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GLOSSÁRIO
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Agricultura: Cultivo do solo, por meio de procedimentos, 
métodos e técnicas próprias, que buscam produzir alimentos 
para o consumo humano ou para serem usados como 
matérias-primas na indústria.

Agroalimentar: Adjetivo que diz respeito a alimentação 
baseada em produtos agrícolas

Alimentação: Forma de experienciar a maneira de viver da 
localidade, componente fundamental da experiência turística.

Alteridade: O que é distinto, diferente.

Ambiente gastronômico do destino: Engloba os serviços 
organizados e não organizados – experiências espontâneas e 
privadas com a população local.

Atrativos: Elementos construídos, naturais e culturais de um 
lugar que atraem os turistas. 

Autêntico: Origem ou autoria comprovada.

Biodiversidade: Variedade das espécies naturais de uma 
localidade.

Bioma: Um conjunto de vida vegetal e animal, constituído 
pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e que 
podem ser identificados a nível regional, com condições de 
geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram 
os mesmos processos de formação da paisagem, resultando 
em uma diversidade de flora e fauna própria; engloba toda 
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a biodiversidade de uma área, além de fornecerem recursos 
para a população da região, os biomas devem ser protegidos 
e usados de maneira adequada.

Boas práticas: Conjunto de técnicas identificadas como as 
melhores para realizar atividades específicas.

Cadeias produtivas: Conjunto de etapas consecutivas pelas 
quais passam e vão sendo decompostos e transferidos os 
diversos insumos, em ciclos de produção, distribuição e 
comercialização de bens e serviços; implica em divisão de 
trabalho, na qual cada agente ou conjunto de agentes realiza 
etapas distintas do processo produtivo e não se restringe, 
necessariamente, a uma mesma região ou localidade. Esse 
conjunto de etapas consecutivas pode estar atrelado aos 
segmentos turísticos (elos da cadeia) no qual, cada turista 
utiliza vários serviços ou produto no período de permanência 
naquela localidade. (Glossário de Arranjos e Sistemas 
Produtivos e Inovativos Locais elaborado em 2003). 

Cocriação: Aprendizagem, interação social e participação 
ativa no destino turístico.

Comensalidade: Comer e beber junto, construindo e 
afirmando uma identidade coletiva, promovendo laços sociais 
e partilhando uma maneira de viver.

Comida: Reveladora de um código socialmente elaborado da 
sociedade humana.

Comunidade: Grupo de pessoas que compartilham algo em 
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comum, como uma história comum, um objetivo comum, uma 
determinada área geográfica ou práticas comuns.

Comunidade local: Grupo de pessoas organizado em 
determinado espaço conectadas em redes, sejam elas a do 
próprio espaço ou de outros pontos em comuns.

Conselho Municipal de Turismo – COMTUR: Criado pela Lei nº 
11.198/92 é órgão colegiado de caráter deliberativo, consultivo 
e de assessoramento do Plano de Turismo Municipal.

Conselhos de Turismo: Um canal de participação popular 
encontrado nas três instâncias de governo: federal, estadual 
e municipal; É essencial para a promoção e a estruturação 
do turismo; Serve como espaço de discussões e de 
desenvolvimento de propostas condizentes com a realidade 
local.

Cotidiano: Que é comum no acontecimento do dia a dia; 
Cenário onde atividades comuns se tornam alimento para a 
imaginação do turista.

Cultura: Sistema de símbolos e representações que abrange 
todas as formas de expressão do indivíduo, as relações entre os 
seres humanos e as relações dos seres humanos com o meio 
ambiente; aspectos materiais e imateriais que representam 
um grupo social

Degustação: Conhecer pelo paladar o sabor.

Delivery: Ação de entrega em domicílio.
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Desenvolvimento Sustentável: É o desenvolvimento capaz de 
suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer 
a capacidade de atender as necessidades das futuras 
gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos 
para o futuro.  

