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Resumo 

 
O presente estudo, com foco nos temas hospitalidade e hostilidade 
no turismo urbano em contextos de overtourism, adotou como 
objetivo geral, ‘propor e aplicar um novo método para medir e 
identificar os níveis de tolerância ao turismo em precintos urbanos’. 
Para isso, considerou-se o arcabouço teórico da presente tese de 
doutoramento tendo em vista os conceitos de turismo urbano, 
hospitalidade, overtourism e capacidade de carga. Tendo em vista 
o contexto pandêmico de COVID-19, no qual este estudo foi 
desenvolvido, elegeu-se a cidade de Santos (Brasil) como objeto 
de estudo. O processo de pesquisa empírica considerou uma 
abordagem mista (qualitativa e quantitativa), de característica 
exploratória e paradigma pós-positivista. A etapa qualitativa foi 
desenvolvida por meio de entrevistas com oito stakeholders do 
turismo santista, tendo a análise de conteúdo permitido embasar a 
etapa seguinte de característica quantitativa, que se pautou num 
questionário dirigido aos residentes da citada cidade, registrando-
se um total de 208 respostas obtidas, tendo elas sido analisadas 
por meio de gráfico de dispersão de tolerância ao turismo. Os 
resultados indicam que, tendo como base a utilização do modelo e 
protocolo propostos nesta tese, a cidade de Santos encontra-se em 
estágio inicial de antagonismo ao turismo ou de hostilidade. As 
principais pressões percebidas são as aglomerações e pressões 
sobre as áreas de praia e excesso de veículos nas vias principais, 
em especial em períodos festivos e de fim de ano, como Natal e 
Reveillón, além do Carnaval, coincidindo, no hemisfério Sul, com 
as férias de verão. Por fim, espera-se por meio deste estudo 
contribuir para as discussões acerca das condições e qualidade de 
vida, além da hospitalidade, propondo-se um novo método de 
pesquisa para se compreender e identificar os níveis de tolerância 
ao turismo nos destinos urbanos e suas respectivas razões.  
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Abstract 

 
The present study, focusing on the themes of hospitality and 
hostility in urban tourism in overtourism contexts, adopted as a 
general objective to 'propose and apply a new method to measure 
and identify levels of tolerance to tourism in urban precincts'. For 
this, the theoretical framework of the present doctoral thesis was 
developed in light of the concepts of urban tourism, hospitality, 
overtourism and carrying capacity. Given the pandemic context of 
Covid-19 in which this study was developed, the city of Santos 
(Brazil) was chosen as an object of study. The empirical research 
process considered a mixed methods approach, being exploratory 
in nature and within the scope of a post-positivist paradigm. The 
qualitative stage was developed through interviews with eight 
stakeholders of the city’s tourism sector. The content analysis of the 
interviews was the basis of the next stage of quantitative 
characteristics, which was based on a survey applied to the 
residents of Santos. A total of 208 answers were obtained, and the 
analysis of the results was done through a scattering chart of 
tolerance to tourism. Results indicate that, based on the use of the 
model and protocol proposed through this thesis, the city of Santos 
is in an initial stage of antagonism to tourism or hostility. The main 
perceived pressures are agglomeration and pressure on the areas 
of the beach and excess of vehicles in the main roads, especially in 
festive and year-end periods, such as Christmas and New Year, as 
well as Carnival, coinciding, in the Southern Hemisphere, with the 
summer vacation. Finally, it is expected through this study to 
contribute to discussions about conditions and quality of life, as well 
as hospitality, proposing a new method of research to understand 
and identify the levels of tolerance to tourism in urban destinations 
and their respective reasons. 
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Resumen 

 
El presente estudio, centrado en temas de la hospitalidad y la 
hostilidad en el turismo urbano en contextos overtourism, adopta 
como objetivo general 'proponer y aplicar un nuevo método para 
medir y identificar los niveles de tolerancia al turismo en precincts 
urbanos'. Para ello, el marco teórico de la presente tesis doctoral 
consideró los conceptos de turismo urbano, hospitalidad, 
overtourism y capacidad de carga, donde se trató de proponer un 
nuevo modelo y protocolo de investigación para la identificación de 
niveles de tolerancia al turismo en un destino turístico urbano. En 
vista del contexto pandemico de Covid-19 en el que se desarrolló 
este estudio, la ciudad de Santos (Brasil) fue elegido objeto de 
estudio, teniendo en vista los efectos sobre el flujo turístico en la 
ciudad cada momento cuando había relajaciones en cuarentena en 
el contexto en el que se inserta esta ciudad. El proceso de 
investigación empírica consideró enfoque cualicuantitativo, de 
característica exploratória y paradigma post-positivista, cuya etapa 
cualitativa fue desarrollado a través de entrevistas con ocho actores 
del turismo Santista. En su respectivo análisis de contenido se basa 
etapa siguiente de características cuantitativas, que asumió en 
encuestas con residentes de la ciudad citada, un total de 208 
respuestas obtenidas, y el análisis de los resultados por medio de 
un diagrama de dispersión de la tolerancia al turismo. Los 
resultados indican que, con base en el uso del modelo y protocolo 
propuesto a través de esta tesis, la ciudad de Santos está en una 
etapa inicial de antagonismo al turismo o la hostilidad, cuyas 
presiones percibidas principal son las aglomeraciones y las 
presiones sobre las áreas de playa y el exceso de los vehículos en 
las vias principales, especialmente en periodos festivos y de fin de 
año, como Navidad y Año Nuevo, así como el carnaval, 
coincidiendo, en el Hemisferio Sur, con las vacaciones de verano. 
Por último, se espera a través de este estudio contribuir a las 
discusiones acerca de las condiciones y calidad de vida, así como 
la hospitalidad en los destinos turísticos urbanos, proponiendo un 
nuevo método de investigación para entender y identificar los 
niveles de tolerancia al turismo en destinos urbanos y sus 
respectivas razones. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1 Definição do tema 

