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OBJETIVO 

METODOLOGIA 

Identificar comportamentos sinalizadores de demandas 
dos sujeitos turistas seniores no âmbito do turismo 
rural, considerando aspectos que envolvam tipo de 
turismo, demandas prévias e a sociodinâmica do 
acolhimento. 

 

• Natureza: Pesquisa de caráter qualitativo; 
 
• Técnica: Entrevista semiestruturada e observação 

participante; 
 
• Abordagem: Analítico-interpretativa, com o 

concurso da Análise de Conteúdo. 
 
• Etapas realizadas:  
     -  Definição de sujeitos: sujeitos/turistas a partir 
de 50 anos de idade, com experiência em turismo 
rural. 
     - Levantamento de empreendimentos rurais: 
sondagem, registro e estudo de características de 
estabelecimentos turísticos rurais que recebem 
hóspedes na faixa etária selecionada. 
      -   Efetivação de contatos: 
a) Agendamento de visitas aos empreendimentos 

selecionados, para entrevistas e observação 
participante;  

b) Contato com segmentos que reúnem sujeitos na 
faixa etária selecionada para a entrevista em 
situação de pós experiência. 

 
• Empreendimento I: Pousada Rural, situada no 

município de São Francisco de Paula/RS. 
 
• Empreendimento II: Programa de Longevidade e 

Educação da Universidade de Caxias do Sul. 
 
• Realização de entrevistas e observação 

participante: em processo. 

REVISÃO TEÓRICA 

•  Envelhecimento  
Experienciado de diferentes formas, dependendo da 
maneira como cada indivíduo viveu as etapas anteriores 
de sua vida e das condições atuais de sua existência. 
(TROMPIERI; FECHINE, 2012).   
 
• Hospitalidade/ Acolhimento 
“[...] fenômeno que se instala no espaço constituído 
entre dois sujeitos que desejam acolher e ser 
acolhidos.”  (SANTOS; PERAZZOLO, 2012, p.6). 
 
• Turismo 
“Comportamento que dá destino ao desejo 
metaforizado dimensiona o entendimento do processo 
como decorrente do impulso do conhecer/ experienciar 
na sua forma mais primária, tal como apresentado no 
conceito de pulsão epistemofílica proposto por Freud 
(1992).” (PERAZZOLO; SANTOS; PEREIRA, 2013, p. 46). 
 
• Tipologia do Turismo 
De demanda extrínseca; de demanda intrínseca e de 
demanda livre. (PERAZZOLO; SANTOS; FERREIRA, 2016). 
 
• Turismo com turistas seniores  
Como uma forma de lazer, proporciona ao turista sênior 
novos conhecimentos, novas amizades e diversas 
experiências. (SOUZA, 2002). 
 
• Turismo no espaço rural 
Conjunto de atividades turísticas no espaço rural 
envolvendo a produção agropecuária, valorizando os 
produtos e serviços, preservando e impulsionando o 
patrimônio cultural da comunidade (BRASIL, 2006). 
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