Destino: Soma de uma série de elementos relativos à 
hospedagem, transporte, gastronomia, atrações, atividades 
de lazer e entretenimento.

Digitalização: Ato ou efeito de digitalizar, de converter para 
formato digital, manipulável por computador

Economia criativa: Um conglomerado de organizações que 
dependem da criatividade e inventividade de seus integrantes 
para funcionarem, e tem como principais setores, segundo 
Howkins (2013) a gastronomia, a arquitetura, a publicidade, as 
artes e antiguidades, o artesanato, a moda, o cinema e vídeo, o 
rádio, softwares de lazer, a música, a televisão e as atividades 
relacionadas às tradições culturais.

Enogastronomia: Compreende a gastronomia e os vinhos

Enoturismo: Desenvolvimento de atividades turísticas 
dedicadas ao desfrute cultural e enológico do vinho, a vinha 
e o território, onde a cultura do vinho é o eixo temático deste 
produto turístico.

Envolvimento: Participação ativa e social, física e intelectual, 
com o destino turístico.
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Estranhamento: Forma de reconhecer no outro o que é 
diferente em si.

Eventos: Atividade organizada nas etapas planejamento, 
organização e realização com o objetivo de atender as 
necessidades de um público alvo.

Expedição: Viagem a locais pré-determinados com objetivos 
definidos.

Experiência: O que se conhece subjetivamente através dos 
sentidos e que se relacionam com as memórias; adquirir 
conhecimento pela prática; Vivencias, sentimentos e 
sensações que nos fascinam e impactam e que, precisamente 
por isso se convertem em memoráveis.

Festival: Tipo de evento que visa valorizar a cultura local, pode 
ser realizado em espaço aberto ou fechado.

Gastronomia: É um conjunto de elementos relacionados à 
alimentação desde a produção de alimentos, passando pelas 
técnicas de preparo, até o seu consumo.

Gastronomia típica: Conjunto de alimentos e bebidas e 
seus rituais peculiares de elaboração, modo de servir e de 
consumir, confeccionados com ingredientes próprios de uma 
região e com base nas suas tradições gastronômicas. Módulo 
C (manual do pesquisador) do Inventário da Oferta Turística 
(MTur,2006).

Gerações: Padrões de comportamento similar em grupo.
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Gestor público: Responsável por cuidar de empreendimentos 
ligados ao poder público, seja na esfera municipal, estadual 
ou federal. Sob sua responsabilidade podem cair atribuições 
mais amplas ou mais específicas, dependendo da formação e 
da experiência do profissional.

Global: Indica a perspectiva que a globalização constitui em 
si mesma.

Globalização: Processo de integração social, econômica 
e cultural entre as diferentes regiões do planeta; 
Homogeneização global, padronização do pensamento, das 
formas de se expressar e agir.

Guia turístico: Material como um mapa, um livro, uma 
publicação ou uma cartilha com informações e roteiros de 
um determinado destino turístico. Ou seja, são indicação das 
rotas, locais a visitar e dicas diversas que os turistas podem 
utilizar numa viagem.

Hibridismo: Processo sociocultural onde há uma mistura de 
estruturas que combinadas formam uma nova estrutura.

Higiene: Normas e protocolos para evitar doenças e promover 
a saúde.

Hospitalidade: Igualar visitante e visitado acolhendo a 
diversidade nas esferas materiais e espirituais.

Identidade: Características individuais incompletas, abertas, 
contraditórias, inacabadas e fragmentadas.
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iGeneration: Indivíduos nascidos entre 1999 – 2002.

Imersão: Inserir intensamente alguém ou a si próprio em um 
ambiente.

Indicação geográfica: Instrumento de propriedade industrial 
que busca distinguir a origem geográfica de um determinado 
produto ou serviço. Pode apresentar-se de duas formas: 
Indicação de Procedência (IP) ou Denominação de Origem 
(DO).  