O turismo é uma atividade que envolve a movimentação de pessoas, bem 

como as atividades econômicas direta ou indiretamente a ele ligado, visando 

suprir todas as necessidades dos visitantes enquanto deslocados da sua área 

de origem. O crescimento deste setor tem superado o próprio crescimento médio 

do Produto Interno Bruto global (World Travel & Tourism Council, 2019c). 

Do mesmo modo que o turismo movimenta uma série de atividades visando 

o bem-estar do turista, o turismo também afeta ou influencia diretamente as 

pessoas que vivem no destino, tanto de maneira positiva (quando se refere à 

possibilidade de ganhos econômicos e empregabilidade, além de novas 

infraestruturas e desenvolvimento urbano), quanto de maneira negativa (quando 

se refere ao aumento do custo de vida na destinação, aumento da circulação de 

pessoas, impactos físicos e possíveis perdas ou reveses culturais) (Afrodita, 

2013; Colomb & Novy, 2017; Peeters et al., 2018).  

Deste modo, a atividade turística necessita ser acompanhada e gerenciada 

de modo que apenas os aspectos e influências positivas permaneçam na 

destinação, servindo como uma atividade de desenvolvimento socioeconômico 

e de demonstração de orgulho e identidade local de seus residentes (Peeters et 

al., 2018).  

Neste sentido, se espera um oferecimento genuíno de hospitalidade por 

meio das relações cordiais cotidianas com os turistas, não apenas em ambientes 

comerciais, aflorada por conta da satisfação em perceber que sua cidade e suas 

características locais são atrativas aos turistas, bem como ao perceber um 

cuidado maior com a infraestrutura urbana, preservação dos aspectos culturais 

e físicos urbanos resultando em ganhos econômicos por meio do turismo, 

resultando em qualidade de vida (Camargo, 2004; Lashley, 2000). 
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Por outro lado, uma atividade desequilibrada, onde se furtam os cuidados 

com relação à capacidade de carga do destino, aos níveis apropriados de 

alterações no espaço urbano por motivos turísticos, obstáculos aos moradores 

para que cumpram suas tarefas do dia a dia, e consequente subida de preços 

não só de produtos de alimentação mas da própria especulação imobiliária, se 

espera um efeito contrário à aceitação e acolhimento da população, sendo este 

classificado como hostilidade, ou até mesmo de turismofobia como já tratado em 

canais de mídia (Colomb & Novy, 2017; Delgado Ruiz, 2008; Peeters et al., 2018) 

Neste cenário, é possível observar um antagonismo dos residentes à 

presença de turistas em sua cidade, resultando em movimentos populares, 

pressões diversas para discussão política de pautas relativas aos incômodos 

turísticos e, em alguns casos, ao tratamento agressivo em relação a 

determinados comportamentos de turistas na destinação, conflitos em áreas 

turísticas, isolamento de turistas, ou criação de bolsões de entrada permitida 

apenas aos residentes (Colomb & Novy, 2017; Peeters et al., 2018). 

Sob o ponto de vista da gestão e dos responsáveis pela promoção turística 

de um destino, a hospitalidade é um dos aspectos mais destacados em planos 

de turismo, relacionando-se com as oportunidades de enriquecimento cultural 

que o turismo permite, por meio do relacionamento com os moradores, e com a 

sensação de acolhimento que um turista vivencia em um destino ‘hospitaleiro’ 

(Camargo, 2021).  

No entanto, o não-acolhimento causa constrangimentos tanto ao turista 

quanto aos residentes, bem como uma percepção de falta de segurança tanto 

física quanto relacionada aos seus bens de valor, graças às possíveis condições 

de segurança pública no destino e um possível aumento da criminalidade em 

períodos de alta temporada (Camargo, 2021; Pitt-Rivers, 2012). 

É de se destacar que o este estudo foi desenvolvido durante o período 

pandêmico de COVID-19, responsável por milhões de mortes e contágios ao 

redor do globo. Este facto levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a 

indicar medidas de proteção sanitárias a toda a população mundial, entre elas o 
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uso de máscaras, a higiene manual constante com álcool em gel ou sabão, além 

de se evitar aglomerações de pessoas, preferindo-se a permanência em casa 

para se evitar a propagação do vírus (World Health Organization, 2021).  

De imediato, toda a cadeia turística mundial foi afetada, restringindo-se as 

viagens, sobretudo internacionais, enquanto a situação viral não fosse 

controlada e existissem, de facto, vacinas e/ou medicamentos capazes de 

garantir a segurança sanitárias das pessoas, e um retorno sólido das atividades 

econômicas, entre elas o turismo. 

No entanto, no Brasil onde o turismo doméstico possui uma maior 

relevância em comparação ao receptivo de turistas estrangeiros, e devido à 

volatilidade nos índices de contágios e mortes causados pelo coronavírus, 

medidas de relaxamento de cuidados sanitários, ou antecipação de feriados, na 

tentativa de fazerem as pessoas permanecerem em suas casas, foram vistos 

como permissões e oportunidades para que viagens regionais acontecessem.  

