia (Macht et al., 2005). Considerando 

individualmente, cada elo entre nostalgia alimentar ou a propensão para a nostalgia e 

seu impacto relativo sobre as variáveis experiência hedónica, satisfação/prazer e 

intenção comportamental são esperados que sejam mais fortes quando a nostalgia 

alimentar é o preditor que quando a propensão para a nostalgia é utilizada. 

H3.2: O efeito positivo da nostalgia alimentar sobre a experiência hedónica é 

mais forte que a ligação entre a propensão para a nostalgia e experiência hedónica. 

H3.5: O efeito positivo da nostalgia alimentar sobre a satisfação/prazer é mais 

forte que a ligação entre a propensão para a nostalgia e a satisfação/prazer do 

visitante com o evento gastronómico. 

H3.7: O efeito positivo da nostalgia alimentar na intenção comportamental é 

mais forte que a ligação entre a propensão para a nostalgia e a intenção 

comportamental do visitante. 

Antecipamos que um modelo integrado irá reforçar a ligação entre a nostalgia e 

as suas consequências: emocionais e comportamentais, e, além disso, esperamos que essa 

força seja estatísticamente prevista pela robustez desse modelo. 

Ou seja, o que se espera obter é que, em comparação com o desempenho dos dois 

modelos parcelares, o modelo integrado possua um melhor desempenho. Para tal, para 

além dos índices de bondade de ajustamento, irá fazer-se a comparação dos índices 

baseados na teoria da informação. 

H4: O modelo integrado que inclui a propensão para a nostalgia e a nostalgia 

alimentar como variáveis exógenas latentes tem um desempenho melhor do que dois 

modelos parciais. 
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Com base na discussão teórica acima realizada para desta forma suportar e a 

justificar as hipóteses de investigação, elaborou-se um quadro resumo, no qual se 

encontram descritas todas as hipóteses desta investigação (ver quadro 4.2.). 

 

Quadro 4.2 – Resumo das Hipóteses de Investigação 

H1.1:A propensão para a nostalgia afeta positivamente a avaliação hedónica da experiência gastronómica. 

H1.2: Quanto maior a propensão para a nostalgia, mais positiva é a satisfação/prazer do visitante com o 

evento gastronómico. 

H1.3: A propensão para a nostalgia está positivamente associada com a intenção comportamental do visitante. 

H1.4: Quanto mais forte for a experiência hedónica, mais positiva é a satisfação/prazer do visitante com o 

evento gastronómico. 

H1.5:A satisfação/prazer contribui positivamente para a intenção comportamental do visitante. 

H2.1: A nostalgia alimentar está positivamente associada à experiência hedónica. 

H2.2: A nostalgia alimentar está positivamente associada à satisfação/prazer do visitante com o evento 

gastronómico. 

H2.3: A nostalgia alimentar está positivamente associada com a intenção comportamental do visitante. 

H2.4: Quanto mais forte for a experiência hedónica, mais positiva é a satisfação/prazer do visitante com o 

evento gastronómico. 

H2.5: A satisfação/prazer contribui positivamente para a intenção comportamental do visitante. 

H3.1: A propensão para a nostalgia afeta positivamente a avaliação hedónica da experiência gastronómica. 

H3.2: O efeito positivo da nostalgia alimentar sobre a experiência hedónica é mais forte que a ligação entre a 

propensão para a nostalgia e a experiência hedónica. 

H3.3: A propensão para a  nostalgia afeta positivamente a nostalgia alimentar. 

H3.4: Quanto maior a propensão para a nostalgia, mais positiva é a satisfação/prazer do visitante com o 

evento gastronómico 

H3.5: O efeito positivo da nostalgia alimentar sobre a satisfação/prazer é mais forte que a ligação entre a 

propensão para a nostalgia e a satisfação/prazer do visitante com o evento gastronómico. 

H3.6: A nostalgia alimentar está positivamente associada com a intenção comportamental do visitante. 

H3.7: O efeito positivo da nostalgia alimentar na intenção comportamental é mais forte que a ligação entre a 

propensão para a nostalgia e a intenção comportamental do visitante. 

H 3.8: Quanto mais forte for a experiência hedónica, mais positiva é a satisfação/prazer do visitante com o 

evento gastronómico. 

H3.9: A satisfação/prazer contribui positivamente para a intenção comportamental do visitante. 

H4: O modelo integrado que inclui a propensão para a nostalgia e a nostalgia alimentar como variáveis 

exógenas latentes tem um desempenho melhor do que dois modelos parciais. 
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4.4 Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo desenvolveram-se os modelos conceptuais a analisar bem como as 

hipóteses de investigação, com base na revisão de literatura e resultados de estudos 

empíricos anteriores. A estrutura conceptual reflete essencialmente relações algumas já 

testadas empiricamente e por isso mesmo, fundamentadas; outras que refletem a 

indicações de futuras investigações de estudo empíricos anteriores, carecendo assim de 

desenvolvimento e análise empírica mais profunda. 

O contributo científico para a academia situa-se, sobretudo ao nível da criação do 

novo construto denominado de nostalgia alimentar, colocando assim uma primeira 

abordagem (que até à data, que se tenha conhecimento, não existe) num ambiente 

específico, contribuindo, assim, para a clarificação do papel da nostalgia nas experiências 

hedónicas que ocorrem num evento, bem como no relacionamento com a 

satisfação/prazer e a intenção comportamental (que num contexto mais de gestão de 

eventos, terá um contributo para a sua melhoria de eficácia e eficiência). 

Este modelo conceptual, desenvolvido exclusivamente a partir da literatura, vai 

ser submetido a um estudo exploratório e a um pré-teste ao instrumento a aplicar, com o 

objetivo de apurar a sua adequação ao campo de aplicação da pesquisa e, também com o 

propósito de conseguir alguma simplificação, fundamentada na experiência e 

competência profissionais de especialistas na área do turismo e de gastronomia.  

O próximo capítulo (5) diz respeito à análise e discussão da metodologia de 

investigação utilizada ao longo de todo este estudo. Aborda igualmente questões 

relacionadas com a amostra e procedimentos de amostragem, e os métodos e técnicas 

estatísticas utilizadas para analisar os dados. Pode considerar-se que seja, um capítulo 

crítico do ponto de vista da estruturação do processo de investigação que antecede a 

análise dos dados, quer na sua abordagem qualitativa (estudo exploratório e pré-teste ao 

questionário) quer na abordagem quantitativa.   
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5. Metodologia de Investigação 

 

5.1 Introdução   

  

No capítulo 4, foram discutidos os modelos conceptuais e desenvolvidas as 

hipóteses de investigação a testar. Após uma reflexão sobre a ontologia, a epistemologia 

da ciência e a área científica do projeto em causa, passamos a descrever as opções 

metodológicas adotadas em cada uma das etapas de investigação: 

1) Estudo exploratório – entrevistas semi-estruturadas;  

2) Estudo quantitativo – construção do questionário, pré-teste;  

3) Enquadramento da amostra; 

4) Aplicação do questionário e a recolha dos dados; 

5) Escolha dos métodos e técnicas de análise de dados; 

6) Análise estatística dos dados recolhidos.   

Primeiramente importa salientar que a revisão da literatura da presente 

investigação visou recolher informação acerca de estudos desenvolvidos em áreas 

semelhantes à que nos propusemos estudar. Prentendeu-se com isso identificar as lacunas 

existentes na literatura e, por conseguinte, o possível contributo académico que esta 

investigação poderia fornecer. 

A revisão de literatura incidiu, sobretudo, em duas áreas de investigação: na 

psicologia do consumidor (no que diz respeito à nostalgia) e na gestão e marketing de 

eventos. Após a análise dos contributos de diversos autores tanto em relação ao estudo de 

eventos como da nostalgia, foi identificado um possível contributo específico: a criação 

de um construto mais orientado a captar a nostalgia alimentar. Assim sendo, seguiu-se a 

construção dos modelos de análise em que cada construto se insere bem como as relações 

entre eles (previamente justificadas na literatura) e que têm como objetivo a articulação 

entre a teoria e a investigação empírica deste estudo. 
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O passo seguinte prendeu-se com a organização e produção de um conjunto de 

instrumentos que fossem capazes de recolher a informação necessária à validação dos 

modelos de análise. Assim, foi necessário definir a unidade de análise, a amostra, bem 

como os instrumentos necessários para efetuar a recolha dos dados.  

Numa primeira fase foram realizadas entrevistas semi-estruturadas a diferentes 

indivíduos com conhecimentos diferenciados. Especificamente acerca da organização de 

eventos turísticos, de gastronomia ou de atrações turísticas. Nesta fase, o objetivo foi o 

de compreender se, face à experiência prática dos entrevistados, o modelo de análise 

proposto faria sentido. Por outro lado, procurou-se identificar possíveis dimensões e 

determinantes que pudessem ser tidos como fundamentais para um melhor entendimento 

dos eventos gastronómicos, bem como averiguar acerca da importância da nostalgia como 

“desencadeadora” de satisfação e por conseguinte de condução a uma intenção 

comportamental positiva relativa ao evento. 

A construção dos instrumentos de pesquisa (recolha de dados) foi, assim, 

orientada por abordagens qualitativas e quantitativas, na medida em que se pretendeu, por 

um lado, aprofundar a análise do tema em estudo e, por outro lado, estabelecer 

generalizações para outros universos, se possível. Consequentemente foram desenhados 

os instrumentos capazes de produzir as informações adequadas para enquadrar o modelo 

de análise e as hipóteses de investigação. 

Neste capítulo conceptualizamos a metodologia como um conjunto de regras explícitas, 

de planos de ação e procedimentos nos quais se baseia a investigação científica e que 

garantem a correta avaliação dos seus resultados (Quivy e Campenhoudt, 2005). É a 

metodologia que vai determinar quais as técnicas a serem utilizadas pelo investigador 

para entender a realidade, sendo uma consequência do paradigma adotado, que por sua 

vez é consequência do posicionamento epistemológico e ontológico do investigador 

(Quivy e Campenhoudt, 2005). 
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5.2 Posicionamento Ontológico, Epistemológico da Investigação   

O conceito de ontologia diz respeito à questão do ser, à compreensão sobre como 

as coisas são. A ontologia serve como base para determinar e delimitar o problema de 

investigação, sendo que também contribui para a definição da epistemologia e, 

consequentemente, para a escolha da metodologia de investigação a ser adotada (Girod-

Séville e Perret, 1999). Na ontologia considera-se a interação sujeito-objeto. 

Consequentemente pode considerar-se que a realidade social é produto da negociação e 

da partilha de significados entre as pessoas, caso em que a ontologia resulta de uma 

construção social (Maurand-Valet, 2010). Assim, a realidade pode não ser considerada 

nem como algo totalmente externo e independente da mente humana (objetiva), nem 

somente como fruto da percepção de cada indivíduo isoladamente (idealista, subjetiva). 

Porém, a realidade pode ser intersubjetiva, i.e. percebida e “criada” de uma forma coletiva 

– as perceções do mundo que compartilhamos em sociedade (Maurand-Valet, 2010). 

A posição ontológica que adotamos define a forma como percebemos o mundo e 

os fenomenos (físicos ou sociais) que estamos a investigar, coexistindo duas visões em 

oposição: uma visão realista e uma visão idealista sobre como as coisas são (Girod-Séville 

e Perret, 1999). Uma vez que, neste estudo, o investigador tem acesso ao mundo real, 

considerado externo e objetivo, estamos perante um posicionamento ontológico realista. 

Neste caso, é frequente assumir-se um paradigma de investigação positivista (Girod-

Séville e Perret, 1999). De acordo com este paradigma, sujeito e objeto são assumidos 

como entidades independentes e que não se influenciam no processo de conhecimento 

(Girod-Séville e Perret, 1999). No paradigma positivista, as hipóteses são testadas 

existindo relações de causa – efeito. Uma determinada variável tanto pode ser como não 

ser causa de um determinado fenómeno. Caracteriza-se por favorecer a realização de 

testes probabilísticos. No entanto, o tamanho da amostra e constituição da mesma devem, 

por norma, assegurar a representatividade da população / universo (Maurand-Valet, 

2010).  

Tendo em consideração os objetivos definidos para a presente investigação, pode 

dizer-se que a mesma assenta numa ontologia e numa epistemologia (numa visão da 
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realidade e numa procura de instrumentos científicos para a estudar) que favorecem a 

adoção de um paradigma positivista (Hunt, 1991). Na figura 5.1. encontra-se resumido o 

posicionamento adotado nesta investigação. Assim sendo, o paradigma positivista está 

fundamentado numa ontologia realista, isto é, acredita em verdades objetivas, 

independentes da perceção humana (Hunt, 1991). Considera que a realidade é composta 

por estruturas tangíveis e relativamente estáveis. Como tal, defende a existência de uma 

epistemologia objetivista, pressupondo que chegamos ao conhecimento de forma 

objetiva, i.e. a realidade “está lá fora”, esperando que a investiguemos (Hunt, 1991). 

Considera-se que só os fenómenos que possam ser mensuráveis e observáveis podem ser 

considerados conhecimentos válidos, os quais podem ser testados. 

O posicionamento ontológico (natureza da realidade) e epistemológico (relação 

do investigador com o objeto ou sujeito de estudo) origina duas posturas metodológicas 

distintas, sendo que o investigador tem de tomar as devidas decisões relativamente às 

diferentes etapas de realização da sua investigação (Maurand-Valet, 2010).  

Neste paradigma, segue-se uma lógica hipotética – dedutiva, i.e. a partir de um 

conhecimento prévio (revisão da literatura) são identificadas lacunas (Marconi & 

Lakatos, 2002). Essas lacunas servem de base à criação de hipóteses de investigação. A 

etapa seguinte consiste em recolher os dados e em testar se as hipóteses serão ou não 

rejeitadas (Popper, 2003). Este tipo de lógica dedutiva assenta em raciocínios rigorosos, 

objetivos e credíveis que vão permitir validar os resultadas da investigação (Hunt,1993), 

com recurso a técnicas de modelação (e.g. modelação de equações estruturais). O valor 

do conhecimento reside na verificabilidade, confiabilidade e validade dos resultados 

finais, muito embora privilegiando também a compreensão do fenómeno no contexto 

adotado (Hunt, 1991). 

A presente investigação segue essa lógica, orientando-se para relações de causa-

efeito. Assim, a pesquisa está referenciada a uma teoria que fundamenta e justifica as 

hipóteses de investigação para os fenómenos que se encontram em análise. A Fig.5.2. 

resume as etapas básicas da lógica assumida nesta investigação (hipotético-dedutiva). 
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Figura 5.1 – Resumo do posicionamento desta investigação 
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Figura 5.2 – Resumo das etapas de investigação hipotética - dedutiva 

 

Adaptado de: Maurand-Valet, 2010
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Em resumo, esta investigação segue uma abordagem positivista com o objetivo de 

validar um modelo teórico através do teste das suas hipóteses de investigação. A recolha 

dos dados consistiu, fundamentalmente, na aplicação de um questionário aos visitantes 

de um evento gastronómico. Posteriormente procedeu-se ao tratamento e análise desses 

dados, de modo a retirar conclusões sobre o impacto entre as variáveis bem como as 

relações que compõem os modelos conceptuais propostos.  

 

5.3 Opções Metodológicas do Estudo Qualitativo   

Denzin e Lincoln (2006) propõe uma definição genérica de análise qualitativa 

como se tratando de uma área de múltiplas práticas (representações que incluem notas de 

campo, entrevistas, conversas, fotografias, entre outras) e de diversos paradigmas de foro 

interpretativista que são utilizados para atingir a visibilidade e a melhor compreensão da 

realidade que se encontra em estudo. A investigação qualitativa envolve diversas 

ferramentas de recolha de dados empíricos que se destinam a compreender melhor os 

eventos, o contexto social, bem como o problema de investigação em questão. 

Normalmente está mais envolta numa abordagem interpretativista, o que significa que os 

investigadores tentam compreender ou interpretar os significados que os intervenientes 

lhe conferem (Denzin e Lincoln, 2006). 

No presente estudo, o fenómeno a pesquisar diz respeito ao impacto da “nostalgia” 

na “satisfação/prazer” e na “intenção comportamental” no contexto de um evento 

gastronómico. A abordagem qualitativa foi utilizada unicamente durante a fase do estudo 

exploratório, definido por Churchill (1979, p.66) como «um parecer de uma amostra de 

pessoas que podem contribuir com algumas ideias e conhecimentos relativos ao 

fenómeno a investigar». Sendo que os determinantes deste processo se encontravam já 

pré-seleccionados no modelo conceptual proposto, pretendeu-se que este estudo 

exploratório contribuísse para operacionalização desse modelo, nomeadamente através 

da adaptação dos construtos teóricos e dos seus itens (cruciais para o desenvolvimento do 

estudo quantitativo), bem como para avaliação da pertinência e bem como à adequação 

do novo construto – “nostalgia alimentar”. 
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Nesta investigação, o estudo exploratório teve como objetivo a verificação do 

enquadramento e a adequação do modelo conceptual aos eventos gastronómicos. 

Consequentemente, foi desenhado por forma a: 

 Definir o que se entende por gastronomia; 

 Compreender a relação entre gastronomia e turismo; 

 Compreender a relação entre nostalgia e gastronomia; 

 Aferir a importância do estudo dos eventos turísticos, com particularidade para 

os eventos gastronómicos. 

Os resultados deste estudo exploratório aliado à revisão da literatura serviram de base à 

elaboração de um questionário incorporando um conjunto de medidas multi-item. 

 

5.3.1  A Entrevista   

Uma das técnicas de recolha de informação utilizada neste estudo foi a entrevista 

semi-estruturada. Este tipo de entrevista caracteriza-se por ser particularmente adequada 

à criação de um ambiente mais informal, mas incluindo algumas questões orientadoras, 

por forma a captar as ideias, pensamentos e opiniões das pessoas, bem como as suas 

atitudes e motivações em relação a um contexto/problema específico (Quivy e 

Campenhoudt, 2005). Em relação ao número de entrevistas a realizar, considera-se que 

não existe nenhum número ótimo. Será aconselhável realizar aquelas que o investigar 

entenda como sendo necessárias para obter a informação desejada (Quivy e 

Campenhoudt, 2005), pelo que optámos por realizar cinco entrevistas a especialistas da 

área do turismo e da gastronomia.  

