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OBJETIVO 
Identificar e analisar traços que possam delinear, no âmbito de diferentes segmentos turísticos, sob o olhar do acolhedor, tipos de demanda 

dos sujeitos acolhidos, sua disposição para o acolhimento, características do acolhimento e das condições para a hospitalidade.  
 

REVISÃO TEÓRICA 

Hospitalidade/ Acolhimento: 
“[…] fenômeno que se constitui no espaço “entre” sujeitos que interagem, 

potencializando o crescimento e a mudança de ambos, na perspectiva individual 
e coletiva” (PERAZZOLO; SANTOS; FERREIRA, 2016, p.5). 

“[...] la relación de la acogida “adulta” en la esfera del turismo se organizaría 
muchas veces de esa misma forma a través de la acción de los mecanismos de 
interpretación y transformación sucesiva de ideas, expectativas y necesidades de 
uno y de otro.” (PERAZZOLO; SANTOS; FERREIRA, 2013, p.147) 

TIPOS DE TURISMO -Demandas dos turistas/visitantes 
“1) Turismo de Demanda Extrínseca: deslocamentos  
efetivados para o cumprimento de tarefas.  
2) Turismo de Demanda Intrínseca: [...] associada à 
expectativa de prazer e/ou de obtenção satisfação de 
necessidades/desejos pessoais [...]  
3) Turismo de Demanda Livre: categoria que se caracteriza por 
ser realizado na  direção do desconhecido [...]”  (PERAZZOLO; 
SANTOS; FERREIRA, 2016, p.6). 
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BIBLIOGRAFIA 

“PADRÕES DE DISPOSIÇÃO PARA AS RELAÇÕES POR PARTE DE 
SUJEITOS PRIMARIAMENTE ACOLHIDOS, com repercussões 

sobre a estética da hospitalidade:  
1) Padrão Alienador: [...]ausência de disposição para o outro 

[...] ; 
2) Padrão Instrumental: [...]reconhecimento do outro como 

meio para a realização de satisfações [...];  
3) Padrão dinâmico-relacional: [...] o outro é condição para 
novos saberes.  (PERAZZOLO; SANTOS; FERREIRA, 2016, p,7). 

Turismo: “[...] fenômeno primariamente humano, que está na raiz dos 
movimentos que marcaram o trânsito histórico da humanidade pelo mundo. O 
deslocamento turístico seria, portanto, uma expressão comportamental, 
primária e fundante da narrativa humana, da necessidade de saber, de aprender, 
de conhecer, experienciar impressões estético-sensoriais [...], ampliando e 
assegurando o horizonte de desenvolvimento”  (PERAZZOLO;  
SANTOS; FERREIRA, 2016, p.4). 
 

Acolhedor se torna acolhido, e o acolhido se torna acolhedor 

METODOLOGIA 

Natureza: Pesquisa de caráter predominantemente qualitativa; 
Técnica: Entrevista semiestruturada; 

Abordagem: Analítico-interpretativa, com o concurso da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2000) 

ETAPAS PREVISTAS: 
 Aprofundamento da revisão de literatura;  
 Sistematização e seleção de segmentos turísticos para definição de 

estratégias de acesso aos sujeitos acolhedores;  
 Elaboração de instrumentos para coleta de dados; 
  Coleta de dados e transcrição das entrevistas;  
 Organização e análise dos dados ; 
  Síntese interpretativa;  
 Elaboração do relatório final.  
 

Segmentos turísticos  
para a coleta de dados: 

Turismo cultural 
Turismo gastronômico 

Turismo de evento 

ETAPAS REALIZADAS 

 Revisão de literatura;  

 Sistematização e seleção de segmentos turísticos para definição dos 

sujeitos acolhedores; 

 Elaboração de instrumentos para coleta de dados; 

 Coleta de dados (em andamento) 