Como efeito, destinos turísticos regionais e pequenas cidades localizadas 

nas proximidades de grandes centros urbanos foram ocupadas por visitantes, 

causando não apenas excesso de turismo e aglomerações, mas causando medo 

em residentes por conta da possibilidade de aceleração de contágios e mortes 

nos locais visitados, acentuando-se percepções negativas relacionadas à 

presença de turistas. 

Tais fenômenos relacionados ao excesso de turismo, em especial em 

contextos de crises sanitárias, são estudados por meio da presente tese, onde 

se reflete sobre as relações entre residentes e turistas em espaço urbano, 

buscando-se compreender e propor um método de percepção dos níveis de 

tolerância ao turismo em destinos urbanos, bem como permitir a observação, por 

meio da compreensão de pressões e influências no local, da aceitação ou não 

dos turistas e da própria atividade turística nos moldes como é feito. 

Adota-se, portanto, como título de tese, ‘Hospitalidade e hostilidade em 

turismo urbano: Proposta de um novo modelo e protocolo de análise da 
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tolerância ao turismo’. Nas próximas seções desta introdução, detalha-se a 

relevância e justificativa, questão de investigação e objetivos, pressupostos, bem 

como a estrutura da presente tese. 

 

1.2 Relevância e justificativa do tema 

 

O presente estudo foca-se na compreensão e na percepção do turismo 

sob o prisma dos residentes de destinos turísticos, cujo tema está alinhado nas 

discussões e reflexões sobre a hospitalidade e a hostilidade nas relações 

cotidianas com turistas. 

Conforme Camargo (2015, p. 45), “a hospitalidade ocorre na realidade nos 

interstícios de um cotidiano e de uma história marcada pela inospitalidade, 

quando não pela hostilidade”, reforçando-se a necessidade da busca pelos 

costumes da hospitalidade, da troca e do calor humano em um mundo cada vez 

mais inóspito e muitas vezes hostil. 

Em um contexto de crescimento da importância e da própria atividade 

turística global, tanto em número de turistas ou de viagens, quanto de atrações, 

número de cidades e de estratégias competitivas para a atração turística, as 

relações entre turistas e residentes – ou do forasteiro com o anfitrião ou com o 

autóctone, se utilizada a visão de Krippendorf (2001) –, se torna uma realidade 

cotidiana que necessita ser destacada dentre as estratégias turísticas e de 

governança, de modo que essa não se torne saturada encontrando rejeição entre 

os locais (Beni, 2020). 

Desse modo, é essencial que estudos no campo do turismo se desdobrem 

também em compreender a percepção dos anfitriões tendo em vista o modelo 

de desenvolvimento turístico aplicado à sua região, de modo que a atividade 

turística seja igualmente benéfica para todos os stakeholders envolvidos, e 
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representando mais um passo na direção da melhor aplicação do turismo à cada 

realidade.  

Para tanto, e conforme Fistola e La Roca (2017), é importante se 

compreender que o turismo é uma atividade que tanto pode apresentar efeitos 

positivos quanto negativos quando mal gerenciado, sendo necessário que se 

compreenda um possível equilíbrio entre o apropriado e o excessivo, capaz de 

resultar na aceitação ou não do turismo (e de turistas) por parte da comunidade 

local. 

Prevendo-se o desenvolvimento de uma atividade condizente com os 

limites locais e que traga benefícios a todos os stakeholders envolvidos, em 

especial a comunidade local, a Organização Mundial do Turismo (OMT) 

estabelece onze estratégias para a gestão do crescimento turístico urbano 

(UNWTO, 2018).  

No âmbito dessas estratégias, dois tópicos tratam diretamente a 

importância de garantir que a população local seja beneficiada pelo turismo, e 

que se criem experiências positivas na cidade, não só para turistas como 

também para a sua comunidade, além de um terceiro tópico que cita a 

necessidade de comunicação e engajamento com todos os stakeholders locais 

(entre eles, os residentes), entre outros tópicos relacionados com a melhoria da 

infraestrutura urbana, segmentação, comunicação e outros (Buhalis, 2000; 

Plichta, 2019). 

Nesse sentido, o estudo e a busca por metodologias para recolha e 

análise de dados relacionados à aceitação e percepção do turismo em uma 

destinação urbana, tem como objetivo auxiliar os responsáveis pelo 

planejamento dessa atividade, nos três níveis de governança (primeiro, segundo 

ou terceiro setor), a perceberem os níveis adequados ou mais aceitos de fluxos 

de turistas e utilização de espaços e serviços para o turismo em cada destinação, 

sem que a qualidade de vida seja ameaçada e, portanto, buscando-se alcançar 

o engajamento das comunidades locais ao turismo (Ashworth & Page, 2011; 

Hayllar, Griffin & Edward, 2008). 
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Inserido nesse contexto das relações entre residentes e turistas, o 

presente estudo visa analisar os conceitos da hospitalidade e do turismo urbano, 

bem como os possíveis impactos da atividade turística no cotidiano urbano, 

visando propor um novo método para compreensão da aceitação do turismo em 

destinos urbanos.  

Por meio desse método, busca-se também estabelecer uma relação entre 

pesquisa e planejamento turístico para gerar discussões acerca de formas de 

integração da comunidade no processo de planejamento e na constante busca 

de entender modelos mais apropriados de turismo conforme cada realidade e 

características apresentadas por destinos turísticos. 