 

Nestas entrevistas semi-estruturadas (de caráter exploratório) foram entrevistados 

dois académicos da área da gastronomia/hotelaria, dois chefes gastronómicos e um 

investigador ligado ao estudo da Gastronomia em Portugal. As entrevistas foram 

conduzidas de modo a permitir aos entrevistados falarem livremente, mas sem nunca se 

afastarem do foco da mesma. Para o tratamento e a análise desta informação recorreu-se 
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à análise de conteúdo. Para efeitos de síntese dos vários contributos obtidos e de modo a 

possibilitar uma análise mais clara e objetiva dos conteúdos das entrevistas, foi elaborado 

um quadro resumo (Anexo A.2). 

 

5.3.1.1 Guião das Entrevistas   

O guião das entrevistas foi elaborado tendo por base a informação que se pretendia 

obter e o problema que se esperava ver resolvido. Assim, o guião das entrevistas foi 

dividido em duas partes distintas: Na primeira parte consta a explicação dos objetivos da 

investigação, seguida do carácter de confidencialidade e anonimato a que a informação 

recolhida estaria sujeita e, por fim, a explicação da relevância da entrevista em causa e do 

contributo da mesma para os desenvolvimentos da investigação. Na segunda parte do 

guião apresentam-se as questões orientadoras que foram colocadas, de forma geral, a 

todos os entrevistados (ver Anexo A.1.) 

 

5.3.2 Análise das entrevistas realizadas 

As entrevistas semi-estruturadas foram conduzidas com o objetivo de melhorar o 

modelo conceptual e com o intuito de compreender o fenómeno ”nostalgia” em contexto 

de eventos ligados à gastronomia e o seu impacto na ”satisfação/prazer” e “intenção 

comportamental” dos visitantes. Para além de melhorar o modelo conceptual, 

pretendemos verificar a pertinência do estudo no contexto em causa, antes de proceder ao 

desenho do questionário. Estas entrevistas decorreram durante os meses de Junho e Julho 

de 2010, tendo como suporte o guião apresentado no anexo A.1. Salientámos que todas 

elas foram previamente autorizadas. 

De seguida apresentam-se as principais evidências apontadas, as quais permitiram 

perceber as perspetivas dos entrevistados relativamente aos eventos gastronómicos, bem 

como à confirmação (ou não) da pertinência do estudo da “nostalgia” neste contexto. 
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A maioria dos respondentes referiu que, face ao desenvolvimento dos eventos 

gastronómicos e à sua importância cultural e tradicional para o país e seus visitantes, é de 

todo pertinente o estudo desta realidade. Esta opinião foi manifestada, em geral, por todos 

os entrevistados, os quais por várias vezes mencionaram a importância destes eventos 

para a divulgação dos produtos regionais, da cultura e das tradições regionais, 

considerando-os como importantes veículos de desenvolvimento económico e turístico.  

Todavia, alguns dos respondentes foram claros a manifestar uma opinião crítica 

quanto à organização e gestão dos eventos, considerando que estes são muito dispersos e 

pouco organizados. «A realidade é mesmo isso que transmite», salientou um dos 

entrevistados. Quando questionado por que razão tal acontece, este entrevistado 

exemplificou com a simultaneidade com que, frequentemente, eventos gastronómicos são 

organizados, ou seja, dentro do mesmo concelho, podemos ter freguesias com eventos a 

decorrer ao mesmo tempo. Segundo o entrevistado, tal facto diminui o valor dos eventos 

e a diferenciação dos mesmos para com outras localidades. 

Importa, ainda, destacar que todos os entrevistados foram unânimes em salientar 

a importância e a relação da gastronomia com as lembranças do passado. 

Especificamente, salientaram que quando se fala em gastronomia, fala-se em lembrar toda 

a nossa história como pessoas: a nossa infância, os “cheiros” das refeições da nossa casa 

e a lembrança de outros tempos. De facto, consideraram o fator “lembrança” (que a 

consideram inequívoca) como crucial para a “satisfação/prazer” e “intenção 

comportamental” do visitante do evento. 

Assim sendo, a relação entre a “nostalgia alimentar” e a ”satisfação/prazer” que 

os visitantes retiram do evento, deverá ser de orientação positiva, fazendo todo o sentido 

o seu estudo e análise. 

No que diz respeito à relação da “nostalgia alimentar” com o construto 

“experiência hedónica”, os entrevistados salientaram que a “nostalgia alimentar” é em 

si mesmo uma experiência hedónica, uma procura de prazer, de reviver as experiências 

prazerosas do passado. Os entrevistados referiram, ainda, que a nostalgia é um conceito 
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altamente ligado com a gastronomia, e que é sentida por todas as pessoas,com graus de 

intensidade diferenciados mas é geral. 

Crucial para a presente investigação foi a unanimidade demonstrada por todos os 

entrevistados, ao considerarem que, embora os eventos gastronómicos sejam uma forma 

de turismo em ascensão, estes têm sido pouco estudados, e como tal não se tem a perceção 

do tipo de visitante dos eventos, quais as suas características ou o que procura. 

Consequentemente, um estudo mais aprofundado deste tipo de contexto é de todo válido 

e vantajoso, pois poderá fornecer dados relevantes que permitam que a oferta se adapte à 

procura, da melhor forma possível. 

Por fim, os entrevistados salientaram a importância da escolha do evento ser 

determinante para compreender bem o fenómeno gastronomia /eventos/nostalgia, dando 

as suas próprias sugestões, tais como a recolha de questionários em diversos “fins-de-

semana gastronómicos”, ou então em eventos representativos da gastronomia nacional. 

Uma sugestão comum a alguns entrevistados foi a do Festival Nacional de Gastronomia 

realizado anualmente em Santarém. 

De forma sumária, passamos a sintetizar os principais contributos das entrevistas 

semi-estruturadas de cariz exploratório:  

 A importância do estudo dos eventos gastronómicos; 

 A relação entre nostalgia e gastronomia foi evidente para os entrevistados; 

 A gastronomia causa prazer a todos, com intensidades e formas diferenciadas; 

 A “nostalgia alimentar” tem relação direta com as “experiências hedónicas”, 

”satisfação/prazer” e “intenção comportamental”. 

No entanto, devemos destacar o contributo que as entrevistas deram para a 

elaboração e o enriquecimento do questionário provisório, permitindo obter uma melhor 

perceção da importância da nostalgia, dos itens que se deveria incluir nesse questionário, 

bem como o contexto em que deveria ser aplicado (qual o evento?). 

Pelo facto dos entrevistados solicitarem confidencialidade, não se incluíram em 

anexo as transcrições das entrevistas realizadas. Todavia, tal como referido 
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anteriormente, foi incluído um quadro resumo dos seus contributos para o 

desenvolvimento do estudo em questão (Anexo A.2) 

 

5.4 Opções Metodológicas do Estudo Quantitativo    

O estudo quantitativo levado a cabo englobou o desenho e a aplicação de um 

questionário aos visitantes de um evento gastronómico de cariz nacional. Este 

questionário foi desenvolvido através de um processo comportando as seguintes etapas:  

• Pré-teste ao questionário; 

• Definição da versão final das escalas de medida utilizadas; 

• Definição do universo da investigação e do processo de amostragem utilizado;  

• Recolha de informação; 

• Codificação e tratamento preliminar dos dados recolhidos;  

• Definição dos métodos e técnicas de análise quantitativa dos dados.    

 

5.4.1 Construção e Análise do Pré-Teste ao Inquérito 

A partir da revisão de literatura realizada e do estudo exploratório conduzido junto 

de especialistas nas áreas da gastronomia, do turismo e dos eventos, foram propostos os 

modelos conceptuais referidos no capítulo 4, os quais sugerem um conjunto de relações 

entre os diversos construtos atrás mencionados. Todavia, a qualidade dos resultados 

obtidos depende, em grande parte, da fiabilidade e validade do instrumento de medida. 

Assim, na fase de construção do questionário, foram realizadas as seguintes ações: 

  Revisão de literatura sobre as variáveis que compõem o modelo;  

 Adoção ou adaptação de medidas já apresentadas na literatura; 

 Desenvolvimento e criação de um novo construto para mensurar a “nostalgia 

alimentar”; 

 Recurso ao estudo exploratório previamente realizado.  

 



86 

 

Na construção do questionário foram utilizadas algumas escalas anteriormente 

desenvolvidas por outros investigadores, bem como uma nova escala criada e 

desenvolvida no seio desta investigação. Como as escalas utilizadas a partir de outros 

estudos estavam redigidas em inglês, fez-se a tradução de inglês-português e de português 

para inglês, utilizando o método back-translation2. Neste estudo, o método back-

translation foi aplicado de modo a que a semântica fosse o mais fiável possível na língua 

de aplicação do questionário. 

A partir destas medidas construiu-se um questionário-piloto, o qual se submeteu 

a um pré-teste, de modo a garantir a sua efetiva adequação aos problemas colocados. Esse 

pré-teste foi aplicado a pessoas com características idênticas às do universo relativamente 

ao qual o questionário foi aplicado. Pretendeu-se, assim, captar dificuldades de 

interpretação, alguns comentários sobre o questionário em geral e detetar as principais 

dificuldades encontradas. O pré-teste decorreu nos dias 25, 26, 27 e 28 Agosto de 2011, 

no Festival Gastronómico de Vila do Conde. De modo a aumentar a confiança no 

procedimento, foi utilizada a técnica de entrevista por forma aleatória (de 3 em 3 

visitantes o quarto visitante era entrevistado) e inquiriram-se cerca de 100 visitantes 

(considerados válidos), os quais constituíram uma amostra com características similares 

às que iriam fazer parte do estudo quantitativo principal a desenvolver posteriormente. 

De acordo com Quivy e Campenhoudt (2005), a realização de um pré-teste visa 

identificar eventuais falhas de construção do próprio questionário, das questões ou até 

mesmo da sua compreensão em geral. Efetivamente, a realização de um pré-teste na 

presente investigação teve objetivos vários, nomeadamente: averiguar o feedback dos 

visitantes quanto à clareza e aplicabilidade das questões num contexto específico; 

verificar eventuais dificuldades de preenchimento, bem como a reação geral ao 

questionário; estimar a duração do preenchimento do mesmo; prever uma taxa de não 

respostas.  

                                                           
2 Back-translation: é adequado quando os objetivos da investigação são os de comparar ou de 

operacionalizar os conteúdos dos itens. Este procedimento deve ser aplicado aos instrumentos-teste, assim 

como aos seus próprios itens (Jones et al., 2001). 
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Este pré-teste proporcionou informação essencial para uma eficiente construção 

do questionário final. Assim, verificou-se a existência de algumas dificuldades de 

interpretação relativamente a algumas questões. Por outro lado, a impossibilidade de ser 

um questionário auto-administrado, por poder haver consequências quanto às eventuais 

taxas de não-respostas elevadas. Consequentemente, procedeu-se a alterações no 

questionário, as quais focaram-se essencialmente em simplificar e clarificar algumas 

questões e itens, bem como proceder a um reordenamento de algumas questões. 

Concluiu-se que, especialmente nas questões 7 e 8, a linguagem dos itens teve de 

ser simplificada e adaptada, pois muitos respondentes não entendiam em que consistia a 

nostalgia. Assim, e a título de exemplo, o item 4 da questão 7 tinha a seguinte redação 

inicial: «Eu sinto nostalgia pelas boas coisas que perdi ao longo da minha vida». Este 

item foi adaptado para «Eu penso nas boas coisas que perdi ao longo da minha vida». 

No que respeita à ordem das questões, a questão 6 encontrava-se em quarto lugar e, de 

acordo com os respondentes, isto influenciava de imediato as respostas seguintes. As 

questões 7 e 8 encontravam-se no final do questionário, o que levava muitos inquiridos a 

dar uma resposta apressada e muitas vezes “sem pensar”. 

Anotadas as alterações que seriam necessárias fazer ao questionário final, passou-

se à análise dos resultados do pré-teste. Tendo em conta a amostra em causa, a mesma 

apresentava as seguintes caracteristicas sócio-demográficas: 57% dos visitantes eram do 

género masculino e 43% do género feminino; 68 % eram casados; 69,4% visitavam o 

evento com o marido/mulher ou companheiro e crianças; a nacionalidade dos inquiridos 

foi de 100% portuguesa. Em termos de faixas etárias 14,3% da amostra situava-se entre 

os 24 e 35 anos, 32,6% entre os 36 e 46 anos, e finalmente 31,7% entre os 47 e 57 anos. 

Em termos de educação, 17,3% da amostra possuía o ensino primário, 51,1% possuía o 

ensino secundário, e 29.6% tinha completado o ensino universitário ou estava a frequentá-

lo. 

No que diz respeito a fiabilidade dos construtos que nos propusemos estudar, 

elaborou-se a análise do α de Cronbach. Todavia, devemos salientar mais uma vez, que a 
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amostra é de reduzida dimensão. Passamos a enumerar os α de Cronbach obtidos, bem 

como as médias: 

 Para os dez itens do construto “motivação para visitar”, obtivemos um α de 

Cronbach de 0,813 com as médias a situarem-se entre 3,04 e 5,98, numa escala de 

1 a 7. 

 No que diz respeito ao construto “propensão para a nostalgia”, constituído por 8 

itens, obtivemos um α de Cronbach de 0,705, com as médias a situarem-se entre 

3,7 e 5,68, numa escala de 1 a 7. 

 Para o novo construto “nostalgia alimentar”, composto por 6 itens, obtivemos um 

α de Cronbach de 0,58, com as médias a situarem-se entre 3,57 e 6,89, numa escala 

de 1 a 9. 

 No que diz respeito ao construto “experiências hedónicas”, com dez itens, 

obtivemos um α de Cronbach de 0,885, com as médias a situarem-se entre 3,63 e 

5,68, numa escala de 1 a 7. 

 Para o construto “satisfação / prazer”, com 4 itens, obteve-se um α de Cronbach 

de 0,924, com médias situadas entre 7,54 e 7,95, numa escala diferencial 

semântica de 1 a 10. 

 Para a mensuração da “intenção comportamental”, composta por 2 itens, obteve-

se um α de Cronbach de 0,849, com médias entre 5,67 e 5,73, numa escala de 1 a 

7. 

De um modo geral, o pré-teste ao questionário representou uma etapa fundamental 

para o sucesso da sua aplicação, permitindo corrigir erros e introduzir melhorias 

significativas na sua forma, vocabulário e dimensão.    

Em resumo, este pré-teste veio, entre outros, permitir aferir a fiabilidade das 

escalas que operacionalizam os construtos do modelo conceptual, antes da recolha final 

dos dados. Deste modo, e após as alterações realizadas, considerou-se que o questionário 

reunia as condições para ser utilizado como instrumento de recolha de informação no 

presente estudo.     
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5.4.2 Versão Final do Questionário e Escalas de Medida Utilizadas   

Um questionário é um instrumento de observação não participante, baseado numa 

sequência de questões escritas, que são dirigidas a um conjunto de pessoas, envolvendo 

as suas opiniões, representações, crenças e informações factuais, sobre eles próprios e o 

seu meio (Quivy e Campenhaudt, 2005). O questionário pode ser administrado de duas 

formas: por “administração direta” ou “administração indireta”. No presente estudo, 

optou-se por um questionário de “administração indireta”, no qual foi o próprio 

inquiridor/entrevistador que completou o questionário a partir das respostas que lhe foram 

fornecidas pelos inquiridos (Quivy e Campenhaudt, 2005). 

A utilização do método de questionário é considerada adequada para alguns 

objetivos de investigação entre os quais, o conhecimento de uma população (amostra) no 

que diz respeito aos seus comportamentos e valores (Quivy e Campenhaudt, 2005). Os 

questionários podem, ainda, ser estruturados ou não estruturados. Por forma a garantir 

que todos os inquiridos respondem às mesmas questões são, normalmente, utilizados 

questionários estruturados, o que significa que as questões são apresentadas da mesma 

forma e na mesma ordem a todos os respondentes (Moutinho et al., 1998).  

Para o tipo de informação que se pretendeu recolher neste estudo, adotamos o 

formato de questionário estruturado. Consideramos este instrumento de recolha como o 

mais adequado, pois este tipo de questionário porporciona uma normalização implícita, 

ou seja, as questões são estruturadas e assim consegue-se controlar o enviesamento nas 

respostas e assegurar que os inquiridos respondem exatamente às mesmas perguntas. 

Assim sendo, este formato de questões é mais propenso para manter a imparcialidade nas 

respostas e para aumentar a confiança (Hair et al., 2010). O facto de termos adotado o 

tipo de questionário acima descrito tornou a recolha dos dados bem mais simples, bem 

como a sua insersão e análise.  

Sabendo de antemão que a qualidade dos resultados obtidos depende, em grande 

parte, da fiabilidade e da validade do instrumento de medida, foram utilizadas diversas 

fontes aquando da construção do questionário, designadamente: a revisão de literatura 
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sobre os constructos que compõem o modelo; a adoção ou adaptação de medidas já 

apresentadas na literatura; o desenvolvimento e validação de um novo construto, assim 

como o recurso a estudos preliminares – estudo exploratório (entrevistas semi-

estruturadas) e pré-teste ao questionário (em ambiente e universo semelhantes ao do 

contexto em causa). 

A partir do modelo de análise e das hipóteses anteriormente formuladas, foi 

definida a informação que seria necessária recolher, i.e., o tipo de questões a incluir no 

questionário. Sendo o principal objetivo garantir a informação para a mensuração dos 

referidos construtos e também a verificação das hipóteses de investigação apresentadas 

no capítulo anterior. 