Industrialização: Processo de mecanização de atividades em 
substituição de algumas funções exercidas pelo ser humano, 
proporcionando uma produção em série e em grande escala.

Itinerário: Parte essencial de um pacote turístico, a pedra 
angular em torno da qual gira a organização de uma 
experiência de visita enogastronômica e gastronômica.

Local: Toda perspectiva que confronta o ponto de vista da 
globalização.

Macroregiões: Agrupamento extenso de regiões geográficas. 

Marco Regulatório: É um conjunto de normas, leis e diretrizes 
que regulam o funcionamento dos setores nos quais agentes 
privados prestam serviços de utilidade pública.

Millenials: Indivíduos nascidos entre 1982 – 2002.

Motivação: Conjunto dos motivos que levam uma pessoa ou 
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grupo de pessoas a agirem de determinada maneira; fator 
que tem uma grande influência na formação da imagem do 
destino e, por tanto, na escolha do mesmo.

Online: Que se pode acessar por dispositivo eletrônico 
(computador, tablet ou smartphone) conectado à internet.

Paisagem: Aspectos perceptíveis de um recorte geográfico 
específico, composta de elementos naturais e culturais.

Pandemia: Disseminação sustentada de uma nova doença 
capaz de afetar vários países e continentes.

Patrimônio imaterial: Dizem respeito àquelas práticas e 
domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios 
e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, 
plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares como: mercados, 
feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. 
(Iphan).

Perfil: Conjunto de características que representam um grupo 
ou uma pessoa sob determinada perspectiva.

Política Nacional de Turismo: Regida por um conjunto de 
normas voltadas ao planejamento e ordenamento do setor, e 
por diretrizes, metas e programas definidos no Plano Nacional 
do Turismo – PNT estabelecido pelo Governo Federal.

Política Pública de Turismo: Uma de suas funções é dar 
uma direção comum aos interessados no setor, fornecer 
uma estrutura para discussões públicas sobre os rumos 



Turismo Gastronômico para Gestores de Turismo12

da atividade e o papel de cada grupo social, facilitando o 
consenso de estratégias e objetivos de desenvolvimento.

Políticas Públicas: Conjunto de ações e decisões do governo, 
voltadas para a solução de problemas da sociedade. O bem-
estar da sociedade é sempre definido pelo governo e não pela 
sociedade. Isto ocorre porque a sociedade não consegue se 
expressar de forma integral.

Produção artesanal: Atividade que tem por finalidade 
preservar costumes, hábitos e conhecimentos tradicionais 
na perspectiva do multiculturalismo dos povos, comunidades 
tradicionais e agricultores familiares” (BRASIL, 2013, Art.5).

Produto turístico: Conjunto de atrativos, equipamentos e 
serviços turísticos acrescidos de facilidades, localizados em 
um ou mais municípios, ofertado de forma organizada por um 
determinado preço. (Programa de Regionalização do Turismo: 
módulo operacional 1-MTur,2007).

Programas: São os principais instrumentos que o governo 
utiliza para promover a integração entre os entes e setores, a 
fim de concretizar políticas públicas e otimizar seus recursos, 
sejam eles financeiros, humanos, logísticos ou materiais.

Projetos de Turismo: É o conjunto de atrativos turísticos, 
serviços e equipamentos e toda infraestrutura de apoio ao 
turismo de um determinado destino turístico utilizados em 
atividades designadas turísticas.

Prospecção: Aquilo que é provável. que se espera do futuro, 
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para onde caminham ou evoluem.

Protocolo: Normas e procedimentos que se deve respeitar.

Psico-culinário: Comportamento culinário.

Pull: Fator da Teoria dos Fatores relativo à escolha do destino.

Push: Fator da Teoria dos Fatores relacionado ao desejo ou 
necessidade de viajar. 

Qualidade: Fator que mais contribui para a percepção do turista 
sobre a competitividade do destino turístico e que, portanto, 
irá influenciar as suas decisões e o seu comportamento futuro.

Residentes: População local no destino.