Em especial no contexto de COVID-19, um estudo de métodos para o 

turismo em destinos urbanos busca ampliar as discussões acerca do 

planejamento baseados em dados, para o estabelecimento de melhores práticas 

turísticas em um novo contexto que se exige evitar a aglomeração de pessoas, 

evitando-se assim o espalhamento de novos vírus com potencial epidêmico ou 

pandêmico, já que o turismo se utiliza de atrativos e espaços urbanos que 

geralmente se intercalam com aqueles de uso cotidiano da população local, e 

que são classificados como precintos (Asworth & Page, 2011; Hayllar et al, 

2011). 

Por fim, compreende-se que o turismo, como uma importante atividade 

econômica global em constante evolução, exige estudos igualmente constantes 

tendo em vista novas concepções de desenvolvimento e a multiplicidade e a 

diversidade de destinos e stakeholders envolvidos, tornando-se necessário o 

estudo constante dessa atividade por meio de métodos e análises. 

 

1.3 Objetivos e metodologia 
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O presente estudo visa, então, somar-se aos esforços já empreendidos 

relacionados ao turismo, onde se busca compreender em especial os conceitos 

do turismo urbano e da hospitalidade, tendo em vista a compreensão de 

contextos e modelos turísticos de desenvolvimento que opõem a atividade à 

qualidade de vida e a sustentabilidade em uma destinação. 

Desse modo, e tendo em vista o modelo posicionado na figura 1, de 

Ashworth e Page (2011, p. 2), onde se apresenta a diversidade de análises e de 

possibilidades de pesquisa no campo do turismo urbano, adota-se para este 

estudo alguns temas e campos. 

 
Figura 1: Subtemas no domínio de pesquisa em turismo urbano 
Fonte: Ashworth & Page, 2011 (p. 2) 

 
 

• Gestão e planejamento do turismo: Compreender modelos teóricos já 

existentes de gestão do turismo, bem como refletir acerca de contextos 

de overtourism, em especial em cidades com maior atratividade e 

proeminência turística, com base em estudos e relatórios da Organização 

Mundial do Turismo (UNWTO, 2018), além de materiais diversos de mídia. 
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• Impactos: Estudar os possíveis impactos do turismo sobre um destino, 

entendendo suas causas e possíveis efeitos sobre a percepção e 

aceitação turística por parte das comunidades receptoras. 

• Sustentabilidade: Identificar aspectos relacionados à sustentabilidade em 

destinos urbanos, visando relacioná-los às observações e estudos de 

impactos, de modo que se possa compreender quais os campos da 

sustentabilidade que não são totalmente respeitados, nomeadamente em 

destinos com diferentes características e contextos. 

• Modelos: Conforme mencionado anteriormente, por meio deste estudo se 

busca analisar os diferentes modelos tanto conceitual de turismo e de 

gestão do turismo, quanto aqueles de capacidade de carga, buscando-se 

compreender métodos e protocolos de coleta, de análise e de estudo de 

dados e informações, prevendo-se estabelecer um modelo e um protocolo 

próprio de análise da tolerância ao turismo em um destino urbano. 

• Estudos de casos em cidades: Por fim, propõe-se adotar uma realidade 

turística em uma destinação urbana no Brasil, a fim de se observar e 

estudar as possíveis pressões e impactos turísticos naquele contexto, 

prevendo-se analisar os níveis de tolerância de sua população quanto ao 

modelo de desenvolvimento turístico proposto, validando-se o modelo e 

protocolo o qual propõe este estudo. 

• Teorias sociais: Por fim, o turismo como fenômeno social e atividade 

econômica, envolve a visitação à base teórica já desenvolvida, sendo 

importante a compreensão das palavras-chave escolhidas para compor o 

presente estudo, bem como seus termos considerados acessórios ou 

complementares, os quais abordados e apresentados ao longo da 

fundamentação teórica desta tese. 

 

Com base nos subtemas destacados, em Ashworth e Page (2011), 

definem-se os objetivos geral e específicos do presente estudo. De acordo com 

Dencker (1998), o objetivo geral define, de maneira clara e direta, o interesse 

central de pesquisa. Por sua vez, os objetivos específicos aprofundam o objetivo 

que se pretende alcançar, mostrando as suas particularidades e apontando-as 

como foco a serem alcançados ao longo do desenvolvimento do estudo. 
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Desse modo propõe-se como objetivo geral desta tese de doutoramento 

propor e aplicar um novo método para medir e identificar os níveis de tolerância 

ao turismo em precintos urbanos.  

Uma vez definido o objetivo geral de estudo, propõe-se também o alcance 

dos seguintes objetivos específicos ao longo do desenvolvimento desta tese de 

doutoramento: 

a) Identificar as diferenças conceituais entre hospitalidade, inospitalidade e 

hostilidade; 

b) Analisar as pressões causadas por overtourism, ou excesso de turismo, 

em destinos turísticos urbanos; 

c) Analisar os conceitos, modelos e protocolos de estudo de capacidade de 

carga turística; 

d) Propor um modelo de representação gráfica de tolerância ao turismo em 

precintos urbanos, tendo como base a fundamentação teórica 

desenvolvida; 

e) Realizar estudo de caso em precintos urbanos, utilizando como base o 

modelo e protocolo de pesquisa propostos por meio deste estudo, para 

teste e validação; 

f) Constatar o nível de tolerância ao turismo nos precintos estudado, 

aplicando-se o método proposto. 