As perguntas podem ser estruturadas ou não estruturadas, gerais ou específicas, 

(Malhotra e Briks, 2007), sendo que no presente estudo houve uma clara incidência de 

questões estruturadas e fechadas, uma vez que facilitam a análise estatística. Quando um 

questionário contém muitas perguntas fechadas, como é o caso, é necessário escolher um 

conjunto de respostas alternativas para cada uma das perguntas. Convém associar 

números às respostas para que possam ser analisadas posteriormente por meio de técnicas 

estatísticas. Esses números representam uma escala de medida, sendo vários os tipos de 

escalas: nominais, ordinais, de intervalo e de rácio (Pestana e Gageiro, 2003). A natureza 

do problema em estudo e as variáveis consideradas criou a necessidade de utilizar escalas 

de intervalo e nominais. As variáveis de escala nominal podem também ser classificadas 

como qualitativas e as de escala de intervalo como quantitativas (Malhotra e Briks,2006) 

Posteriormente, foi necessário definir as escalas de medida, ou seja, as regras para 

atribuir números a objetos por forma a representar quantidades ou atributos (Churchill, 

1979). Os investigadores em Marketing têm ao seu dispor, pelo menos, duas alternativas 

para definir as escalas de medida utilizadas: desenvolver um novo conjunto de escalas ou 

adotar escalas anteriormente desenvolvidas e validadas. Foram encontradas, em estudos 

anteriores alguns tipos de escalas que após a sua adaptação ao contexto em análise 

puderam ser tidas em consideração. Nos estudos de marketing há uma clara preferência 

pela utilização de escalas multi-itens (Churchill, 1979). Seguiu-se, assim, esta orientação, 
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por forma a permitir uma avaliação mais rigorosa e segura da realidade que se pretende 

estudar, utilizando várias questões e escalas para medir uma mesma dimensão ou 

construto.   

Para medir cada item foi utilizada, de modo geral, uma escala de tipo Likert de 7 

pontos (de 1 – discordo totalmente a 7 – concordo totalmente). Em alguns casos uma 

escala tipo Likert de 9 pontos (1- discordo totalmente a 9 – concordo totalmente). E num 

outro caso por uma escala diferencial semântica de 10 pontos. 

 Um draft provisório do questionário incluiu 5 construtos e 41 itens, os quais 

correspondiam às necessidades de operacionalização do modelo conceptual. Dos 

construtos incluídos no modelo conceptual, quatro foram selecionados a partir de estudos 

empíricos publicados em journals conceituados e, consequentemente, pré-testados e 

confirmados. Por outro lado, o construto referente à nostalgia alimentar foi desenvolvido 

e validado no decurso deste estudo. Após a realização do pré-teste ao questionário e, 

portanto, na sequência das sugestões e recomendações avançadas pelos 

entrevistados/inquiridos, obteve-se uma versão final com o mesmo número de construtos 

e itens do pré-teste, tendo apenas sido realizadas algumas alterações de wording nos itens 

considerados menos claros pelos inquiridos. 

O questionário proposto para este estudo, cuja versão final se apresenta no Anexo 

3, foi desenvolvido em cinco partes, que seguidamente passamos a descrever. 

Na primeira parte do questionário pretendeu-se caracterizar o respondente quanto 

ao seu envolvimento e conhecimento da gastronomia, refletindo assim o seu interesse 

pela mesma, através das seguintes 3 questões: «Quais foram os maiores Festivais / 

Eventos Gastronómicos de que você teve conhecimento?» (Questão 1); «Alguma vez 

frequentou um curso de gastronomia ou de culinária?» (Questão 2); «Identifique os 

principais “pratos” representantes da Gastronomia Portuguesa.» (Questão 3). Na 

segunda parte do questionário pretendeu-se avaliar as motivações e o comportamento dos 

visitantes no que se refere aos eventos gastronómicos em geral, e ao evento em análise, 

em particular. Para tal foram mensurados os seguintes construtos: motivação para ir a um 

evento gastronómico e experiência hedónica (com um total de 18 itens para duas questões 
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(4 e 6)); e a «A quantos Festivais/Eventos Gastronómicos você vai por ano?» (Questão 

5). Na terceira parte do questionário pretendeu-se avaliar a predisposição nostálgica dos 

visitantes em geral, e a nostalgia dos alimentos em particular. Para esse efeito foram 

incluídas duas questões com um total de 14 itens. A quarta parte do questionário teve por 

objetivo conhecer as fontes de informação mais frequentemente utilizadas pelos 

visitantes, bem como avaliar a satisfação/prazer e a intenção comportamental dos 

visitantes deste evento. Esta informação foi recolhida através de 4 questões. Por último, 

na quinta parte do questionário pretendeu-se avaliar as características sócio-demográficas 

do visitante. Para tal, foi recolhida a seguinte informação: Género; Idade; Nacionalidade; 

Zona de Residência (Concelho); Estado Civil; Com quem viajou; Habilitações Literárias 

e Rendimento mensal líquido do agregado familiar, em escalões de rendimento. 

Como foi referido anteriormente, após a revisão de literatura e os estudos 

preliminares, procedeu-se a uma seleção provisória dos construtos e itens com origem na 

bibliografia, adaptando-os nos casos considerados necessários, de acordo com os 

resultados do estudo exploratório e pré-teste ao questionário. 

No quadro 5.1 resumem-se os construtos do Modelo Conceptual e as escalas que 

foram adaptadas, assim como os respetivos autores, utilizados neste estudo, já com as 

alterações sugeridas. 
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Quadro 5.1 – Resumo dos construtos, itens e fontes 

Construto Itens Fonte 

Motivações para ir 

ao evento 

(1) Para apreciar o ambiente do Festival/Evento; 

(2) Para satisfazer a minha curiosidade; 

(3) Para experimentar autentica comida regional de regiões onde tenho mais dificuldade em deslocar-me; 

(4) Para aumentar o meu conhecimento sobre gastronomia; 

(5) Porque aqui consigo encontrar num só sítio imensa diversidade de comida regional portuguesa; 

(6) Para comprar produtos regionais; 

(7) Para conviver com os meus amigos; 

(8) Para conviver com pessoas que partilham o meu interesse pela gastronomia; 

(9) Para juntar a família num evento; 

(10) Para observar as outras pessoas que frequentam o Festival/Evento; 

(11) Porque ouvi falar acerca do Festival/Evento e pareceu-me engraçado. 

 

Crompton e Mckay 

(1997) 

Nicholson e Pearce 

(2001) 

Smith e Costello 

(2009) 

Experiência 

Hedónica 

(1) Um Festival/Evento Gastronómico é verdadeiramente uma diversão; 

(2) Continuo a frequentar Festivais/Eventos Gastronómicos porque eu gosto; 

(3) Continuo a frequentar Festivais/Eventos Gastronómicos porque é uma forma de conviver com os meus amigos; 

(4) Ir a um Festival/Evento Gastronómico é como um escape da vida quotidiana (dia-a-dia); 

(5) Comparativamente com outras coisas que eu podia ter feito, o tempo que passo num Festival/Evento Gastronómico 

é verdadeiramente agradável; 

(6) Eu adoro fazer parte de novas experiências em Festivais/Eventos Gastronómicos; 

(7) Eu diverti-me porque gosto do ambiente dos Festivais/Eventos Gastronómicos; 

(8) Enquanto eu estou num Festival/Evento Gastronómico consigo esquecer os meus problemas; 

(9) Enquanto eu estou num Festival/Evento Gastronómico, eu consigo ter prazer na degustação e descobrir novas 

receitas e sabores; 

(10) Eu aprecio muito todas as atividades relacionadas com um Festival/Evento Gastronómico. 

Arnold e Reynolds 

(2003) 
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Construto Itens Fonte 

Propensão para a 

Nostalgia 

(1) Dá-me prazer pensar no meu passado. 

(2) Eu penso, com frequência, no que poderia ter feito de forma diferente no meu passado (RS); 

(3) No global, lembro-me mais de experiências agradáveis do que desagradáveis do meu passado; 

(4) Eu penso nas boas coisas que perdi ao longo da minha vida (RS); 

(5) As recordações felizes acerca dos “bons tempos” surgem espontaneamente na minha memória; 

(6) O passado tem muitas lembranças desagradáveis, que eu prefiro não recordar (RS); 

(7) Fico nostálgico(a) quando penso na minha infância; 

(8) Eu penso nas coisas más que me aconteceram no meu passado (RS). 

Routledge et al.,(2008) 

Satisfação / Prazer 

(1) Muito insatisfeito   1 (...)10   Muito Satisfeito 

(2) Muito desagradado   1 (…) 10  Muito agradado 

(3) Pouco favorável   1 (…) 10  Muito favorável 

(4) Descontente com… 1 (…) 10 Contente com… 

Canetti et al. (2002) 
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No quadro 5.2. encontram-se os itens que mensuraram o novo construto nostalgia 

alimentar, o qual que foi desenvolvido ao longo desta investigação. 

 

Quadro 5.2 – Resumo do construto desenvolvido 

Construto Itens 

Nostalgia 

Alimentar 

(1) Hoje em dia, não se come tão bem como antigamente; 

(2) Tudo que é novo é, quase sempre, o melhor; 

(3) Antigamente, os hábitos alimentares das pessoas eram mais saudáveis; 

(4) Eu gosto de restaurantes com cozinha tradicional; 

(5) A comida tradicional proporciona-me lembranças agradáveis da minha infância; 

(6) Hoje em dia, cozinha-se de forma mais saudável. 

 

5.4.3 Universo da Investigação e Processo de Amostragem   

Quando não há possibilidade de inquirir toda a população (e.g. pode ser moroso  

e muito dispendioso), há a necessidade de recolher uma amostra para a realização do 

estudo. Para tal, é necessário definir claramente a população-alvo para que a qualidade 

do estudo não seja comprometida. De modo a que a informação que se pretende extraír 

de uma determinada população ou universo seja considerada válida, a amostra deve ser 

representativa dessa população. Por outras palavras, a amostra deverá possuir elementos 

que reproduzam as características, comportamentos e atitudes da população que lhe deu 

origem. Isto vai fazer com que, com menos tempo e com um custo inferior, se obtenha a 

informação necessária para o estudo (Hair et al., 2014). 

Estes procedimentos foram utilizados na nossa investigação, ou seja, através de 

um “processo de amostragem”, extraiu-se a amostra da população, sendo que optámos 

por um efetuar um processo de amostragem não dirigido e recolhido de modo aleatório. 

Tendo em conta que a população-alvo inclui todos os elementos sobre os quais se 

deseja obter um determinado conjunto de informações, podemos considerar que na nossa 
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investigação a mesma é composta pelos cerca de 40.000 visitantes anuais que o Festival 

Nacional de Gastronomia recebe, o qual se realiza em Santarém desde 1980. Para efeitos 

da dimensão da amostra a utilizar neste estudo, considerou-se como dimensão mínima de 

referência a de uma amostra aleatória simples, com um nível de precisão de 5% e um 

nível de confiança de 95% para uma estimativa pessimista da variância (p=0,05). 

A dimensão da amostra pode ser determinada por fatores tanto qualitativos como 

quantitativos (Malhotra, 2006). Ao ser utilizado um método de amostragem de 

probabilidade é possível aplicar a fórmula: 

Fórmula 5.1- Cálculo da Amostra 

 

Onde: Z diz respeito ao nível de confiança que normalmente situa-se entre 90% a 

95% (no presente estudo é de λ=95%); SE é o valor máximo do erro amostral, sendo 

usualmente adotado o valor de 0,05; 2 é a variância da população sobre a qual vamos 

recolher a amostra. Na nossa investigação, o erro amostral é de 4,32%, ou seja, 0,0432. 

Para alcançar esta percentagem, tivemos em conta um nível de confiança de 95% 

(consequentemente Z = 1,96) e uma amostra de 400 visitantes. Na realidade, apesar de 

termos recolhido dados sobre uma amostra de 421 visitantes, 400 foram considerados 

como válidos, como iremos referir seguidamente. 

 

5.4.4 Aplicação do Questionário e Recolha de Dados   

Desde a fase inicial da construção e desenho do questionário foi evidente que o 

mesmo deveria ser aplicado através da forma de entrevista. A utilização da entrevista (ou 

por outras palavras, questionário administrado de forma indireta) tem diversas vantagens, 

entre as quais uma maior qualidade dos dados recolhidos, bem como uma diminuição das 

2

2










SE

Z
n 



97 

 

taxas de não respostas (Quivy e Campenhaudt, 2005). A realização do pré-teste veio, 

também, suportar essas evidências.  

Os dados desta investigação foram recolhidos durante o período de realização do 

Festival Nacional de Gastronomia em Santarém, de 21 de Outubro de 2011 a 6 de 

Novembro de 2011. Após se ter obtido a autorização do Turismo de Lisboa e Vale do 

Tejo, entidade responsável pela organização do Festival Nacional de Gastronomia, foi 

iniciada a recolha dos questionários a 21 de Outubro de 2011. Essa recolha foi realizada 

às horas do almoço e do jantar, durante dois fins-de-semana (nos dias 22 e 23 de Outubro 

e 29 e 30 de Outubro) e durante dois dias da semana (27 de Outubro e 3 de Novembro), 

de forma a previligiar a maior afluência de visitantes.  

Os questionários foram recolhidos por entrevista utilizando o método de 

amostragem aleatório, o qual, de acordo com Malhotra (2006), caracteriza-se por todos 

os elementos da população poderem ser selecionados de acordo com uma probabilidade 

definida. Assim, os questionários foram recolhidos por uma equipa de entrevistadores 

(com formação) composta por cinco elementos, dentro do recinto do evento, durante todo 

o evento, e em locais aleatórios. Especificamente, os entrevistadores escolhiam, 

aleatoriamente, a 4ª pessoa que se encontrava dentro do espaço do evento, depois de 

almoçar ou depois de jantar. Foram entrevistados 485 visitantes, dos quais 64 se 

recusaram a responder, restando 421 inquiridos. Destes, foram considerados válidos 400 

questionários, tal como já referido anteriormente. 

  

5.4.5 Codificação e Tratamento Preliminar dos Dados Recolhidos   

Após terminado o trabalho de campo de recolha de informação, procedeu-se à 

verificação dos questionários de modo a excluir os que apresentassem um elevado número 

de não-respostas, o que originou a referida amostra final (válida) de 400 observações. O 

passo seguinte foi o de codificar os dados. Como as questões do questionário são, 

essencialmente, fechadas e apenas algumas são abertas, foi seguido o seguinte 

procedimento de codificação: para cada resposta possível a uma mesma pergunta, era 
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atribuído um número diferente. Após realizada a codificação, os dados foram inseridos e 

compilados numa base de dados e, posteriormente, analisados no programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 21.0, e no programa AMOS (Analysis 

of Moments) versão 21.0.    

 

5.5 Métodos e Técnicas Estatísticas da Análise Quantitativa dos Dados   

O tratamento e análise dos dados decorreu ao longo de três fases. Primeiramente, 

procedeu-se a uma análise dos dados com vista a caracterizar os visitantes, tanto em 

termos sócio-demográficos como no que respeita às motivações que os levam a visitar 

um evento gastronómico. Procurou-se, ainda, definir os seus perfis como “conhecedores” 

de gastronomia. Nesta fase, utilizou-se o software IBM-SPSS versão 21.0. 

Numa segunda fase procurou-se validar o novo construto denominado Nostalgia 

Alimentar, efetuando-se, para esse efeito, análise multivariada, análise fatorial 

confirmatória e de validade e fiabilidade da escala criada, utilizando-se o software 

estatístico IBM-SPSS versão 21.0 e AMOS versão 21.0. 

Numa terceira fase procurou testar-se o modelo conceptual proposto e as hipóteses 

formuladas, recorrendo à técnica de modelação estatística denominada de Modelos de 

Equações Estruturais (Structural Equation Modelling – SEM), utilizando-se o software 

estatístico AMOS versão 21.0.   

5.5.1 Justificação da adopção da técnica de Modelos de Equações Estruturais   

Os Modelos de Equações Estruturais são um conjunto de técnicas relacionadas. 

Uma parte das suas origens remonta aos primeiros anos do século XX, especificamente a 

1904 e a Charles Spearman, o qual desenvolveu o que hoje em dia se denomina por análise 

fatorial exploratória (Kline, 2011). Alguns anos mais tarde (1918), o biogeneticista 

Sewell Wright desenvolveu os princípios básicos da path analysis, demonstrando como 

as covariâncias observadas poderiam estar relacionada com os parâmetros de um modelo 

que representa ambos os efeitos causais diretos e indiretos entre um conjunto de variáveis. 
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Assim, Wright demostrou que, a partir de dados da amostra, pode-se estimar esses efeitos 

(Kline, 2011). Wright foi, também, o criador dos path diagrams, que são representações 

gráficas dos efeitos diretos e indiretos, os quais ainda são utilizados atualmente (Kline, 

2011). A técnica de path analysis foi posteriormente introduzida nas ciências 

comportamentais por diversos autores tais como Blalock (1961) ou O. Duncan (1966) 

(Kline,2011). A medição (análise fatorial) e o estrutural (path analysis) são abordagens 

que foram integradas no início de 1970 num quadro que Bentler (1980) viria mais tarde 

a denominar de modelo JWK em referência ao trabalho de três autores: K. Jöreskog, D. 

Wiley e J. Kees-ling. Um dos primeiros softwares de computador capazes de analisar 

modelos com base nas denominadas SEM (Strutural Equation Model) foi o LISREL, 

desenvolvido por K. Jöreskog e D. Sörbom na década de 1970, e conhecendo, 

posteriormente, diversas aualizações. As décadas de 1980 e 1990 testemunharam o 

desenvolvimento de mais softwares de computador e uma rápida expansão do uso da 

técnica de SEM em diversas áreas das ciências sociais. 

A análise de equações estruturais é uma técnica de modelação generalizada, que 

é utilizada para testar a validade de modelos teóricos que definem relações causais, 

hipotéticas, entre as variáveis (Salgueiro, 2008; Maroco, 2010). Combina duas técnicas 

clássicas: a análise factorial – que define um modelo de medida que operacionaliza 

variáveis latentes ou construtos – e a regressão linear – que estabelece, no modelo 

estrutural, a relação entre as diferentes variáveis do estudo (Maroco, 2010). Por outras 

palavras, podemos dizer que num modelo de equações estruturais duas componentes 

distintas coexistem: i) a componente estrutural ou de regressão, que consiste num modelo 

similar aos modelos econométricos de equações simultâneas, com a exceção de que as 

variáveis podem ser latentes e ii) a componente de medida, também conhecida por análise 

factorial confirmatória que estabelece a relação entre as variáveis latentes e os seus 

indicadores de medida (Maroco, 2010; Kline, 2011).   

Por variável latente entende-se a operacionalização de um construto, isto é, um 

conceito que o investigador define em termos concetuais e que não pode ser medido 

diretamente, mas sim de forma aproximada através de uma ou mais variáveis, i.e. 

indicadores (Kline,2011). O uso de variáveis latentes permite representar conceitos 
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teóricos, melhorar a estimação estatística, especificar o erro de medida e permite ao 

investigador utilizar uma ou mais variáveis como indicadores de construtos. Um 

indicador é, pois, uma variável manifesta usada como medida de um conceito, construto 

ou variável latente (Maroco, 2010).    