Rota: Caminho a ser percorrido com temática estabelecida.

Roteiro: Caminho a ser percorrido com temática estabelecida.

Rotina: Prática habitual.

Saudável: Produtos biológicos e opções amigas do ambiente.

Segmentação: Divisão de um grupo de grandes dimensões 
em grupos de menor dimensão que partilhem as mesmas 
caraterísticas.

Segmento turístico: Pode ser estabelecido a partir 
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dos elementos de identidade da oferta e também das 
características e variáveis da demanda. É aquele que utiliza, 
de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva 
sua conservação e busca a formação de uma consciência 
ambientalista através da interpretação do ambiente, 
promovendo o bem-estar das populações. 

Segurança alimentar: Acesso a alimentos nutritivos, seguros e 
em quantidade suficiente à vida humana.

Selo: indicador de recebimento de orientações/ informações/ 
instruções referentes aos protocolos definidos naquela 
certificação.

Sistema Nacional de Turismo: Consiste em um conjunto 
de normas e diretrizes que envolvem todos os aspectos do 
desenvolvimento do turismo e seu planejamento, como 
execução de obras de infra-estrutura, caracterização 
das atividades turísticas, melhoria dos recursos turísticos, 
fiscalização de atividades, entre outros.

Sociobiodiversidade: Envolve a relação entre a diversidade 
biológica, os sistemas agrícolas tradicionais e o uso e manejo 
destes recursos junto com o conhecimento e cultura das 
populações tradicionais e agricultores familiares.

Subsistência: Qualidade do que visa se manter, garantindo a 
sobrevivência, manutenção, conservação e permanência da 
vida.

Tendências: Propensões dos mercados turísticos e do 
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comportamento do consumidor/turista.

Território: Área da superfície terrestre que compreende todo o 
solo, inclusive rios, lagos e mares contendo em suas fronteiras 
uma nação.

Terroir: Conjunto de fatores que moldam os terrenos agrícolas 
- Todo tipo de atividade agrícola em que estejam incluídos os 
fatores físicos e humanos que formam seu conceito.

Tradição: Símbolo incorporado aos hábitos e costumes.

Transformação: Ação de modificar o estado estabelecido 
anteriormente resultando em um novo formato.

Transmissão: Contagiar uma pessoa saudável com um vírus.

Turismo: “Compreende as atividades que realizam as pessoas 
durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao seu 
entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, 
com finalidade de lazer, negócios ou outras.” (OMT, Introdução 
ao Turismo. São Paulo: Rocca, 2001).

Turismo Cultural: Compreende as atividades turísticas 
relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos 
do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, 
valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da 
cultura. (Turismo Cultural: orientações básicas MTur 2010).

Turismo Gastronômico: “Uma vertente do turismo cultural 
no qual o deslocamento de visitantes se dá por motivos 



Turismo Gastronômico para Gestores de Turismo16

vinculados às práticas gastronômicas de uma determinada 
localidade”. “Turismo Cultural: orientações básicas” (Ministério 
do Turismo do Brasil, 2010).

Turismo Rural: O conjunto de atividades turísticas 
desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção 
agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, 
resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da 
comunidade. (Turismo Rural -orientações Básicas MTur).

Turista: Pessoa que viaja para um lugar distinto daquele 
onde vive por um determinado período de tempo, a fim de se 
divertir, passear, conhecer lugares e culturas diferentes. Busca 
conhecer a realidade da região, os ingredientes e preparos 
tradicionais. Deseja vivenciar o dia a dia do lugar e, com isso, 
se integrar àquela comunidade.

Turista Moderno: Turista caracterizado pela sua predisposição 
à procura de novas experiências gastronômicas em diferentes 
locais e culturas.

Valor: Qualidade legítima que faz com que algo se torne 
importante.

Vivência: Desfrutar determinada situação.

Website: Ferramenta de Marketing Digital que tem relevância 
para o setor do turismo.
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