g) Compreender, durante o estudo de caso, as principais influências e 

pressões do turismo na destinação escolhida; 

 

Por fim, busca-se por meio desta tese de doutoramento oferecer 

contribuição aos métodos de compreensão da aceitação ou da tolerância ao 

turismo em destinos turísticos urbanos, mas sobretudo, conduzir reflexões sobre 

a participação das comunidades locais na construção do turismo urbano, em 

direção a uma atividade social, econômica e culturalmente benéfica a todos os 

envolvidos, promovendo melhores condições de vida na destinação onde se 

desenvolve e não o contrário. 
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Para a definição da questão de investigação, recorre-se a Dencker (1998, 

p. 80) que afirma que,  

O problema é uma questão que pode ser respondida por meio da 

pesquisa, e sua formulação requer conhecimento teórico (modelo para 

interpretação) sobre a questão ou classe de fenômeno turístico que o 

pesquisador se propõe a estudar, bem como o conhecimento da 

realidade na qual ele se manifesta. 

 

A autora ainda destaca que o objetivo e o problema de pesquisa ou 

questão de investigação possuem relações estreitas e em muitos casos se 

repetem, contudo, um problema de pesquisa ou questão de investigação deve 

(Dencker, 1998): 

• Ser formulado em forma de pergunta; 

• Ser claro e preciso; 

• Ser empírico; 

• Não envolver valores; 

• Ser possível de medir; 

• Ser passível de solução; 

• Ser delimitado a uma dimensão viável. 

 

Desse modo, e tendo em vista o estabelecimento do objetivo geral de 

estudo na seção anterior, o presente estudo propõe como questão de 

investigação: Como medir e identificar os níveis de tolerância ao turismo em 

precintos urbanos?  

Como pressupostos, adotam-se para o presente estudo os seguintes 

tópicos: 

1. Os precintos indicados, por stakeholders entrevistados, são aqueles 

localizados à beira-mar, já que a principal segmentação turística santista 

é de sol e praia ou de veraneio. 
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2. Os impactos turísticos em Santos são percebidos especialmente em 

períodos festivos, como natal, ano novo e carnaval. 

3. O cenário do turismo santista com maior média de respostas antagonistas 

ou hostis está relacionado às aglomerações nas praias. 

4. Os moradores que apresentaram maior nível de hostilidade ou 

antagonismo, são aqueles que dependem de dois ou mais precintos por 

motivos diversos do cotidiano. 

5. Apesar das pressões percebidas, os santistas reconhecem a importância 

do turismo para a cidade. 

 

Desse modo, reafirma-se por meio da problemática, como definido em 

objetivo geral, o foco deste estudo em propor um novo método, com base nas 

teorias e modelos já existentes, para compreender a tolerância ao turismo em 

destinações urbanas, tendo em vista a percepção de residentes, bem como a 

sua disposição em seguir oferecendo a hospitalidade aos turistas ou visitantes 

de uma determinada destinação. 

Esse novo método está centrado em um modelo e protocolo de pesquisa 

de tolerância ao turismo, e um modelo-gráfico de dispersão para identificação da 

tolerância ao turismo, permitindo-se a aplicação em realidade turística do modelo 

proposto. Este protocolo de pesquisa prevê a aplicação de três fases de 

pesquisa empírica sendo: 

1. Etapa qualitativa: Observação in loco e recolha de dados secundários – 

Visitações à destinação em estudo, buscando compreender o modelo de 

turismo aplicado frente às teorias propostas por meio deste estudo, bem 

como a recolha de dados secundários, por meio de portais oficiais de 

turismo e demais documentos (mapas, folhetos, calendários etc), para 

que se possa compreender as principais características turísticas da 

cidade. 

2. Etapa qualitativa: Entrevista com stakeholders – Tendo como base a 

recolha de dados secundários previstos na etapa anterior, bem como as 

visitações à cidade selecionada, a segunda etapa exige entrevista com 
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stakeholders dos três setores de governança turística do município 

(público, privado e Organizações Não-Governamentais - ONG), 

prevendo-se compreender de forma aprofundada o modelo de 

desenvolvimento turístico da cidade, principais impactos ou pressões 

percebidas por entrevistados, informações sobre os residentes, ações 

tomadas por órgãos de decisão e, por fim, quais os principais precintos 

ou áreas funcionais turísticas da cidade. 

3. Etapa quantitativa: Questionário com residentes – Com base na etapa 

qualitativa de entrevistas com stakeholders, desenvolver um questionário 

para aplicação aos residentes diretamente nos precintos ou áreas 

indicadas pelos entrevistados. A quantidade de respondentes foi 

estabelecida por meio de cálculos amostrais tendo como o base o 

universo de residentes. 

 

A aplicação do modelo e do protocolo de pesquisa propostos nesta tese 

ocorreu na cidade de Santos no ano de 2021, seguindo todos os protocolos 

sanitários de combate à COVID-19 que, naquele período, se abatia sobre o 

mundo. Portanto, adotou-se as seguintes etapas de pesquisa: 

1. Visitas técnicas realizadas ao destino estudado, sendo a primeira em 

dezembro de 2020, a segunda e a terceira respectivamente nos meses 

de janeiro e fevereiro de 2021 e, as duas últimas ocorridas no mês de 

julho de 2021. 

2. Entrevistas com oito stakeholders por meio da plataforma digital Google 

Meet, ocorridas entre os meses de maio e junho de 2021  

3. Inquéritos com residentes, totalizando 208 respostas obtidas por meio da 

plataforma digital Google Forms, entre os meses de junho e setembro de 

2021. 