A utilização de SEM apresenta vários benefícios, os quais determinaram a opção 

por esta metodologia estatística de modelação na presente investigação. Tais benefícios 

estão relacionados com (i) a especificação das relações entre o construto teórico e as 

variáveis observadas que o constituem e (ii) a análise das relações diretas e indiretas entre 

os construtos teóricos, sem o enviesamento causado pelos erros de medida (Baumgartner 

e Homburg, 1996). No entanto, importa referir que os pressupostos estatísticos dos SEM 

são superiores aos utilizados nos métodos tradicionais, sendo que a violação dos mesmos 

pode pôr em causa a validade dos resultados. Face ao exposto, a utilização dos SEM é 

particularmente adequada ao modelo em estudo, que se apresenta complexo, sendo que o 

mesmo é composto por duas variáveis latentes e pretende-se testar vinte hipóteses.    

Quanto ao software utilizado para efetuar as diversas análises ao nível de SEM, 

optamos por adotar o AMOS, apesar da diversidade existente a este nível (e.g. LISREL, 

EQS ou MPLUS). Esta escolha baseou-se não só no facto do AMOS ser um dos softwares 

mais utilizados ultimamente para efetuar as análises citadas, mas também devido à sua 

simplicidade e caráter userfriendly. 

Neste estudo, foram utilizadas três etapas sequenciais em termos de metodologia 

de modelação: (1) análise factorial clássica; (2) análise factorial confirmatória; e (3) teste 

às hipóteses de dependência entre os construtos principais do modelo teórico ajustado em 

função dos dados recolhidos.    

 

5.5.2 Análise Factorial Confirmatória   

De acordo com Churchill (1979), para estabelecer a validade de um construto 

deve-se: (1) determinar o seu grau de correlacionamento com outras medidas destinadas 

a medir o mesmo conceito e, (2) verificar se a medida se comporta como é esperado. Com 
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esse mesmo fim, a utilização da Análise Factorial Confirmatória (AFC) viria, mais tarde, 

a ser sugerida por Gerbing e Anderson (1988), essencialmente devido ao seu rigor e 

parcimoniosidade.    

A AFC é uma técnica de modelação linear geral, cujo objetivo consiste em 

identificar um conjunto reduzido de variáveis latentes (fatores) que explique a estrutura 

correlacional observada entre um conjunto de variáveis manifestas (itens) (Maroco, 

2010). Trata-se de uma técnica multivariada utilizada, tradicionalmente, para testar 

(confirmar) relações preestabelecidas em modelos teóricos (Hair et al., 2014). Após a 

construção das escalas e medição da sua fiabilidade e consistência, através da Análise 

Factorial Confirmatória e indicadores como o Alfa de Cronbach, a AFC é fundamental 

para melhor avaliar e refinar as escalas construídas (Gerbing e Anderson, 1988), 

permitindo aferir: 

(1) A unidimensionalidade, que é um pressuposto de fiabilidade. Para confirmar 

a unidimensionalidade do construto latente, deve demonstrar-se que os indicadores são 

medidas simultaneamente fiáveis e válidas. Por outras palavras, existe um só 

construto/dimensão definido por determinado conjunto de indicadores sendo que, por 

isso, evidenciam um bom ajustamento apenas a esse construto/dimensão;   

(2) A fiabilidade ou consistência interna, que diz respeito ao grau em que um 

conjunto de indicadores de uma variável latente é consistente nas suas medidas. Para 

Malhotra e Birks (2007), verifica-se a fiabilidade quando uma medição reproduz 

resultados consistentes se o processo tiver de ser repetido. Evidenciada pelo R 2 de cada 

indicador, pelo coeficiente Alfa de Cronbach, que é considerado a estatística mais 

utilizada para apurar a fiabilidade (reliability) das escalas (Malhotra e Birks, 2005) que 

se baseia na consistência interna que os itens de cada factor possuem. O Alfa de Cronbach 

pode variar entre 0 e 1, sendo que valores inferiores a 0,50 ou 0,60 indicam, normalmente, 

uma deficiente explicação dos itens face ao construto a medir. Consequentemente, 

sugere-se a eliminação daqueles (itens) que tiverem menor valor, de modo a que, ao serem 

removidos, contribuam para melhorar a consistência. Valores acima de 0,70 ou 0,80 

indicam que a medida tem “validade de conteúdo” (Churchill, 1979);  
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(3) A validade nomológica, a qual está relacionada com a validade do modelo no 

seu todo (Hair et al., 2014). É avaliada através do valor da estatística χ2 (e respetivo p-

value), tendo em conta os graus de liberdade (df), procurando apurar se o modelo em 

análise reproduz a matriz de variâncias-covariâncias (ou de correlações) da população. 

Pode, também, ser avaliada através da raiz quadrada do erro quadrático médio (RMSEA 

ou Root Mean Square Error of Approximation). Baseada no erro de aproximação à 

população, valores inferiores 0,05 indicam um bom ajustamento, entre 0,05 e 0,08 

indicam um ajustamento aceitável, e superiores a 0,08 um fraco/mau ajustamento. 

Todavia, existem outras medidas que podem auxiliar na análise da validade do modelo, 

nomeadamente em amostras de grande dimensão. Podemos destacar as seguintes: GFI 

(Goodness of Fit Index), TLI (Tucker-Lewis Index), ou CFI (Comparative Fit Index);  

(4) A validade convergente, que verifica se a medida em questão está 

significativamente relacionada a outras formas de medida já existentes do mesmo 

construto. Alta correlação entre um novo teste e um teste similar já existente é 

considerado como uma evidência de que o novo teste mede (aproximadamente) o mesmo 

traço (construto) que o antigo teste (já validado) estava designado para medir (Hair et al., 

2014). Esta correlação pode ser aferida através dos loadings (ou completely standardized 

solution referente aos pesos fatoriais standardizados de cada indicador com a respetiva 

variável latente), e pelos t-values e nível de significância associados a estes loadings (t-

values > 1,65,> 1,96 ou > 2,58 consoante p <0,1, p <0,05, ou p <0,01, respetivamente); 

(5) A validade discriminante, que se refere à independência entre os construtos 

latentes, ou seja, à extensão em que a medida de um determinado construto não se 

correlaciona com as medidas de outros construtos.  

 

5.5.3 Nomenclatura Utilizada   

Nos modelos de equações estruturais é muito importante estar familiarizado com 

alguma terminologia, tanto para o tratamento dos dados como para interpretação dos 
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resultados obtidos. Segue-se uma breve clarificação de alguns dos conceitos mais comuns 

(Hair et al., 2014; Maroco, 2010): 

 Variáveis manifestas ou variáveis observadas: são variáveis medidas, 

manipuladas ou observadas diretamente. 

 Variáveis latentes, fatores ou construtos: são variáveis não diretamente 

observáveis ou mensuráveis, sendo a sua “existência” indicada pela sua manifestação em 

variáveis indicadoras ou manifestas. 

 Modelo de medida: define a forma como os construtos hipotéticos (ou variáveis 

latentes) são operacionalizados pelas variáveis observadas ou manifestas. 

 Modelo estrutural: define as relações causais ou de associação entre as 

variáveis latentes. 

 Bondade do ajustamento (goodness of fit): grau em que o modelo estimado 

reproduz a estrutura de associações (variâncias/covariâncias ou correlações) observada 

nos dados. 

 

5.5.4 Medidas de Bondade do Ajustamento 

De acordo com a literatura existente, há diversos critérios que se devem seguir 

quando fazemos uma análise de bondade do ajustamento do modelo – dados, depois de 

uma vez termos estimado o modelo medida e o modelo estrutural (Hair et al., 2014; 

Maroco, 2010; Kline, 2011): 

  Índices absolutos: avaliam a qualidade do modelo per se, sem comparação com 

outros modelos: 2/df; GFI (Goodness Fit Index) e RMR (Root mean square residual); 

  Índices relativos: avaliam a qualidade do modelo sob teste relativamente ao (i) 

modelo com pior ajustamento possível (denominado de modelo de independência, no qual 
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não há relações entre quaisquer variáveis manifesta) e/ou ao (ii) modelo com melhor 

ajustamento possível (designado de modelo saturado, onde todas as variáveis manifestas 

estão correlacionadas): NFI (Normed Fit Index) e CFI (Comparative Fit Index); 

  Índices de parcimónia: índices relativos que penalizam a complexidade do 

modelo. Compensam a melhoria “artificial” do modelo por inclusão de mais parâmetros 

livres para melhorar o ajustamento (ou seja, menos graus de liberdade). Um modelo 

complexo pode ter melhor ajustamento mas ser menos generalizável a outras amostras: 

PCFI (Parsimony CFI); PGFI (Parsimony GFI); PNFI (Parsimony NFI); 

 Índices de discrepância populacional: Baseam-se na distribuição de 2 não-

central de (n-1) f. Avaliam se o modelo é “aproximadamente” correto: RMSEA (Root 

Mean Square Error of Aproximation); 

 Índices baseados na teoria da informação: apropriados quando é necessário 

comparar vários modelos alternativos que ajustem aos dados: AIC (Akaike Information 

Criterion); BIC (Bayes Information Criterion) e ECVI (Expected Cross-validation index). 

Seguidamente, o quadro 5.3 resume os critérios recomendados para a validação 

do bom ajustamento de um modelo. 
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Quadro 5.3 – Resumo dos Critérios de Validação 

 

Medidas 
Níveis Recomendados de Bom 

Ajustamento 

GFI (Goodness of Fit index) acima de 0,90 

NFI (Normed Fit Index) acima de 0,90  

CFI (Comparative Fit Index) acima de 0,90 

RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) 

- inferiores a 0,05: indicam um bom ajustamento 

- entre 0,05 e 0,08: indicam um ajustamento 

aceitável 

- acima de 0,08 : indicam um fraco/mau 

ajustamento 

PNFI (Parsimony NFI) - superiores ou iguais a 0,8: indicam ajustamento 

muito bom 

- [0,6;0,8[: indicam ajustamento bom 

- inferiores a 0,6: indicam ajustamento mau 

PCFI (Parsimony CFI) 

PGFI (Parsimony GFI) 

AIC (Akaike’s Information Criterion) 

Comparar os valores destas medidas, quando se 

comparam modelos. Não há nível recomendado. 

BCC (Browne-Cudeck Criterion) 

BIC (Bayesian Information Criterion) 

ECVI (Expected Cross-Validation Index) 

AVE (Average Variance Extrated) AVE  0,50 

CR (Composite Reliability) CR  0,70 

 

Caso o modelo conceptual proposto revele medidas da bondade do ajustamento 

aceitáveis, pode considerar-se o modelo como um entre os vários modelos possíveis e 

aceitáveis. Todavia, caso tal não se verifique, pode-se ponderar modificar o modelo, 

recorrendo ao cálculo, para cada relação não estimada no modelo (mas possível de 

ocorrer), dos índices de modificação. O valor resultante indica qual a melhoria que se 

obtém no ajustamento do modelo, medida termos de decréscimo da estatística de χ2 (se 

essa relação for sujeita a estimação). Os índices de modificação podem ser, assim, 

utilizados como um auxílio na modificação/re-especificação do modelo. A análise dos 

índices de modificação é feita sequencialmente (Maroco, 2010), começando por libertar-
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se o parâmetro com maior índice, e assim sucessivamente. Importa salientar que a 

utilização dos índices de modificação não deve ser encarada como uma estratégia 

confirmatória de modelos, mas sim exploratória (Maroco, 2010). 

 

5.6 O Processo de Triangulação    

A triangulação é um processo pelo qual se combinam diferentes métodos, tanto 

do tipo quantitativo como qualitativo, para estudar um determinado problema de 

investigação. Visa, essencialmente validar os resultados (dando especial ênfase à validade 

externa, ou seja, à generalização dos resultados a outras populações ou contextos) 

(Maxwell, 1998). Denzin (1978) distingue dois subtipos de triangulação: a triangulação 

intramétodo, que envolve a utilização do mesmo método em diferentes ocasiões, e a 

triangulação intermétodos, que significa usar diferentes métodos em relação ao mesmo 

objeto de estudo. 

Na presente investigação, embora o método quantitativo seja dominante, 

entendeu-se que numa fase exploratória havia necessidade da recorrer a metodologias de 

índole qualitativo. Em concreto, na fase que antecedeu a aplicação do questionário, 

efetuou-se entrevistas semi-estruturadas a especialistas, com o objetivo de compreender 

melhor o fenómeno “gastronomia e eventos” e, consequentemente, aperfeiçoar o modelo 

conceptual. Assim, na nossa investigação foi efetuada uma triangulação do tipo 

“intermétodos” e “sequencial”. Se, por um lado, ambos os métodos (qualitativo e 

quantitativo) foram utilizados para aperfeiçoar o modelo conceptual, por outro lado, tal 

foi efetuado numa cadeia sequencial de valorização dos dados a recolher.    

 

5.7 Conclusão do Capítulo 

Neste capítulo procurou-se analisar e discutir a abordagem metodológica mais 

adequada ao processo de investigação desenvolvido, considerando os objetivos a atingir 
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e o contexto de aplicação escolhido. Foi adotada uma abordagem sequencial, de acordo 

com as várias etapas da investigação.   

Após se ter desenvolvido algumas considerações acerca da ontologia e 

epistemologia da ciência, foi descrita a metodologia adotada no estudo exploratório. Tal 

como referido anteriormente, foi realizada, inicialmente, uma abordagem de natureza 

qualitativa, visando o aperfeiçoamento do modelo conceptual, adequando-o à realidade 

dos eventos gastronómicos do sector turístico em Portugal. Para além de permitir 

conhecer melhor e enquadrar contextualmente o fenómeno em análise, o estudo 

exploratório permitiu obter uma aferição inicial acerca da importância dos eventos 

gastronómicos como desencadeadores de sentimentos nostálgicos, que por sua vez 

propiciam satisfação/prazer e uma intenção comportamental positiva na sua revisita e 

recomendação. Seguidamente, descreveram-se as opções do estudo em termos 

quantitativos. Sendo que utilizamos um questionário como instrumento de 

operacionalização do modelo conceptual proposto, o mesmo foi sujeito a um pré-teste de 

modo a verificar potenciais dificuldades/incorreções. Consequentemente, passámos a 

descrever a construção do questionário final, bem como as medidas utilizadas no mesmo. 

Após essa descrição, passamos a explicar como foi selecionada a amostra de visitantes 

do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém (um dos mais representativos do País) 

e como os dados foram recolhidos. Posteriormente, passou-se à análise e discussão da 

metodologia adotada para o estudo quantitativo, assim como das respetivas técnicas e 

índices que foram utilizados na análise dos dados.  

No próximo capítulo serão analisados e interpretados os resultados obtidos através 

do estudo exploratório e do pré-teste ao questionário, bem como os resultados do 

questionário final. 
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6. Resultados 

 

 

6.1 Introdução 

 

Neste capítulo, o objetivo fundamental é apresentar os principais resultados do 

estudo quantitativo. A análise dos resultados vai ter por base a análise estatística da 

informação recolhida através da aplicação do questionário a 421 visitantes (400 

considerados válidos) no Festival Nacional de Gastronomia, realizado em Santarém. 

Em primeiro lugar, através da estatística descritiva, procurou caracterizar-se o 

perfil do visitante. Para tal, recorreu-se à utilização do software IBM SPSS v. 21. 

Após esta etapa, passou-se ao iniciar do processo de validação da escala de medida 

nova desenvolvida para expressar a nostalgia alimentar. 

Posteriormente, procedeu-se à análise multivariada, tendo em consideração que as 

restantes escalas de medida utilizadas foram anteriormente testadas na literatura, 

procedeu-se à confirmação da sua estrutura e para tal recorreu-se à Análise Factorial 

Confirmatória (AFC), com o objetivo de validar os modelos de medida de cada um dos 

construtos. Os modelos conceptuais anteriormente propostos e as hipóteses previamente 

formuladas foram testados com recurso ao modelo de equações estruturais (SEM), com o 

objetivo de testar as relações estruturais dos modelos e validar as hipóteses de 

investigação. O software estatístico utilizado, tanto na AFC como nos SEM, foi o AMOS 

v.21. Terminamos este capítulo com um resumo dos principais resultados das análises 

efetuadas.   
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6.2 Análise Descritiva dos Dados Recolhidos   

 

 

6.2.1 Caracterização Sócio-Demográfica da Amostra   

A amostra final obteve 421 respondentes, dos quais foram consideradas válidas 

400 respostas. Para efeitos de análise estatística descritiva foram consideradas apenas as 

respostas válidas. Assim, 50.3% dos inquiridos são do género feminino e 49,8% do sexo 

masculino, como se pode observar no quadro 6.1. 

 

Quadro 6.1– Distribuição por Género 

 Frequência Percentagem 

Feminino 201 50,3% 

Masculino 199 49,8% 

Total 400 100% 

 

Relativamente à idade, e de acordo com o quadro 6.2, 28,5% dos inquiridos têm 

entre os 46 e os 55 anos, seguidos dos 26 aos 35 com 26,8%. No entanto devemos 

salientar, que a maioria da percentagem dos inquiridos possui mais dos 36 anos, isto é, 

68,1% dos visitantes, o que nos revela que os visitantes que frequentam este evento têm 

já alguma maturidade.  

Quadro 6.2– Distribuição por Escalões Etários 

 Frequência Percentagem 

<25 21 5,3% 

26-35 107 26,8 % 

36-45 57 14,3 % 

46-55 114 28,5 % 

56-65 53 13,3 % 

>65 48 12,0 % 

Total 400 100 % 
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No que concerne às habilitações académicas (quadro 6.3), mais de 50% dos 

inquiridos tem habilitações ao nível do Ensino Secundário. Seguem-se os visitantes que 

possuem o Ensino Universitário com 24,8%. Apenas 69 inquiridos detêm o Ensino 

Primário, número bem superior aos que afirmam frequentar o Ensino Pós-Graduado (21).  