Os resultados de tolerância ao turismo foram apresentados por meio do 

gráfico de dispersão de tolerância ao turismo, conforme proposto neste estudo, 

adotando-se como elemento neutro (ou marco zero) a inospitalidade que se trata 

da ausência da hospitalidade, e os extremos como hospitalidade/euforia ao 

turismo, e a hostilidade/antagonismo ao turismo. 
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Busca-se, por meio do desenvolvimento de um modelo e protocolo de 

pesquisa de tolerância ao turismo, a generalização de sua aplicação em outras 

destinações turísticas, adaptando-se conforme cada realidade e contexto. Para 

efeitos deste estudo, prevendo-se o teste e a validação do método proposto, 

adota-se a cidade de Santos (estado de São Paulo, Brasil), por motivos de 

possuir uma atividade turística aquecida, reconhecida como a segunda principal 

atividade econômica do município, centrada na segmentação de ‘sol e praia’, 

com períodos sazonais com sinais de overtourism, em especial por conta de sua 

proximidade com o município de São Paulo, maior cidade da América Latina, e 

principal emissora de turistas do Brasil. 

A seleção por Santos se deu também por conta das necessidades de 

resguardo durante o período pandêmico de COVID-19, vetando-se qualquer tipo 

de viagem a longa distância, bem como longas exposições à aglomeração de 

pessoas, optando-se por um destino próximo do estudante, de fácil acesso, e 

que fosse já conhecido pelo mesmo, facilitando os processos de estudo e 

pesquisa. 

Outros detalhes e aprofundamentos sobre o processo metodológico, 

sobre o modelo e protocolo de pesquisa de tolerância ao turismo, são 

apresentados em capítulo 6 deste estudo, em ‘metodologia e apresentação do 

modelo e protocolo de pesquisa de tolerância ao turismo’. 

 

1.4 Estrutura da tese 

 

Esta tese de doutoramento está organizada em oito capítulos, sendo três 

deles voltados à fundamentação teórica de estudo, onde se busca compreender 

os conceitos tratados, autores e relações com o tema em destaque. Outros 

capítulos tratam da estruturação de estudo, metodologia e descrição das etapas 

de pesquisa, análise de dados, discussão de resultados e conclusão. Para que 
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se possa compreender melhor a organização do presente estudo, busca-se 

apresentar a estruturação de cada capítulo de forma mais detalhada nos 

parágrafos a seguir. 

O presente capítulo busca detalhar a estrutura inicial desta tese de 

doutoramento, contextualizando o tema, sua relevância e justificativa de estudo, 

contendo informações de objetivos geral e específicos, problemática e 

pressupostos, além de uma breve apresentação metodológica e estrutura do 

trabalho. 

O segundo capítulo trata da conceituação teórica da atividade turística, 

em especial em espaço urbano, e de estudos acerca da participação dos 

stakeholders em sua gestão e evolução, quando se alcança níveis superiores de 

desenvolvimento. 

O terceiro capítulo é direcionado à compreensão acerca da hospitalidade, 

onde se busca compreender os conceitos da hospitalidade e suas características 

em diversos ambientes de relacionamento, o olhar dos residentes sobre o 

turismo urbano e as leis da hospitalidade. 

No quarto capítulo analisou-se o crescimento da atividade turística de 

maneira global e os impactos do turismo nas destinações que apresentam 

excesso de turismo e, por fim, as relações entre anfitriões e turistas nesse 

contexto. Neste mesmo capítulo refletiu-se sobre a capacidade de carga em 

destinos turísticos, onde se estuda modelos e protocolos existentes com foco em 

se analisar os limites de desenvolvimento turístico em destinos, não apenas 

urbanos, mas de diversas características, fornecendo subsídios teóricos para a 

concepção do modelo e protocolo de pesquisa desta tese de doutoramento. 

Após a realização de estudos contemplando as palavras-chave da 

presente tese, o quinto capítulo detalha o modelo, o protocolo de pesquisa, e o 

procedimento metodológico desta tese de doutoramento, aprofundando-se sobre 

as etapas de sua aplicação na cidade de Santos (estado de São Paulo, Brasil), 

prevendo-se conhecer seus níveis de tolerância ao turismo, principais impactos 
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e pressões percebidas no município, bem como para testar e validar o modelo e 

protocolo desenvolvidos. 

O sexto capítulo, por sua vez, trata da apresentação de resultados das 

etapas qualitativa (entrevistas com stakeholders) e quantitativa (inquéritos com 

residentes) de pesquisa. O capítulo está organizado em quadros de análise de 

conteúdos, e em gráficos de dispersão, conforme propostos em protocolo de 

pesquisa, permitindo uma análise mais visual dos níveis de tolerância ao turismo 

na cidade de Santos. 

O sétimo capítulo diz respeito à discussão de resultados, onde os 

pressupostos de estudo, conforme apresentados nesta introdução, são 

reapresentados para análise e validação sob a luz da teoria e dos dados 

coletados em etapas de pesquisa empírica. 

Uma vez concluído o estudo e as validações de pressupostos, no oitavo 

capítulo é apresentada a conclusão, onde se discute o alcance de objetivos, e a 

resposta à problemática de pesquisa, além das principais contribuições deste 

estudo para o conhecimento sobre turismo e para o planejamento de destinos 

turísticos, com base na percepção de hospitalidade ou hostilidade nas áreas 

urbanas e suas principais causas.  

Entre as conclusões, são apresentados também os fatores limitantes e 

indicações para estudos futuros, envolvendo a presente temática e o método de 

pesquisa desenvolvido. Por fim, o autor apresenta as suas últimas reflexões para 

fechamento do estudo. 

Após as páginas de conclusão, encontram-se as referências e apêndices, 

onde constam o guião de entrevista com stakeholders e o questionário aplicado 

aos residentes. 
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2. O TURISMO EM ESPAÇO URBANO: CONCEITOS, DINÂMICAS 

E DESTINOS 

 

2.1 Introdução 

O presente capítulo aborda a atividade turística, iniciando-se no 

subcapítulo 2.2 (turismo: conceitos e perspectivas) por suas definições, as quais 

são fruto de reflexões, ressaltando-se os diversos autores e órgãos que trataram 

e buscaram compreender essa atividade econômica que movimenta pessoas 

com diversos interesses de ordem cultural, de lazer, saúde, negócios entre 

outros. 

Ao mesmo tempo que o turismo é uma atividade econômica que envolve 

a movimentação de pessoas que, sob o ponto de vista da demanda, procura 

atividades e atrativos diversos em um local diferente de sua origem, o turismo 

movimenta pessoas também se observado pela perspectiva da oferta, por meio 

da preparação da destinação para recebê-los, sendo esses movimentos capazes 

tanto de gerar impactos positivos quanto negativos, ao passo que o destino se 

desenvolve e começa a atrair a atenção do mercado. 

O fato de a atividade turística desenvolver-se em diversos espaços, 

permite reflexões acerca de seus efeitos e de sua dinâmica em espaços urbanos, 

cujos conceitos são apresentados no subcapítulo 2.3 (o turismo em espaço 

urbano), tidos como principais portões de entrada para países e regiões, dada a 

diversidade de seus modais de transportes, especialmente de acesso, assim 

como a disponibilidade de diversos serviços ligados diretamente e indiretamente 

ao turismo. 

A complexidade das reflexões acerca do turismo em cidades envolve a 

participação dos diversos stakeholders presentes e atuantes no espaço, que 

tanto possuem interesses quanto responsabilidades para com a sua 

sustentabilidade de longo-prazo, destacando-se, sobretudo, os três setores de 
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governança (público, privado e de terceiro setor), os quais são abordados nos 

subcapítulos 2.4 (os stakeholders do turismo urbano) e 2.5 (os setores de 

governança e o turismo em espaço urbano) que, por meio de análises de 

autores, percebe-se a importância do planejamento turístico participativo. 

O desenvolvimento do turismo em espaço urbano, bem como o conjunto 

de ações dos diversos stakeholders presentes, faz com que a atividade seja 

dinâmica e evolutiva, já que a própria atividade turística é como um sistema 

aberto, recebendo influências tanto endógenas (da própria destinação) quanto 

exógenas (a nível global), induzindo, muitas vezes, a própria produção e 

organização do espaço, sendo abordado no subcapítulo 2.6 (a dinâmica 

evolutiva de destinos turísticos urbanos). 

Ao final, apresentam-se as conclusões e últimas análises dos temas 

refletidos neste capítulo, em especial aos conceitos de turismo, direcionando 

atenção à importância da observação também para o anfitrião, como um dos 

importantes stakeholders do desenvolvimento turístico urbano, sendo este o 

tema do capítulo 3, a hospitalidade e as relações anfitriões-turistas no território 

urbano. 

 

2.2 Turismo: Conceitos e perspectivas 

 

Diversas foram as tentativas de conceituação do turismo, perpassando 

tanto por órgãos de atuação internacional como o órgão das Nações Unidas 

ligado ao turismo, a Organização Mundial do Turismo, quanto os diversos 

acadêmicos que trabalham com essa atividade, cada um deles, abordando não 

apenas pontos em comum como também controversos ou sob diversas 

perspectivas (Ignarra, 2011). 

Isso se explica, segundo Panosso Netto e Nechar (2016), pois os próprios 

temas de conhecimento em turismo são deficitários, com conceitos indefinidos e 
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conhecimento produzido fragmentado, carregando o preconceito de autores de 

outros campos de estudo, o que gera a fraqueza na sustentação de argumentos 

e a desvalorização histórica do conhecimento em turismo. 

Tribe (1997) sustenta que o estudo epistemológico no turismo é 

importante por dois motivos. O primeiro deles consiste na importância da revisão 

sistemática do que é o legítimo conhecimento turístico. E, o segundo, por ainda 

não existir um consenso, ou a definição das fronteiras dos estudos e do 

conhecimento turísticos. 

Ressaltando a falta de consenso sobre as conceituações do turismo, 

Vanhove (2016) apresenta algumas conceituações aceitas por organismos 

internacionais como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e a Organização Mundial do Turismo (OMT), para as quais 

o turismo compreende o deslocamento de pessoas e permanência em destino 

fora de seu ambiente usual, por não mais do que um ano consecutivo, por 

motivos de lazer, negócios, entre outros, desde que não esteja relacionada a 

nenhuma atividade remuneratória. 

Deste modo, busca-se, por meio deste estudo, conhecer algumas das 

definições de turismo estabelecidas ao longo do desenvolvimento e das 

compreensões acerca dessa atividade, em especial aqueles que tratam do 

turismo urbano, seus impactos, e as relações turísticas com os anfitriões, 

possibilitando um contexto de hospitalidade ou de hostilidade em um destino. 