Quadro 6.3 – Distribuição por Habilitações Académicas 

 Frequência Percentagem 

Ensino Primário 69 17,3 % 

Ensino Secundário 211 52,8 % 

Ensino Universitário 99 24,8 % 

Ensino Pós-Graduado 21 5,3 % 

Total 400 100 % 

 

No que diz respeito ao estado civil dos visitantes deste evento, e como se verificar 

pelo quadro 6.4, 71% são casados, e 18% solteiros. Apenas 27 inquiridos são divorciados, 

e 17 viúvos. 

Quadro 6.4. – Distribuição por Estado Civil 

 Frequência Percentagem 

Casado(a) 284 71,0 % 

Solteiro(a) 72 18,0 % 

Divorciado(a) 27 6,8 % 

Viúvo (a) 17 4,3 % 

Total 400 100 % 

 

No que concerne à companhia com a qual se deslocaram ao evento (quadro 6.5), 

cerca de 29,3 % dos visitantes deslocaram-se com os amigos, seguidos de 21% com o 

marido e 16,8% com a mulher. Denota-se, assim, que este evento destina-se, claramente, 

à diversão com amigos e família. 

 

 



111 

 

Quadro 6.5 – Distribuição por Companhia 

 Frequência Percentagem 

Marido 84 21,0 % 

Mulher 67 16,8 % 

Companheiro(a) e crianças 42 10,5 % 

Crianças 2 0,5 % 

Outros familiares 37 9,3% 

Amigos 117 29,3 % 

Membros do grupo de excursão 48 12,0 % 

Sozinhos 3 0,8 % 

Total 400 100 % 

 

Os respondentes são residentes em diferentes concelhos e freguesias de Portugal, 

como tal, agrupamos os concelhos e freguesias por zonas (quadro 6.6): Zona Norte 

(16,5%), Zona Centro (23,5%); uma vez que o Festival é nos arredores de Lisboa, a Zona 

de Lisboa e Arredores incluiu cerca de 51,75 % dos inquiridos e a Zona Sul (5,25%). Com 

5 respondentes que residem na Madeira e na Espanha e “Outros” com 2 respondentes 

(sendo estes oriundos da Suíça). Parece importante salientar que a Zona com maior 

proporção de visitantes ao festival foi a Zona de Lisboa (mais uma vez, deve-se salientar 

que a zona onde decorre o Festival Nacional de Gastronomia é muito próxima de Lisboa). 

Quadro 6.6– Distribuição por Zona de Residência 

 Frequência Percentagem 

Zona Norte (4 distritos) 66 16,5 % 

Zona Centro (4 distritos) 94 23,5 % 

Zona de Lisboa e Arredores (3 distritos) 207 51,75 % 

Zona Sul (3 distritos) 21 5,25 % 

Madeira 5 1,25 % 

Espanha 5 1,25 % 

Outros 2 0,5 % 

Total 400 100 % 

Salienta-se ainda, que no que diz respeito ao rendimento mensal que é auferido 

pelo agregado familiar, não nos foi possível tratar a questão, devido à elevada taxa de não 

resposta, sendo que apenas 21% dos inquiridos responderam à questão. 
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6.2.2 Caracterização do perfil gastronómico da amostra 

 

No que diz respeito ao perfil gastronómico da amostra, procurou-se em primeiro 

lugar conhecer os maiores eventos gastronómicos dos quais os inquiridos tiveram 

conhecimento (quadro 6.7). Deve-se, assim, destacar que 76% da nossa amostra considera 

que o maior evento de que teve conhecimento foi o Festival Nacional de Gastronomia 

(exatamente o que está a ser objeto de análise). 

 

Quadro 6.7 – Maiores Eventos que teve conhecimento 

 Frequência Percentagem 

Festival Nacional de Gastronomia  304 76,0 % 

Tasquinhas de Rio Maior 16 4,0 % 

Rota dos Sabores 81 20,25 % 

Total 400 100 % 

 

Quanto à questão relacionada com a frequência ou não de um curso de 

gastronomia/ culinário, de modo a verificar o conhecimento mais profundo da 

gastronomia pode verificar-se que 94,8 % da amostra nunca frequentou nenhum curso, e 

que apenas 5,3% frequentou um curso de gastronomia ou culinária. 

Quanto à identificação dos principais pratos que são considerados, pelos 

inquiridos, representantes da gastronomia portuguesa, podem verificar-se os dados 

patentes no quadro 6.8. Salienta-se então, com maior representatividade para os 

respondentes do cozido à portuguesa (31,5%), seguido do bacalhau à brás (14,5%). 

Pode-se e deve-seer em linha de consideração que o facto de mais de 50% da amostra ser 

residente em Lisboa e arredores, pode vir a influenciar significativamente estes 

resultados. 
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Quadro 6.8 – Principais pratos representativos da gastronomia portuguesa 

 

 Frequência Percentagem 

Cozido à Portuguesa 126 31,5 % 

Bacalhau à Brás 58 14,5 % 

Feijoada à Transmontana 43 10,8 % 

Chanfana 40 10,0 % 

Leitão à Bairrada 38 9,5 % 

Caldo Verde 29 7,3 % 

Sardinhas Assadas 24 6,0 % 

Rojões à Minho 23 5,8 % 

Bacalhau à Gomes Sá 10 2,5 % 

Migas 9 2,3 % 

Total 400 100 % 

 

Tendo agora, presente, a frequência com a qual os respondentes vão a festivais ou 

eventos gastronómicos, e de acordo com o gráfico 6.1, pode verificar-se que: 34,5% 

frequentam uma vez por ano; 24,8% raramente vão a esses eventos; e 22,8% dos 

inquiridos vão duas vezes por ano a eventos desta natureza. Salienta-se ainda que apenas 

44 inquiridos vão mais do que três vezes por ano e somente 28 vão a três eventos por ano. 

 

Gráfico 6.1 – Frequência de visita a festivais/eventos gastronómicos por ano 
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6.2.3  Motivos para Visita a um Festival/Evento Gastronómico 

Para estudar o construto da motivação de visita utilizou-se, como no capítulo cinco 

foi mencionado,uma escala medida já previamente validada em estudos anteriores. 

Os resultados das motivações que levaram os respondentes a visitar o evento 

gastronómico foram, por ordem de importância as seguintes: MOT_5 (Porque aqui 

consigo encontrar num só sítio imensa diversidade de comida regional portuguesa) dos 

quais 81,8% identificaram como sendo importante ou muito importante; MOT_3 (Para 

experimentar autentica comida regional de regiões onde tenho mais dificuldade em 

deslocar-me) com 78,6% dos inquiridos a identificar como sendo um motivo importante 

ou muito importante; MOT_11 (Porque ouvi falar acerca do festival/evento e pareceu-me 

engraçado) com 76,6%. 

Segue-se em anexo, no quadro 6.9 com um resumo dos itens desta escala de 

medida acerca das motivações para visitar um evento gastronómico. 

Quadro 6.9 – Principais Motivações para Visitar um festival/evento gastronómico 

 

  Média 
Desvio-

Padrão 

Importante e 

Muito 

Importante (%) 

MOT_1 Para apreciar o ambiente do festival / evento. 5.89 1.107 63.5% 

MOT_2 Para satisfazer a minha curiosidade. 5.92 1.324 67.8% 

MOT_3 
Para experimentar autentica comida regional de regiões 

onde tenho mais dificuldade em deslocar-me. 
6.15 1.062 78.6% 

MOT_4 Para aumentar o meu conhecimento sobre gastronomia. 5.81 1.347 66.0% 

MOT_5 
Porque aqui consigo encontrar num só sítio imensa 

diversidade de comida regional portuguesa. 
6.30 0.873 81.8% 

MOT_6 Para comprar produtos regionais. 5.79 1.346 68.6% 

MOT_7 Para conviver com os meus amigos. 5.65 1.629 70.3% 

MOT_8 
Para conviver com pessoas que partilham o meu interesse 

pela gastronomia. 
5.61 1.426 62.8% 

MOT_9 Para juntar a família num festival/evento. 4.88 1.993 51.3% 

MOT_10 
Para observar as outras pessoas que frequentam o 

festival/evento. 
4.60 2.028 45.8% 

MOT_11 
Porque ouvi falar acerca do festival/evento e pareceu-me 

engraçado 
5.88 1.579 76.6% 

(1-pouco importante a 7 – muito importante) 
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Pode então concluir-se, que as motivações com maior peso e que mais influenciam 

esta amostra a visitarem um evento gastronómico prendem-se com a diversidade de 

comida regional concentrada no mesmo local, com a diversão do evento, com a 

possibilidade de estar com os amigos e de comprar produtos regionais. 

 

 

6.2.4 Análise Descritiva da Escala de Medida da Propensão para a Nostalgia 

 

Com esta análise descritiva procurou-se perceber, com maior detalhe a 

importância que os inquiridos atribuem aos diversos itens introduzidos para avaliar a 

propensão para a nostalgia da amostra. Foi utilizada uma escala de resposta tipo Likert 

de sete pontos, entre (1) não é uma característica minha, a (7) muito característico de 

mim. Dos oito itens da escala, em quatro fez-se o reverse score, à semelhança do que 

outros autores realizaram (Routldge et al. 2008). 

Este construto propensão para a nostalgia foi medido por oito itens. Todavia e 

após a análise do α de Cronbach, pode verificar-se que a consistência interna melhorava 

muito de 0.748 para 0.820 retirando quatro itens. 

Assim sendo foram retirados da escala de medida do construto propensão para a 

nostalgia 4 itens: PN_1 (Dá-me prazer pensar no meu passado.); PN_3 (No global, 

lembro-me mais de experiências agradáveis do que desagradáveis do meu passado.); 

PN_5 (As recordações felizes acerca dos ''bons tempos'' surgem espontaneamente na 

minha memória.) e PN_7 (Fico nostálgico (a) quando penso na minha infância.). 

Assim no quadro 6.10 apresentamos os 4 itens da escala de medida e o seu alpha 

de Cronbach: 
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Quadro 6.10 – Escala de Medida do construto Propensão para a Nostalgia 

  Média Desvio-Padrão α Cronbach 

PN_2 
Eu penso, com frequência, o que poderia ter 

feito de forma diferente no meu passado. 
4.16 1,592 

0.820 

PN_4 
Eu penso nas boas coisas que perdi ao longo 

da minha vida. 
4.20 1.632 

PN_6 
O passado tem muitas lembranças 

desagradáveis, que eu prefiro não recordar. 
4.43 4,597 

PN_8 
Eu penso nas coisas más que me aconteceram 

no meu passado. 
4.66 1,607 

 

Salienta-se o facto de as médias dos itens poderem ser consideradas baixas (numa 

escala de 1 a 7), talvez devido à carga negativa que o próprio item transmite, pese embora 

a própria reversão do score dos itens. 

 

6.2.5 Análise Descritiva da Escala de Medida da Experiência Hedónica 

 

O construto experiência hedónica foi medido através de uma escala de medida, 

totalmente adaptada ao contexto em questão. Para tal, foram utilizados 10 itens numa 

escala tipo Likert de sete pontos, onde (1) discordo totalmente e (7) concordo totalmente. 

Os itens que fazem parte desta escala foram adaptados do estudo levado a cabo por 

Arnolds e Reynolds (2003). 

Após a análise do α de Cronbach, pode verificar-se que a consistência interna 

melhorava muito de 0.895 para 0.913 removendo os itens que possuíam um menor valor 

da média. 

Assim sendo foram retirados da escala de medida do construto experiência 

hedónica, 3 itens: EH_3 (Contínuo a frequentar Eventos/Eventos Gastronómicos porque 

é uma forma de conviver com os meus amigos.); EH_8 (Enquanto eu estou num Evento 
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/ Evento Gastronómico consigo esquecer os meus problemas.) e EH_10 (Eu aprecio muito 

todas as atividades por detrás de um Evento / Evento Gastronómico.)   

Assim no quadro 6.11 apresentamos os 7 itens da escala de medida e o seu alpha 

de Cronbach: 

 

Quadro 6.11– Escala de Medida do construto Experiência Hedónica 

 

  Média Desvio-Padrão α Cronbach 

EH_1 
Um Festival/Evento Gastronómico é 

verdadeiramente uma diversão. 
5,95 0,949 

0.913 

EH_2 
Contínuo a frequentar Festivais/Eventos 

Gastronómicos porque eu gosto. 
6,03 0,913 

EH_4 

Ir a um Festival/ Evento Gastronómico é 

como um escape da vida quotidiana (dia-a- 

dia). 

6,14 1,020 

EH_5 

Comparativamente com outras coisas que eu 

podia ter feito, o tempo que passo num 

Festival/ Evento Gastronómico é 

verdadeiramente agradável. 

6,10 0,907 

EH_6 
Eu adoro fazer parte de novas experiências 

em Festivais /Eventos Gastronómicos. 
6,03 1,008 

EH_7 
Eu diverti-me porque gosto do ambiente dos 

Festivais/Eventos Gastronómicos. 
6,10 0,932 

EH_9 

Enquanto eu estou num Festival / Evento 

Gastronómico, eu consigo ter prazer na 

degustação e descoberta de novas receitas e 

sabores. 

6,40 0,835 

 

 

 

6.2.6 Análise Descritiva da Escala de Medida do construto Satisfação / Prazer 

O construto satisfação / prazer foi medida com recurso a um escala diferencial 

semântica de dez pontos, previamente testada em estudo anteriores, como no capítulo 
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cinco foi referido. Esta escala diferencial semântica, após avaliação da sua consistência 

interna, obteve um α de Cronbach de 0,994. Apresentam-se no quadro 6.12 o resumo dos 

resultados para este construto. 

 

Quadro 6.12 - Escala de Medida do construto Satisfação / Prazer 

  Média Desvio-Padrão α Cronbach 

SAT_1 Muito Insatisfeitos (...) Muito Satisfeito 7,31 1,590 

0.994 
SAT_2 Muito Desagradado (...) Muito Agradado  7,30 1,588 

SAT_3 Pouco Favorável (...) Muito Favorável 7,32 1,602 

SAT_4 Descontente com... (...) Contente com... 7,29 1,623 

 

 

6.2.7 Análise Descritiva da Escala de Medida da Intenção Comportamental 

A intenção comportamental foi medida com recurso a um escala diferencial 

semântica, com dois itens e de 7 pontos (onde (1) corresponde a «pouco provável» e (7) 

a «muito provável»), previamente testada em estudo anteriores, como no capítulo cinco 

foi mencionado. Esta escala diferencial semântica, após avaliação da sua consistência 

interna, obteve um α de Cronbach de 0,823. No quadro 6.13 poderá verificar-se os valores 

das estatísticas descritivas e da análise da consistência interna da escala. 

  

Quadro 6.13– Escala de Medida do construto Intenção Comportamental 

  Média Desvio-Padrão α Cronbach 

REVIS 

Se for escolher, para assistir, um Festival 

/ Evento Gastronómico no próximo ano, 

escolherá este? 

5,98 1,212 

0,823 

RECOM 

Se tivesse que recomendar um Festival 

/Evento Gastronómico aos seus amigos e 

familiares, recomendaria este?   

6,20 0,995 
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6.3 O construto Nostalgia Alimentar  

A análise factorial exploratória (EFA) é o primeiro passo a realizar aquando de 

um desenvolvimento de uma escala e do refinamento dos itens da mesma (Marchegiani 

& Phau, 2013). Os itens que foram gerados através do estudo exploratório foram: (NA_1) 

«Hoje em dia, não se come tão bem, como antigamente»; (NA_2) «Tudo que é novo é, 

quase sempre, o melhor»; (NA_3) «Antigamente, os hábitos alimentares das pessoas 

eram mais saudáveis»; (NA_4) «Eu gosto de restaurantes com cozinha tradicional»; 

(NA_5) «A comida tradicional proporciona-me lembranças agradáveis da minha 

infância»; (NA_6) «Hoje em dia, cozinha-se de forma mais saudável». 

 

De seguida, utilizou-se a estatística alpha de Cronbach (aplicada uma escala de 

seis itens), que indica que para os itens com valores próprios inferiores a 0,50 quais é que 

deverão ser removidos (ver quadro 6.14).  

 

Quadro 6.14– Escala de Medida do construto Nostalgia Alimentar 

 

  
Standardized 

Loading 
α Cronbach 

NA_1 Hoje em dia, não se come tão bem, como antigamente. 0,48 

0,711 

NA_2 Tudo que é novo é, quase sempre, o melhor 0,35 

NA_3 
Antigamente, os hábitos alimentares das pessoas eram 

mais saudáveis 
0,69 

NA_4 Eu gosto de restaurantes com cozinha tradicional 0,80 

NA_5 
A comida tradicional proporciona-me lembranças 

agradáveis da minha infância 
0,61 

NA_6 Hoje em dia, cozinha-se de forma mais saudável. 0,31 

 



120 

 

Os itens que se encontram sombreados a cor-de-laranja, foram os itens que foram 

removidos, pelo motivo de possuírem, para esta amostra, um standardized loading 

inferior a 0,50. 

No final, a escala de medida desenvolvida para mensurar a nostalgia alimentar 

obteve um alpha de Cronbach de 0,711, que é considerado um valor aceitável para uma 

escala com uma boa fiabilidade. Este passo demonstra a existência de uma consistência 

interna aceitável. 

A análise factorial confirmatória foi utilizada para testar na unidimensionalidade 

dos itens da escala de medida, e também para purificar a escala (se necessário). Este 

segundo passo, veio confirmar que os três itens que permaneceram na escala medem, 

efetivamente, a nostalgia alimentar, e que estes possuíam indicadores aceitáveis (χ2= 

10.992, df=2, probability level = 0.000, GFI= 0.977; CFI= 0.986; RMSEA= 0.042, 

α=0.000).  

 

6.4 O Modelo de Medida 

O modelo causal da “propensão para a nostalgia” e da “nostalgia alimentar” na 

“satisfação/prazer” e na “intenção comportamental” a um evento gastronómico, foi 

avaliado por intermédio de um modelo de equações estruturais. 

 Para tal, o ajustamento do modelo foi realizado com recurso a duas etapas: 

1. A primeira consistindo na validação do modelo de medida: 

2. De seguida, o ajustamento do modelo causal: 

2.1 Ajustamento do modelo causal com base na “propensão para a nostalgia” 

(Modelo Parcelar 1); 

2.2 Ajustamento do modelo causal com base na “nostalgia alimentar” 

(Modelo Parcelar 2); 

2.3 Ajustamento do modelo causal integrado. 
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No âmbito de uma AFC (Análise Fatorial Confirmatória) é frequente avaliar, para 

além da qualidade do ajustamento, a fiabilidade e a validade dos instrumentos de medida 

(Maroco, 2010, p. 174).  

 No que se refere à fiabilidade, está a avaliar-se a consistência e a reprodutibilidade 

dos instrumentos de medida em análise. Para tal é comum utilizar-se a CR (Composite 

Reliability) que é definida por Fornell e Larcker (1981) como: 

 

Fórmula 6.1- Composite Ratio 

𝐶𝑅�̂� =
[∑ 𝜆𝑖𝑗

𝑘
𝑖=1 ]

2

[∑ 𝜆𝑖𝑗
𝑘
𝑖=1 ]

2
+ ∑ 𝜀𝑖𝑗

𝑘
𝑖=1

 

 

onde ij são os pesos fatoriais estandardizados e ij = 1- R2
ij  1 - 2

ij, são os erros ou 

resíduos de cada item. A CR (ou FC =fiabilidade compósita) vai estimar a consistência 

interna dos itens reflexivos do construto, indicando o grau (que é expresso de 0 a 1) em 

que estes itens são, de modo consistente, manifestação do construto. De um modo geral 

e de acordo com Fornell e Larcker (1981) considera-se que CR  0,7 é indicador da 

existência de uma fiabilidade do construto apropriada. 

Como é possível verificar no quadro 6.15, todos os construtos têm fiabilidade 

compósita, pois possuem um CR  0,70. 

Quadro 6.15– Validade do Modelo de Medida 

  

 CR AVE MSV ASV SAT PN NA EH IC 

SAT 0,99 0,97 0,09 0,07 0,99     

PN 0,82 0,53 0,07 0,03 0,26 0,73    

NA 0,74 0,51 0,39 0,19 0,30 -0,18 0,70   

EH 0,91 0,59 0,26 0,15 0,28 0,02 0,50 0,77  

IC 0,84 0,73 0,39 0,18 0,25 -0,11 0,63 0,51 0,85 
(SAT = Satisfação/Prazer; PN = Propensão para a Nostalgia; NA= Nostalgia Alimentar; EH = Experiência 

Hedónica; IC = Intenção Comportamental) 
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Em termos de validade, esta pode ser aferida de três formas: validade fatorial, 

validade convergente e validade discriminante.  

A validade fatorial é normalmente avaliada pelos pesos fatoriais estandardizados 

com valores  a 0,50 e com o quadrado dos pesos fatoriais estandardizados com valores 

 0,25 (Maroco, 2010, p. 175). Todos os itens deste modelo medida, como é possível 

verificar no quadro 6.16, possuem 𝜆𝑖𝑗 ≥ 0,50 𝑒 𝜆𝑖𝑗
2 ≥ 0,25, Logo podemos assumir que 

o modelo medida espelha validade fatorial ou validade de conteúdo. Isto é, a especificação 

dos itens de um determinado construto está correta. 

A validade convergente existe quando o comportamento dos itens de um construto 

é explicado por esse mesmo construto. Para tal, Fornell e Larcker (1981) desenvolveram 

uma medida para avaliar esse mesmo comportamento por intermédio da average variance 

extracted (AVE) do construto. Assim para um determinado fator j com k itens, a AVE 

pode ser estimada por: 

 

Fórmula 6.2- Average Variance Extrated 

AVEĵ =
∑ 𝜆𝑖𝑗

2𝑘
𝑖=1  

∑ 𝜆𝑖𝑗
2𝑘

𝑖=1 + ∑ 𝜀𝑖𝑗
𝑘
𝑖=1

  

 

É considerado que um valor de AVE  0.50 indica que o construto possui uma 

validade convergente adequada (Hair et al., 2010, p. 619). Como é possível verificar neste 

modelo de medida, através do quadro 6.15, todos os construtos possuem AVE’s  0,50. 

O que indica que este modelo de medida possui validade convergente. 

No que diz respeito à validade discriminante, esta avalia se os itens que reflectem 

um determinado fator em particular não estão correlacionados com outros fatores, ou seja, 

se o conjunto de itens definidos para cada fator é claramente distinto dos definidos para 

outro fator (Maroco, 2010, p.176). A forma mais rigorosa para testar a validade 

discriminante é verificar se o valor do quadrado das correlações entre os construtos com 
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o seu respetivo AVE (Hair et al., 2014, p.620). Existe validade convergente quando a 

AVE é superior ou igual ao quadrado das correlacções. 

No presente estudo, e de acordo com o quadro 6.15, pode-se concluir que o modelo 

de medida possui validade discriminante, pois todos os AVE são superiores ou iguais ao 

quadrado das correlações entre os fatores em análise. 

 

 

 

6.5 O Modelo de Medida 

 Na avaliação da qualidade do ajustamento utilizaram-se os índices CFI, GFI,NFI, 

PCFI, PGFI e PNFI tendo-se considerado que estes indicavam um bom ajustamento, uma 

vez que possuíam valores superiores a 0.90 e a 0.60 respectivamente (Maroco, 2010; 

Byrne, 2010; Kline, 2011). 

 Utilizou-se também o RMSEA com um intervalo de confiança de 90% e a 

probabilidade do rmsea  0.05. Considerou-se que para um intervalo de confiança de 90% 

o limite superior como seja inferior a 0.10 consititui um indicador de um bom 

ajustamento, enquanto com um valor inferior a 0.05 traduz-se num ajustamento muito 

bom (Maroco, 2010, p.51; Fornell e Larcker, 1981). 

 Assim sendo, sumariou-se os dados obtidos de cada construto que entrou na 

análise destes modelos causais no quadro 6.16 onde são demonstrados os índices do α de 

Cronbach, bem como loadings de cada item. Como se pode evidenciar, todos os 

construtos obtiveram valores elevados da estatística do alpha de Cronbach (α > 0,70) 

(Cronbach, 1951).  
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Quadro 6.16– Estatísticas dos itens e indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma geral, o modelo de medida caracteriza a natureza das relações entre os 

cinco construtos latentes e os vinte indicadores que os mensuram. Para além disso, os 

índices de bondade de ajustamento apresentam valores aceitáveis (χ2= 386.373, df=157, 

p-value = 0.000; GFI= 0.915; CFI= 0.969; NFI=0.949; PGFI= 0.684; PCFI= 0.800; 

PNFI=0.784 RMSEA= 0.064, α=0.012;rmsea IC 90% ]0.053;0.068]; AIC= 492.373; 

BCC= 498.262; ECVI= 1.234; BIC= 703.922). 

 

Itens e indicadores Alpha Factor 

Loading 

Nostalgia Alimentar 0.711  

NA_3  0.70 

NA_4  0.77 

NA_5  0.61 

Propensão para a 

Nostalgia 

0.820  

PN_2  0.70 

PN_4  0.73 

PN_6  0.70 

PN_8  0.78 

Experiência Hedónica 0.915  

EH_1  0.77 

EH_2  0.78 

EH_4  0.74 

EH_5  0.88 

EH_6  0.73 

EH_7  0.80 

EH_9  0.68 

Satisfação / Prazer 0.994  

SAT_1  0.99 

SAT_2  0.99 

SAT_3  0.98 

SAT_4  0.98 

Intenção 

Comportamental 

0.832  

INT_REVISIT  0.93 

INT_RECOM  0.77 
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Figura 6.1 – Modelo Medida 
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6.5.1 Modelos de Equações Estruturais e Testes de Hipóteses 

Um bom ajustamento do modelo atinge-se quando os índices de bondade de 

ajustamento (GFI, CFI e NFI) são superiores a 0,90 e quanto o root mean square error of 

approximation (RMSEA) permanece com valores abaixo de 0,08 (Hair et al., 2010). 

Embora sensível ao tamanho da amostra, o teste de qui-quadrado tende a rejeitar a 

hipóteses nula (Kline, 2011), mas os restantes quatro índices indicam um bom 

ajustamento dos dados com a amostra, (ver quadro 6.17), nos três modelos em teste (ver 

figura 6.2, 6.3 e 6.4). 

Quadro 6.17– Índices de Bondade de Ajustamento 

 

 Primeiro Modelo 

Parcial 

Df= 111 

Segundo Modelo 

Parcial 

Df= 96 

Modelo 

Integrado 

Df= 158 

GFI (Goodness of Fit index) 0.913 0.924 0.913 

NFI (Normed Fit Index) 0.951 0.959 0.946 

CFI (Comparative Fit Index) 0.966 0.972 0.966 

PGFI 0.662 0.652 0.687 

PNFI 0.776 0.767 0.787 

PCFI 0.788 0.778 0.804 

RMSEA (Root Mean Square Error of 

Approximation) 
0.077 0.069 0.062 

RMSEA (p-value) 0.000 0.000 0.004 

ᵡ2 342.717 279.957 403.398 

ᵡ2/gl 3.088 2.916 2.553 

Rmsea IC 90% LO 0.064 0.060 0.055 

Rmsea IC 90% HI 0.081 0.079 0.070 

AIC (Akaike’s Information Criterion) 426.717 359.957 507.398 

BCC (Browne-Cudeck Criterion) 430.685 363.511 513.176 

BIC 594.358 519.615 714.954 

ECVI (Expected Cross-Validation Index) 1.069  0.902 1.272 
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 Foram utilizados, também, na análise, indicadores com base na teoria da 

informação para desta forma comparar os três modelos. Todavia estes índices penalizam 

os modelos considerados mais complexos (Maroco, 2010, p.49; Arbuckle, 2008, pp. 593-

594). Assim sendo, o critério a ser utilizado para decisão e de acordo com a teoria da 

informação é que o modelo que será considerado melhor é o que menores índices de 

informação possuir (Maroco, 2010, p. 51). Para tal, foram analisados os seguintes 

indicadores: AIC, BCC, BIC e ECVI. 

 

 

6.5.1.1  Primeiro Modelo Parcial 

De acordo com as hipóteses formuladas no capítulo quarto, todas as relações 

bilaterais entre as variáveis do modelo esperavam-se que fossem positivas e significativas 

A figura 6.2. ilustra as estimativas dos parâmetros do primeiro modelo parcelar. 

Observou-se que existe um efeito preditivo positivo da Propensão para a Nostalgia na 

Satisfação/Prazer, (ß=0.26, p <0.001) o que nos leva a afirmar que quanto maior for a 

propensão para um individuo possuir comportamentos nostálgicos maior será o efeito na 

satisfação/prazer dos visitantes de um evento gastronómico. Observam-se, também, um 

efeito negativo direto da Propensão para a Nostalgia na Intenção Comportamental dos 

visitantes de um evento gastronómico que é considerada estatisticamente significativo 

(ß=-0.14, p ≈ 0.056). 

A mesma figura (6.2.) ilustra o efeito positivo que a Experiência Hedónica possui 

na satisfação/Prazer o que nos leva a crer que quanto maior for a Experiência Hedónica 

de um visitante de um evento gastronómico, maior será a sua Satisfação/ Prazer com o 

mesmo (ß=0.27, p < 0.001). Poderá ser ainda observada uma relação positiva entre a 

Satisfação/Prazer e a Intenção Comportamental que é considerada estatisticamente 

significativa (ß=0.34, p < 0.001).   
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Figura 6.2– Primeiro Modelo Parcial 

 

Experiência 

Hedónica

Propensão para a 

Nostalgia

Satisfação

Prazer

Intenção

Comportamental
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e18

e19

e20

e22
e23

e24

0.34*

0.89

0.526

2.092

0.38 0.39

0.44

* p-value < 0.001

 

( 2 (111)=342,717; p=0.000; 2/gl= 3.088; NFI=0.951; CFI=0.966; GFI= 0.913; RMSEA=0.077, p= 0.000; PNFI= 0.776; PGFI= 0.662; PCFI= 0.788; AIC=426.717; BCC= 

430.685; BIC= 594.358 e ECVI=1.069) 



129 

 

Não foi considerado ou observado qualquer efeito na relação Propensão para a Nostalgia 

e Experiência Hedónica (ß=0.01, p ≈ 0.877). 

Quadro 6.18– Quadro Resumo das Relações e p-values do Primeiro Modelo Parcelar 

 

Relações 
Standard Regression 

Estimate 
p-value 

PN →EH 0.01 0.877 

PN→SAT/PRZ 0.26 <0.001 

EH→SAT/PRZ 0.27 <0.001 

PN→INTCOMP -0.13 0.056 

SAT/PRZ→INTCOMP 0.34 <0.001 

 

 

6.5.1.2 Segundo Modelo Parcial 

 

Os dados recolhidos vieram suportar quatro das cinco hipóteses. Somente a 

relação causal do impacto da satisfação/prazer na intenção comportamental não foi 

considerada estatisticamente significativa, possuindo um coeficiente de 0,04. Logo, a 

hipótese H 2.5, não pode ser confirmada nesta amostra. O coeficiente de regressão baixos 

associado à relação entre as experiências hedónicas e a satisfação/prazer indica uma 

relação positiva (β=0.16, p=.013), sendo assim inferior ao nível de significância de 5%. 

(Hair et al., 2010).   

Assim, na figura 6.3, observa-se que existe um efeito preditivo da nostalgia 

alimentar na satisfação/prazer dos visitantes (ß=0.21, p ≈ 0.003), na intenção 

comportamental dos visitantes (ß=0.64, p<0.001), bem como na experiência hedónica 

dos visitantes (ß=0.54, p < 0.001).   
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Figura 6.3 – Segundo Modelo Parcial 
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* p-value < 0.001
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NA5

NA4

NA3
e5
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e7

0.71

(2 (96)=279.957; p=0.000; 2/gl= 2.916; NFI=0.959; CFI=0.972; GFI= 0.924; RMSEA=0.069, p= 0.000; PNFI= 0.767; PGFI= 0.652; PCFI= 0.778; AIC=359.957; BCC= 

363.511; BIC= 519.615 e ECVI=0.902) 
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Quadro 6.19– Quadro Resumo das Relações e p-values do Segundo Modelo 

Parcelar 

Relações 
Standard Regression 

Estimate 
p-value 

NA →EH 0.54 <0.001 

NA→SAT/PRZ 0.21 ≈0.003 

NA→INTCOMP 0.64 <0.001 

EH→SAT/PRZ 0.16 ≈0.013 

SAT/PRZ→INTCOMP 0.04 ≈ 0.411 

 

6.5.1.3 Modelo Integrado 
 

A análise do modelo de equações estruturais indicou que os valores da estatística 

de teste t de todos os coeficientes standardizados da nostalgia alimentar eram 

estatisticamente significativos para um nível de significância de 1% e 5%.   

Todavia, e ao contrário com o que havia sido previsto na H 3.3, a propensão para 

a nostalgia exibiu uma influência estatística negativa, mas estatisticamente significativa 

na nostalgia alimentar (β=- 0.18, p<0.001).  

As ligações entre a variável exógena propensão para a nostalgia e a experiência 

hedónica e a satisfação / prazer foram estatisticamente significativas, (β = 0.12 p = 0,025; 

β = 0.32, p < 0.001, respetivamente). Neste modelo, a influência direta de propensão para 

a nostalgia na intenção comportamental pode ser considerada como praticamente 

inexistente (β = -0.01, p ≈ 0.973). Portanto H3.6 não foi suportada A magnitude dos 

loadings dos coeficientes relativos à associação estatística da nostalgia alimentar e 

experiência hedónica e intenção comportamental obteve um efeito relativamente mais 

forte do que o efeito evidenciado nas relações causais entre a propensão para a nostalgia 

e essas três variáveis endógenas. No que se refere à magnitude dos loadings que associam 

a nostalgia alimentar e satisfação/prazer vis-à-vis a propensão para a nostalgia, a do 

primeiro é maior do que a do último. Assim hipóteses H3.2, H3.5 e H3.7 foram 

suportadas. Da mesma forma, que nos dois modelos parciais, os coeficientes de regressão 

estruturais entre experiência hedónica e satisfação/prazer foram positivas e 

estatisticamente significativas, daí a confirmação H3.8. Ao contrário do que foi afirmado 
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na hipótese H3.9, a satisfação/prazer e intenção comportamental não foram considerados 

causalmente relacionados, a não ser no primeiro modelo parcial.  

Em termos da hipótese 4, afirmando que o modelo integrado que inclui tanto a propensão 

para a nostalgia e a nostalgia alimentar como variáveis exógenas latentes tem um melhor 

desempenho do que dois modelos parciais, isto não foi suportado. A literatura sugere que 

à medida que o número de parâmetros aumenta os índices tornam-se mais elevados como 

se mostra no quadro 6.18. Os critérios de informação são válidos para os modelos “não-

aninhados”, indicando que o melhor modelo é o que possuir um valor mínimo do AIC 

(Burnham e Anderson, 2004). Existem também autores (Maroco,2010; Byrne, 2010) que 

salientam que à medida que a complexidade dos modelos aumenta, os índices de 

informação, bem como os de ajustamente tendem a detiorar-se, vindo suportar assim as 

evidências deste estudo. 
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Figura 6.4– Modelo Integrado 
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Quadro 6.20– Quadro Resumo das Relações e p-values do Modelo Integrado 

 

Relações 
Standard Regression 

Estimate 
p-value 

NA→INTCOMP 0.64 <0.001 

PN→NA -0.18 <0.001 

PN→EH 0.12 <0.05 (≈0.031) 

EH→SAT/PRZ 0.11 0.103 

PN→INTCOMP -0.01 0.911 

SAT/PRZ→INTCOMP 0.04 0.513 

NA→SAT/PRZ 0.30 <0.001 

PN→SAT/PRZ 0.32 <0.001 

NA→EH 0.57 <0.001 



135 

 

Quadro 6.21– Quadro Resumo das Hipóteses de Investigação 

Hipóteses  Resultado 

H1.1:A propensão para a nostalgia afeta positivamente a avaliação hedónica da experiência gastronómica. Não Suportada 

H1.2: Quanto maior a propensão para a nostalgia, mais positiva é a satisfação/prazer do visitante com o evento gastronómico. Suportada 

H1.3: A propensão para a nostalgia está positivamente associada com intenção comportamental do visitante. Não Suportada 

H1.4: Quanto mais forte for a experiência hedónica, mais positiva é a satisfação/prazer do visitante com o evento gastronómico. Suportada 

H1.5:A satisfação/prazer contribui positivamente para a intenção comportamental do visitante. Suportada 

H2.1: A nostalgia alimentar está positivamente associada à experiência hedónica. Suportada 

H2.2: A nostalgia alimentar está positivamente associada à satisfação/prazer do visitante com o evento gastronómico. Suportada 

H2.3: A nostalgia alimentar está positivamente associada com a intenção comportamental do visitante. Suportada 

H2.4: Quanto mais forte for a experiência hedónica, mais positiva é a satisfação/prazer do visitante com o evento gastronómico. Suportada 

H2.5: A satisfação/prazer contribui positivamente para a intenção comportamental do visitante. Não Suportada 

H3.1: A propensão para a nostalgia afeta positivamente a avaliação hedónica da experiência gastronómica. Suportada 

H3.2: O efeito positivo de nostalgia alimentar sobre a experiência hedónica é mais forte que a ligação entre a propensão para a nostalgia e experiência 

hedónica. 
Suportada 

H3.3: A propensão para a  nostalgia afeta positivamente a nostalgia alimentar. Não Suportada 

H3.4: Quanto maior a propensão para a nostalgia, mais positiva é a satisfação/prazer do visitante com o evento gastronómico. Suportada 

H3.5: O efeito positivo da nostalgia alimentar sobre a satisfação/prazer é mais forte que a ligação entre a propensão para a nostalgia e a satisfação/prazer 

do visitante com o evento gastronómico. 
Não Suportada 

H3.6: A nostalgia alimentar está positivamente associada com a intenção comportamental dos visitantes. Suportada 

H3.7: O efeito positivo da nostalgia alimentar na intenção comportamental é mais forte que a ligação entre a propensão para a nostalgia e a intenção 

comportamental do visitante. 
Suportada 

H 3.8: Quanto mais forte for a experiência hedónica, mais positiva é a satisfação/prazer do visitante com o evento gastronómico. Não Suportada 

H3.9: A satisfação/prazer contribui positivamente para a intenção comportamental do visitante. Não Suportada 

H4: O modelo integrado que inclui propensão para a nostalgia e a nostalgia alimentar como variáveis exógenas latentes tem um desempenho melhor do 

que dois modelos parciais. 
Não Suportada 
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6.6  Conclusão do capítulo 

Ao longo do capítulo 6 apresentaram-se os resultados das diversas etapas do 

estudo quantitativo, resultante da aplicação de um questionário a 400 visitantes do Evento 

Nacional de Gastronomia. Procedeu-se inicialmente à análise estatística univariada dos 

dados recolhidos, caracterizando-se o perfil dos respondentes que integram a amostra 

final. Esta análise dividiu-se num perfil sócio-demográfico e posteriormente num perfil 

gastronómico dos visitantes, tendo o objetivo deste último sido identificar o nível de 

conhecimento gastronómico. 

Na análise multivariada dos dados recolhidos utilizou-se inicialmente a análise 

factorial confirmatória para validar as escalas, avaliando a sua unidimensionalidade, 

fiabilidade e validade discriminante. Analisou-se individualmente cada uma das variáveis 

latentes do modelo global, procedendo-se à sua purificação, o que conduziu ao conjunto 

final de escalas do modelo, composto por cinco variáveis latentes e vinte indicadores.   

Passou-se de seguida à avaliação do Modelo de Medida, Modelos Parciais e 

Modelo Integrado. A análise às estimativas permitiu verificar que os valores existentes se 

encontram dentro do que é tido na literatura como admissíveis. Os loadings apresentam 

valores elevados, em regra acima dos mínimos recomendados. Quanto ao ajustamento 

dos modelos parciais e integral, apesar dos ρ-value das estatísticas de χ2 serem menores 

que o nível de significância de α=0,05 rejeitando-se, portanto, a hipótese nula dos 

modelos reproduzirem a estrutura de associações da população, as outras medidas de 

bondade do ajustamento apresentam, em termos gerais, valores dentro dos recomendados 

na literatura, o que indica um ajustamento global é bom dos modelos aos dados 

(Maroco,2010).    

Testaram-se depois as vintes hipóteses formuladas na presente investigação, 

correspondentes às relações tanto dos modelos parciais como do modelo integrado, 

definidas a partir da literatura, utilizando-se os procedimentos de estimação da Máxima 

Verosimilhança Robusta (RML), com recurso ao AMOS v 21.0. Assim, rejeitaram-se oito 

hipóteses por não corresponderem a relações significativas. Verificou-se que as doze 
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hipóteses não rejeitadas apresentam relações positivas entre as diversas variáveis latentes, 

como era de esperar.  

No próximo capítulo irá proceder à discussão dos principais resultados deste 

estudo e desenvolver-se-à um resumo das principais conclusões retiradas deste projeto de 

investigação. Será também demonstrado o seu contributo para a teoria e prática em termos 

de gestão de eventos, reconhecendo, sempre, todavia, as limitações que um estudo desta 

natureza possuir e identificar futuras linhas de investigação. 
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7. Discussão dos Resultados e Principais Conclusões 

 

 

7.1 Introdução   

Nas conclusões deste trabalho de investigação, procurar-se-à fazer uma 

retrospetiva dos temas abordados discutindo-se, em simultâneo, os resultados obtidos 

confrontando- os com o quadro de hipóteses equacionadas.   

Pretende-se que as conclusões daqui resultantes comportem alguma 

sistematização do conhecimento na área do marketing e permitam atuações melhor 

fundamentadas por parte das organizações, nomeadamente, no que diz respeito à gestão 

de eventos. 

Inicialmente, apresentam-se as principais conclusões da investigação, com uma 

síntese do enquadramento e um resumo dos principais resultados do trabalho empírico 

realizado.  

De seguida, abordam-se os contributos deste estudo ao nível teórico e tecem- se 

algumas considerações quanto às suas implicações práticas. Apresentam-se, também, 

algumas limitações inerentes ao estudo e, por fim, sugerem-se futuras linhas para 

investigação. 

 

 

7.2 Principais Conclusões da Investigação    

A lógica inerente ao nosso modelo estrutural é comum na literatura de marketing: 

ocorrência de estímulos e sua avaliação, as características pessoais e os comportamentos 

resultantes.  

Esperávamos dois possíveis resultados relativos ao papel do construto propensão 

para a nostalgia:  
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(1) Tratava-se de um ambiente controlado e dominado por uma influência 

sensorial específica, no qual os visitantes foram propositadamente para comer, degustar 

e “cheirar” os alimentos. Logo o significado da dimensão gastronómica da nostalgia 

ocorreria naturalmente. Ao fazê-lo, a relação entre as hipóteses esperadas e os construtos 

latentes de ambos os modelos parciais seriam muito semelhante entre si. Ou seja, todas 

as relações iriam revelar-se estatisticamente significativas e positivas. 

(2) Como a propensão para a nostalgia é uma medida com um âmbito mais amplo 

visto que traduz uma predisposição comportamental independentemente do contexto, a 

sua influência preditiva positiva não se verificou pelo menos ao nível de um construto 

mais orientado e específico para a nostalgia alimentar. Uma vez que a propensão para a 

nostalgia tem um impacto negativo e estatisticamente significativo no construto mais 

orientado para a nostalgia alimentar. 

Numa perspectiva meramente estatística/econométrica, o ajuste de qualquer um 

dos dois modelos parciais foi aceitável e o modelo integrado não revelou ser, 

inequivocamente superior. Na verdade, há uma compensação entre a complexidade e a 

bondade de ajustamento do modelo. Quanto mais parâmetros forem incluídos no modelo, 

melhor fica a explicação teórica do mesmo, mas por vezes, esse facto pode complicar o 

desempenho estatístico dos índices (Burnham & Anderson, 2004). Assim, o poder de 

explicação do modelo integrado não foi superior ao das duas versões mais simplificadas, 

mas os três modelos obtiveram um ajuste semelhante e adequado ao avaliar as relações 

causais entre os construtos. 

 

Como era de esperar, o efeito da propensão para a nostalgia na satisfação/prazer 

e na experiência hedónica foi positivo e estatisticamente significativo no modelo 

integrado. 

Aparentemente, o facto de este construto captar um estado interno do visitante, 

independentemente das condições ambientais nas quais este se encontra, faz com que a 

sua reação dependa essencialmente das suas características pessoais. Teóricamente, a 
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dimensão melancólica do estado de nostalgia predomina sobre os aspetos mais frutíferos 

promovidos pelo contexto. A nostalgia enquanto propensão / predisposição para reagir 

está subjacente ao estado/sentimento de nostalgia (no sentido mais genérico), no qual há 

uma consciência temporal, ou uma capacidade e vontade de refletir sobre os aspetos de 

vida do passado (Wildschut et al., 2006; Routledge et al., 2008).  

Os factos que podem desencadear a nostalgia são múltiplos e diversificados, 

compreendendo medos presentes, a ansiedade e a ameaça de descontinuidade de 

identidade (Davis, 1977), a insatisfação com o presente (Pickering & Keightley de 2006), 

os efeitos negativos - por exemplo, solidão e humor pessimista - (Sedikides et al., 2008), 

as interações sociais - por exemplo, conversa com amigos, os inputs sensoriais - por 

exemplo, sabores e odores, eventos - por exemplo, aniversários e casamentos e ambientes 

(Wildschut et al., 2006; Routledge et al., 2008). 

Em conjunto com os tipos de desencadeadores de nostalgia acima mencionados, 

os objetos de reflexão nostálgica são precisamente essas memórias ativadas por vários 

desses desencadeadores que necessariamente reproduzem a natureza de tais fontes, pelo 

menos até um determinado ponto. Assim sendo, pessoas, momento/eventos, períodos de 

vida ou episódios significativos, animais, itens tangíveis e a forma de sermos no passado 

são os acionadores mais comuns da expressão nostálgica (Wildschut et al., 2006). Logo, 

todo o passado vivido e experienciado irá influenciar o comportamento ou a pré-

disposição para um comportamento nostálgico, fazendo com que muitas vezes o “poder 

do contexto” não seja assim tão expressivo como o esperado, pois a características 

pessoais não o ativaram como um desencadeador nostálgico. 

Todavia, e embora que não num valor muito eleavado, existe de facto o poder do 

contexto neste estudo que é evidenciado pela influência positiva que as características 

mais pessoais representadas pelo construto propensão para a nostalgia possuem tanto na 

experiência hedónica que os visitantes usufruem enquanto permanecem no evento, como 

também na satisfação/prazer que estes retiram do mesmo. 
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7.3 Principais Contribuições da Investigação    
 

7.3.1 Contribuições Teóricas   

Apesar de ser uma área de conhecimento com pouco investigação à data, trata-se 

de uma área multidisciplinar e relevante no domínio do Marketing (como alguns estudos, 

já previamente mencionados, suportam). Neste sentido, procurou-se sistematizar os 

conceitos ligados à nostalgia, aos alimentos e aos eventos, assim como estabelecer a 

ligação às experiências hedónicas no evento, e às variáveis fundamentais de marketing de 

eventos, ou seja, a satisfação e a intenção comportamental.  

O objetivo fundamental deste trabalho consistiu, assim, no desenvolvimento de 

um modelo de marketing, no âmbito do comportamento do consumidor, que contribua 

para o incremento do conhecimento científico e, ao mesmo tempo, tenha aplicabilidade 

no mundo da gestão de eventos e turismo. 

Deste modo entendemos que contribuímos para o conhecimento científico, quer 

numa base teórica e empírica, relativamente ao estudo dos determinantes da propensão 

para a nostalgia e da iniciação de um processo de desenvolvimento de um construto para 

mensurar a ligação entre nostalgia e alimentos – nostalgia alimentar, uma vez que até ao 

momento, não se encontrou investigação nesta área. Existem apenas alguns estudos que 

abordam a questão da relação da gastronomia com a nostalgia de carácter geral e por 

vezes qualitativo, mas não foi ainda realizada nenhuma tentativa de desenvolvimento e 

criação de um construto que pudesse operacionalizar e captar essa dimensão da nostalgia 

patente nos alimentos e que também fosse aplicada a este contexto em particular, em 

eventos / eventos. 

Os resultados demonstraram que o construto nostalgia alimentar não é apenas 

uma componente de um construto mais amplo, como é o caso da propensão para a 

nostalgia. Eles não se sobrepõem nem concorrem entre si. Cada construto mede diferentes 

realidades.  
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Potencialmente, a nostalgia pode expressar-se em domínios como o dos alimentos, 

na medida em que o ato de comer encerra em si os elementos sociais, psicológicos, 

biológicos e culturais. Ou seja, quer seja direta ou indiretamente, explicita ou 

implicitamente, estes elementos, sós ou em conjunto, acionam, moderam, permitem e 

intensificam as reações nostálgicas. 

A nostalgia alimentar nasce da dimensão sensorial que é influenciada pela 

experiência gastronómica. Consequentemente, o processamento da experiência hedónica 

responde à nostalgia alimentar, sendo que esta última variável latente encontra-se em 

consonância também com a satisfação/prazer e intenção comportamental. 

O prazer sensorial e a saciação são expressados através do canal emocional, onde 

a representação cognitiva é avaliada como o significado simbólico de alimentos e da 

racionalização de alguns rituais. Tanto as perceções como as reações nem sempre são 

processadas conscientemente (Fisher, 1988). As experiências passadas produzem-se por 

condições ambientais particulares e específicas ou por influência relevante de outros que 

são obtidos através de memórias, que moldam as nossas opiniões e gostos. 

O construto mais genérico de nostalgia aparece associado a sentimentos 

hedónicos, e simultaneamente está relacionado avaliações de satisfação (construto de 

satisfação/prazer).  

Na realidade o fenómeno da nostalgia para além de estrutura afetiva que pode 

incluir sentimentos negativos, o mais surpreendente, é podem coexistir em simultâneo 

ambas as valências: a positiva e a negativa. No entanto assinatura afetiva dominante é um 

sentimento misto no qual a emoção positiva se sobrepõe sem eliminar o elemento 

agridoce (Johnson-Laird & Oatley, 1989). 

Holak & Havlena (1998) estudaram o conteúdo emocional de um conjunto de 164 

descrições de experiências nostálgicas. Estes autores identificaram 40 emoções 

organizadas em seis dimensões. Um ponto comum nos seus resultados foi a combinação 

de memórias agradáveis com o sentimento de perda refletindo a triste constatação de que 

o desejo de voltar ao passado não pode ser realizado.  
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Todavia, o estado comum que sucede uma experiência nostálgica não é a tristeza, 

mas uma sequência caracterizada por um início com pensamentos negativos que vão 

progredindo até a um final de apreciação e de estado de espírito positivo. Esta sequência, 

que se pode caracterizar como sendo praticamente de redenção, demonstra um certo lado 

terapêutico da nostalgia em lidar com a experiência de perda (Pickering & Keightley, 

2006; Wildschut et al., 2006). Como Wildschut et al., (2006) monstraram, as narrativas 

autobiográficas dos participantes continham descrições de sofrimento e de perda, mas que 

foram superadas posteriormente com o triunfo sobre a desgraça. Quando as pessoas se 

envolvem em experiências nostálgicas, a acessibilidade a memórias com características 

positivas aumenta. Isto é, a nostalgia tende a reforçar a nossa conceção positiva (Vess et 

al., 2012), enquanto que ao mesmo tempo, diminui a ativação cognitiva de aspetos 

negativos (Routledge et al., 2008).  

Tendo por base os resultados do presente estudo, não podemos assumir ou tomar 

como certo que a satisfação/prazer está necessariamente interligada com a intenção 

comportamental .  

A maioria dos visitantes mostraram-se motivados pela gastronomia e pelo desejo 

de se alimentar naquele local, da experiência e de ser saciado. Independentemente do 

âmbito geral de ambas as motivações intrínsecas e extrínsecas, a satisfação/prazer foi 

dominada pelo contexto (evento gastronómico). Por isso, nessas circunstâncias a 

Propensão para a Nostalgia já não era uma dimensão abstrata ou conjetural, mas foi 

(supostamente) interpretada pelos inquiridos, em certo sentido, como uma nostalgia 

relacionada e direcionada para alimentos. Mas mesmo assim, este construto mais genérico 

não funcionou, podendo levantar-se a hipótese do próprio construto em si ser genérico 

demais, necessitando de uma maior adaptação para estes contextos. Não se pode também 

esquecer a natureza “saudosa” que caracteriza o português traduzindo-se numa forma 

melancólica de nostalgia e solidão (Viera, 2007), o que faz com que os itens mais 

negativos sejam os que representam a dimensão da Propensão para a Nostalgia dos 

visitantes do evento. 
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De acordo com a revisão de literatura realizada anteriormente, todo o nosso 

sistema sensorial é involuntário – recebendo e processando os estímulos do ambiente no 

qual nos encontramos imersos. Assim, neste estudo, sendo um evento dedicado ao tema 

da gastronomia existem claramente elementos visuais em todo o espaço circundante, e 

também os odores que emanam da confeção das refeições. O assunto da conversa entre 

os visitantes é muito provável predominantemente sobre as preferências alimentares, e há 

ofertas de amostras para seduzir e incitá-los a provar.  

As evidências apontaram para uma clara relação positiva e estatisticamente 

significativa entre a propensão para a nostalgia e a experiência hedónica, bem como da 

nostalgia alimentar e a experiência hedónica, e também com a interligação com a 

satisfação/prazer e com a intenção comportamental. 

O protótipo do novo construto – nostalgia alimentar – foi orientado para conciliar 

a natureza específica dos alimentos no quadro de fenómeno nostálgico. A intensidade e o 

alcance com que a nostalgia alimentar mediu a experiência gastronômica no evento foi 

suficientemente forte para influenciar o comportamento futuro diretamente através do 

efeito potencial da satisfação/prazer na intenção comportamental. 

As evidências deste estudo, no que concerne ao construto nostalgia alimentar, vão 

na direção do estudo levado a cabo por Autio et al. (2013) que salientam o (re) viver de 

um passado cor-de-rosa pelo facto de ver os alimentos locais como algo nostálgico. Logo, 

pode pressupor-se, na linha das evidências do nosso estudo, que pelo facto deste construto 

nostalgia alimentar possuir uma relação forte, positiva e estatisticamente significativa 

com as restantes variáveis latentes, torna a experiência única. 

O modelo integrado traduziu os dois elementos preditivos, um expressando o 

perfil predisposição e o outro o significado da relação com os alimentos. Este último veio 

manter a sua elevada contribuição para influenciar a variável latente intenção 

comportamental. Assim sendopode-se afirmar que uma grande quantidade de visitantes 

do evento tem a tendência para revelar uma consciência temporal clara, valorizando as 

tradições e exibindo uma postura retrospetiva nostálgica (Pickering & Keightley, 2006; 

Routledge et al., 2008). 
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Diversos desencadeadores de nostalgia estiveram presentes no evento 

gastronómico: a interação social, os inputs sensoriais – paladar, visão e o olfato – todos 

os que desencadeiam memórias passadas (Wildschut et al., 2006). O nosso estudo 

corroborou a perspetiva positiva do envolvimento da nostalgia, uma vez que o evento 

focava-se na satisfação e nos sentimentos de prazer induzidos pelos alimentos (Sedikides 

et al., 2004; Vess et al., 2012). 

Os alimentos são também uma questão de identidade nacional / regional e 

baseiam-se no conceito de “comida de conforto”, que através da degustação de cozinha 

tradicional e receitas, recriam uma sensação de singularidade, de enraizamento e de 

autenticidade (Locher et al. 2005; Mannur, 2007). Daí, o construto de nostalgia alimentar 

ter um desempenho positivo e significativo com a variável latente experiência hedónica. 

 

7.3.2 Contribuições para a Gestão e negócio do Turismo 

Em termos de Gestão de Turismo, este estudo demonstrou o poder do contexto. 

Ao controlar o ambiente num restaurante ou num evento, o contexto pode potencialmente 

evocar sentimentos nostálgicos originando satisfação / prazer e aumentando a 

probabilidade de uma nova visita. Uma vez esse resultado atingido, quer dizer um 

ambiente social e físico específico – decoração mais retro a invocar “bons velhos 

tempos”, por exemplo - e a gastronomia confecionada, proporcionaram uma experiência 

gastronómica prazerosa, que pode vir a desencadear e produzir memórias profundamente 

nostálgicas e gratificantes para o visitante. 

Esta investigação foi realizada num país que acolhe mais de 13 milhões de turistas 

por ano. O Festival Nacional Gastronómico de Santarém atrai quase exclusivamente 

visitantes nacionais. O mês de Novembro não é um período turístico com muita afluência, 

mas a gastronomia tradicional é um objeto culturalmente enraizado sobretudo naqueles 

que entendem o seu significado, a menos que exista alguém para ensinar aos novos 

turistas as histórias associadas a cada prato. 
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Se os organizadores pretenderem explorar o aspeto nostálgico, um evento 

gastronómico dedicado às tradições pode atrair turistas estrangeiros, principalmente 

aqueles que possuem alguma ligação etnográfica com o país. Na verdade, uma vez que 

mais de um quarto dos portugueses vive fora do país, podemos calcular o potencial 

atrativo de um evento como este se nos direcionar-mos para estes segmentos de mercado.  

Em particular, devido ao seu elevado rendimento disponível e à ausência de 

limitações de tempo, são os emigrantes já reformados, a quem estes eventos devem ser 

direcionados. 

 

7.4 Limitações da Investigação e Futuras Investigações 

Considera-se que este projeto de investigação apresenta algumas limitações, em 

aspetos distintos. Apesar de poderem originar “fronteiras” na aplicação ou utilização do 

conhecimento adquirido, as limitações representam, simultaneamente, as bases e as 

razões para continuar a investigar (Childers et al., 2001) e, no caso presente, para 

melhorar o conhecimento sobre os determinantes da nostalgia alimentar como fator 

distintivo em termos turísticos.  

Estes resultados provêm de uma base cultural semelhante a outras culturas do 

Mediterrâneo, que têm vínculos com os valores da família e do papel central que os rituais 

alimentares desempenham na celebração de momentos especiais.  

Nos países do Norte do Mediterrâneo, a religião não coloca restrições sobre o que 

e como se devem alimentar, mas antes, guia simbolicamente, inspira e atribui significado 

a determinados alimentos, formas de cozinhar e datas especiais.  

Também pode lançar-se algumas dúvidas sobre se alterando a situação - um 

evento com um tema distinto ou outra circunstância não especificamente relacionadas 

com o consumo de alimentos - o papel preditivo do construto propensão para a nostalgia 

ainda seria eficaz em relação à nostalgia alimentar.  
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Os conceitos de tradição e autenticidade também pode ser questionados. A 

comodificação dos "alimentos reais" faz como que a gastronomia tradicional se torne 

numa espécie de mito "boa alimentação" pela recriação de uma gastronomia idealizada, 

cheia de referências românticas por receitas caseiras e originais de autoria da avó 

(Bessiere, 1998; Duruz, 1999; Holtzman, 2006). 

A satisfação dos turistas deve ser re-pensada, explorando o papel da expectativa 

do cliente (Wong & Dioko, 2013), e detalhar qual é o traço mais atraente da experiências 

gastronómica (Hui et al., 2007; Kitterlin & Yoo, 2014) e, consequentemente, mais eficaz 

em alguns resultados comportamentais como a lealdade.  

Apesar do efeito avassalador da influência do contexto sobre a satisfação da 

degustação de alimentos, “cheiro” domina a nossa experiência sensorial sobre as regras 

religiosas ou outras considerações mais lógicas ou equilibradas. Assim o efeito mediador 

de cada variável individual, também deve ser analisada (Köster de 2009). Por exemplo, 

preocupações com a saúde, as crenças religiosas, as variáveis demográficas - por 

exemplo, idade e sexo - distância geográfica ou região / local de fixação (Gross & Brown, 

2008). Em paralelo, seria interessante para esclarecer a natureza e origem da nostalgia 

alimentar - que tipo de gastronomia/receitas a despertam, e a quem e quando.  

Especificamente, para futuras investigações podemos associar as medidas de 

nostalgia alimentar com detalhes sobre o tipo de comida / receita, assim como as 

condições associadas e as pessoas que induziram essas boas lembranças. 

Em futuros estudos, seria também interessante aprofundar o desenvolvimento do 

construto nostalgia alimentar, assim como correlacioná-lo com outros construtos que 

fossem interessantes e pertinentes. 

 

7.5 Conclusões Finais   

Este projeto de investigação permite reforçar a ligação entre a nostalgia e os 

alimentos, e que esta questão deverá ser encarada tanto por académicos como pelos 
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gestores/organizadores de eventos, como um fator/elemento atrativo para o 

desenvolvimento do turismo regional/local; por outro lado, a importância dada à 

gastronomia no contexto de eventos e que se deve ter em conta os segmentos de mercado 

aos quais os organizadores se podem orientar, também, para além do doméstico.  

A investigação partiu de uma abordagem multidisciplinar do construto alimentos 

e da sua ligação com a nostalgia. Para tal, tendo em consideração a importância dessa 

pluridisciplinaridade. 

Aquando da revisão de literatura dos construtos nostalgia e alimentos foi 

verificado a influência da biologia, isto é: da nutrição, da dieta, das propriedades físicas 

(olfato, paladar e tato), da influência dos estados psicossomáticos na alimentação das 

pessoas. 

Mas também existe uma forte componente de psicologia, isto porque os alimentos 

proporcionam uma experiência que é subjetiva (uma experiência hedónica), o próprio 

estado de humor vai influenciar o tipo de alimentos que ingerimos e mesmo até a sua 

frequência. 

Também a cultura tem uma influência preponderante na escolha dos alimentos, 

mas também na forma como sentem a nostalgia, isto é, o ritual, as cerimónias, o ciclo de 

vida em que se encontra, a herança e tradições familiares/culturais, o significado 

simbólico atribuído aos alimentos e mesmo às refeições, e mesmo a forma como o 

conhecimento ligado aos alimentos é transmitido entre gerações (pois esse conhecimento 

vai ser determinante na construção do sentimento nostálgico). 

A questão sócio-económico tem impacto também na escolha dos alimentos e do 

local de consumo e na nostalgia, isto porque vai depender da classe económica e social a 

que a pessoa pertence, dependendo também do papel social que desempenha no seio 

familiar. 

O contexto e ambiente também influencia ambos os construtos, tendo em 

consideração a decoração, a aparência, o ambiente, a música e o próprio serviço em si. 
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Anexos 

 

Anexo A. 1 - Guião para as Entrevistas Semi-Estruturadas 

 

1. O que entende por gastronomia? 

2. Qual a importância da gastronomia para o desenvolvimento turistico? 

3. Acha, que nossa memória tem alguma influência no consumo dos nossos 

alimentos? 

4. O que pensa que leva as pessoas a visitarem um evento gastronómico? 

5. A oferta dos eventos gastronómicos é a mais adequada? 

6. Ao ver este esquema (modelo), dê-me a sua opinião. 
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Anexo A. 2 – Breve Resumo das Entrevistas Realizadas 

 

GASTRONOMIA (IMPORTÂNCIA) MOTIVAÇÕES DOS 

TURISTAS 

VARIÁVEIS 

RELACIONADAS 

TIPO DE TURISTA 

«É muito importante o seu estudo no turismo, e pouco 

existe realizado a nível nacional e internacional» 

«as motivações mais frequentes 

são de carácter hedonista e 

culturais» 

«as variáveis que existem 

estudadas relacionadas com o 

turismo gastronómico são a 

satisfação e a qualidade, e 

também , alguns autores 

debruçam-se sobre as questões 

estéticas do ambiente»  

«é um turista que não 

viaja sozinho, viaja 

sempre em grupo. Estou 

a falar tanto do turista 

que viaja com razões 

gastronómicas, como o 

turista que viaja e que 

necessariamente precisa 

de comer») 

«A gastronomia é importante sobretudo como 

actividade de suporte ao turismo» 

«as motivações mais 

importantes em termos 

gastronómicos penso que sejam 

a qualidade , questões de 

higiene, e ter também alguns 

sabores próximos da culinária 

do seu país» 

 

«Seria interessante e útil 

analisar o turista 

gourmet; o turista que vê 

a socialização como 

factor importante e por 

último, o turista que 

pensa que a dimensão do 

produto gastronomia 

mais importante é o 

conhecimento cultural» 
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GASTRONOMIA (IMPORTÂNCIA) MOTIVAÇÕES DOS 

TURISTAS 

VARIÁVEIS 

RELACIONADAS 

TIPO DE TURISTA 

«A gastronomia é uma actividade secundária no Porto, 

mas quando falamos em produtos gastronomicamente 

ricos, podemos lembrar-nos do azeite, da amêndoa, 

das uvas, etc.» 

 

 

 

«Temos uma oferta gastronómica rica em Portugal, e 

no Porto e sobretudo no Norte de Portugal é muito 

patente, todavia é uma oferta “desorganizada”.» 

 

 

«Seria interessante analisar as 

motivações, as características 

sociais, as fontes de informação, 

bem como, as percepções que o 

turista possuiu e a sua avaliação 

pós-compra» 

  

«O turismo gastronómico é uma área onde o que há 

investigado em Portugal e internacionalmente é pouco, 

limitado e pouco complexo» 
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Anexo A. 3 - Questionário 

 

 

 

 

Caro(a) Visitante!   

 

Este questionário faz parte de um estudo que visa compreender o comportamento do turista 

nos eventos e/ou eventos gastronómicos. Os resultados poderão ajudar tanto o sector público 

como o privado a desenvolver ofertas a nível do turismo gastronómico que sejam mais 

orientadas para o turista/visitante. Estamos muito gratos, visto que este tipo de estudo 

requer uma elevada taxa de resposta para que possamos obter a validade do mesmo.   

 

 

Muito obrigada pelo seu valioso contributo!   

 

Vera Teixeira Vale, Doutoranda na Faculdade de Economia da Universidade do Porto 

 

 

 

1.Quais foram os maiores Eventos Gastronómicos de que você teve conhecimento? 

(1) (2) (3) 

 

 

2.Alguma vez frequentou um curso de gastronomia ou de culinária? 

 Não 

 Sim. Onde?________________ 

 

 

3. Identifique os principais “pratos” representantes da Gastronomia Portuguesa. 

(1) (2) 

(3) (4) 
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4. Numa escala de 1 a 7 (onde, 1 = nada importante e 7 = muito importante 99= não aplicável), classifique, por 

favor, as suas motivações para visitar um Evento /Evento de Gastronomia Portuguesa. 

 1 2 3 4 5 6 7 99 

Para apreciar o ambiente do Evento / Evento.         

Para satisfazer a minha curiosidade.         

Para experimentar autentica comida regional de regiões onde tenho mais 

dificuldade em deslocar-me. 

        

Para aumentar o meu conhecimento sobre gastronomia.         

Porque aqui consigo encontrar num só sítio imensa diversidade de comida 

regional portuguesa. 

        

Para comprar produtos regionais.         

Para conviver com os meus amigos.         

Para conviver com pessoas que partilham o meu interesse pela gastronomia.         

Para juntar a família num evento.         

Para observar as outras pessoas que frequentam o evento/evento.         

Porque ouvi falar acerca do evento/evento e pareceu-me engraçado         

 

5.A quantos Eventos/Eventos Gastronómicos você vai por ano?  

< 1 1 2 3 >3 

 

 

6.De acordo com as seguintes afirmações, por favor classifique-as com base na sua concordância (numa escala 

de  1 a 7, onde 1 = discordo totalmente e 7 = concordo totalmente 99= não aplicável).  

 1 2 3 4 5 6 7 99 

Um Evento/Evento Gastronómico é verdadeiramente uma diversão.         

Contínuo a frequentar Eventos/Eventos Gastronómicos porque eu gosto.         

Contínuo a frequentar Eventos/Eventos Gastronómicos porque é uma forma de 

conviver com os meus amigos. 

        

Ir a um Evento / Evento Gastronómico é como um escape da vida quotidiana (dia-

a- dia). 

        

Comparativamente com outras coisas que eu podia ter feito, o tempo que passo 

num Evento / Evento Gastronómico é verdadeiramente agradável. 

        

Eu adoro fazer parte de novas experiências em Eventos /Eventos Gastronómicos.         

Eu diverti-me porque gosto do ambiente dos Eventos Gastronómicos.         

Enquanto eu estou num Evento / Evento Gastronómico consigo esquecer os meus 

problemas. 

        

Enquanto eu estou num Evento / Evento Gastronómico, eu consigo ter prazer na 

degustação e descoberta de novas receitas e sabores. 

        

Eu aprecio muito todas as actividades por detrás de um Evento / Evento 

Gastronómico. 
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7.Por favor, indique-nos o grau de concordância com as seguintes afirmações (para cada afirmação escolha um 

valor de 1 = não é uma característica minha a 7= muito característico de mim 99= não aplicável).  

 1 2 3 4 5 6 7 99 

Dá-me prazer pensar no meu passado.         

Eu penso, com frequência, o que poderia ter feito de forma diferente no meu 

passado. 

        

No global, lembro-me mais de experiências agradáveis do que desagradáveis do 

meu passado. 

        

Eu penso nas boas coisas que perdi ao longo da minha vida.         

As recordações felizes acerca dos “bons tempos” surgem espontaneamente na 

minha memória. 

        

O passado tem muitas lembranças desagradáveis, que eu prefiro não recordar.         

Fico nostálgico (a) quando penso na minha infância.         

Eu penso nas coisas más que me aconteceram no meu passado.         

 

 

8.De acordo com a sua opinião, por favor classifique, numa escala de 1 a 9 (onde 1= discordo totalmente e 9 = 

concordo totalmente 99= não aplicável), as seguintes informações: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 

Hoje em dia, não se come tão bem, como antigamente.           

Tudo que é novo é, quase sempre, o melhor.           

Antigamente, os hábitos alimentares das pessoas eram mais saudáveis           

Eu gosto de restaurantes com cozinha tradicional.           

A comida tradicional proporciona-me lembranças agradáveis da minha infância.           

Hoje em dia, cozinha-se de forma mais saudável.           

 

 

9.Tendo em consideração as seguintes fontes de informação, quais são as principais e que foram mais úteis para 

você ter conhecimento sobre este Evento/Evento Gastronómico? Por favor, classifique-as de acordo com a sua 

importância (onde 1= nada importante, e 7 = muito importante 99= não se aplica).   

 1 2 3 4 5 6 7 99 

Brochuras         

Amigos e Família         

Guias Turísticos         

Nos alojamentos locais.         

Em programas de televisão.         

Livros/jornais e revistas.         

Mapas.         

Postos de Turismo.         
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10.Por favor, avalie a sua experiência global neste Evento / Evento Gastronómico.  

 

Muito Insatisfeito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito Satisfeito 

Muito Desagradado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito Agradado 

Pouco Favorável 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito Favorável 

Descontente com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Contente com   

 

 

11.Indique qual a probabilidade de voltar a visitar este Evento / Evento?  

1 0% /nenhuma 2 1% - 20% 3 21% - 40% 4 41% - 60% 5 61% - 80% 6 81% - 99% 7 100%   

 

 

12.Se for escolher, para assistir, um Evento / Evento Gastronómico no próximo ano, escolherá este?  

Pouco Provável  1 2 3 4 5 6 7 Muito Provável   

 

 

13.Se tivesse que recomendar um Evento /Evento Gastronómico aos seus amigos e familiares, recomendaria 

este?   

Pouco Provável  1 2 3 4 5 6 7 Muito Provável   

 

 

14.Sexo:  

1 Masculino 2 Feminino 

 

15.Idade: ______ 

 

16.Nacionalidade:  _____________________ 

 

17.Zona de residência (Concelho): _______________________________  

 

18.Estado Civil (escolha só uma opção): 1 Casado 2 Solteiro 3 Separado 4 Divorciado 5 Viúvo   

1 Casado 2 Solteiro 3 Separado 4 Divorciado 5 Viúvo 

 

 

19.Com quem está a viajar (escolha só uma opção)?  

1 Marido 2 Mulher 3 
Companheiro 

e Crianças 
4 Crianças 5 

Outros 

Familiares 
6 Amigos 7 

Outros membros do 

grupo de excursão 
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20.Por favor, coloque um círculo no ano escolar mais elevado que completou: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Primária Escola Secundária Universidade Escola pós-graduada 

 

 

21.Rendimento mensal do agregado familiar (euros):  

Ord.min. 500-999 1000-1499 1500-1999 2000-2499 2500-3499 3500-4999 >5000 NS/NR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 