Assim sendo, dentre as citações ou estudos mais antigos, destaca-se a 

importância do Centro de Pesquisas Turísticas, da Faculdade de Economia da 

Universidade de Berlim, na qual, no início do século XX, buscavam definir essa 

atividade. Pesquisadores como Robert Glucksmann e Willi Benscheidt, em 1929, 

conceituaram o turismo como a ocupação de espaços e localidades por pessoas, 

sobre os quais não possuem residência fixa (Andrade, 2002). 

Outras tentativas foram realizadas por Schwink e Bormann, no ano de 

1930, ampliando as conceituações até então existentes, abordando também as 
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motivações, ora citando o corpo, o espírito e a profissão, ora citando os motivos 

comerciais e profissionais entre outros análogos (Andrade, 2002). 

 Hunziker e Krapf (1942, citado por Vanhove, 2016) tratam o turismo como 

a soma das relações e fenômenos resultantes das viagens e permanências de 

não-residentes em destinos, os quais não conduzam a uma residência 

permanente ou nenhuma atividade remuneratória seja permanente ou 

temporária. 

 Por sua vez, McInthosh (1977, citado por Leiper, 1979) apoia-se sobre os 

serviços disponíveis para o turista, de modo a descrever o turismo, citando-o 

como a ciência, a arte ou o negócio de atrair e transportar visitantes, 

acomodando-os e graciosamente alimentando-os, atendendo às suas 

necessidades e desejos. 

Mais recentemente, De La Torre (1992) também se utiliza das motivações 

para as viagens de modo a conceituar a atividade turística, citando a recreação, 

o descanso, a cultura ou a saúde, não exercendo na destinação nenhuma 

atividade de ordem remuneratória ou lucrativa, bem como as interrelações que 

essas geram na destinação de importância social, econômica e cultural. 

Na mesma linha de raciocínio, Beni (2001) cita falas de Jafar Jafari (s/d), 

o qual descreve o turismo como o estudo do homem longe de seu local de 

residência, bem como a indústria criada por essa atividade visando satisfazer as 

suas necessidades. Contudo, Jafari cita também os efeitos que ambos geram 

sobre os ambientes físicos, econômico e sociocultural da destinação receptora. 

Outras conceituações sobre turismo são dadas por Mathieson e Wall 

(1982) e Andrade (2002), os quais definem o turismo como o deslocamento 

temporário de pessoas para locais externos a sua moradia ou local de trabalho, 

e as atividades realizadas durante a sua permanência, os equipamentos e os 

serviços criados decorrentes das necessidades dos turistas, assim como as 

economias geradas tanto no destino quanto na origem. 
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Além dos serviços gerados em destinação prevendo-se oferecer conforto 

e facilidades ao turista, existem também as interações que o turismo gera para 

que esse setor econômico se desenvolva, sendo destacados por Mcintosh, 

Goeldner e Ritchie (2000), sendo elas entre os prestadores de serviços, os 

governos, as comunidades locais, além dos próprios turistas. 

Nas conceituações destacadas, portanto, observa-se a evolução da 

compreensão do turismo onde, nos estudos desenvolvidos na primeira metade 

do século XX, no Centro de Pesquisas Turísticas da Universidade de Berlim, 

descreve-se as características principais dessa atividade, tratando-se do 

deslocamento de pessoas e a ocupação de espaços, por um determinado tempo, 

por pessoas que não estabelecem residências fixas nos mesmos. 

Ao passo em que avanços são realizados nas compreensões sobre 

turismo, observa-se a presença de outras características ressaltadas pelo 

desenvolvimento dessa atividade em destinações, fazendo com que os efeitos 

sejam percebidos, sobretudo de ordem econômica, citando-se a presença de 

serviços voltados a oferecer conforto ao turista enquanto este está deslocado de 

sua origem. 

Ciente da problemática da conceitualização do turismo, Acerenza (2006) 

busca compreender o turismo sob o prisma dos diversos campos de estudo que 

compõem essa atividade, tais como a geografia demonstrando a ocupação do 

espaço pelo turismo, a economia analisando-se os efeitos econômicos da 

movimentação e permanência de pessoas em destinações turísticas, a 

sociologia por meio das trocas sociológicas entre turistas e comunidades locais, 

e as influências do tempo livre e do ócio, a psicologia por meio da compreensão 

das motivações e comportamentos das pessoas em busca do turismo e das 

viagens. 

Não apenas por meio dos campos de estudo, Acerenza (2006) afirma que 

as diferentes correntes de pensamento se originaram das teorias 

compensatórias, as quais tratam o turismo sob o ponto de vista do mérito, assim 
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como o descanso, descrevendo o ócio e o turismo entre uma gama de benefícios 

merecidos de uma vida produtiva e de trabalho do ser humano. 

Nessa teoria, o autor menciona as teorias humanistas, que descrevem o 

turismo como um meio para se facilitar a comunicação e o encontro entre os 

povos, cujo benefício de índole cultural é recebido tanto pelas comunidades 

emissoras quanto receptoras, contribuindo para manter o conhecimento e a 

compreensão entre os povos, fortalecendo a paz internacional. 

Por outro lado, Acerenza (2006) também destaca as teorias da alienação, 

retratando-se o uso e a exploração massificada turística do espaço e das 

pessoas que nele habitam, ressaltando os impactos negativos sobre o meio 

ambiente, o desaparecimento de culturas em prol da atividade turística e os 

impactos sociais originados da concentração de recursos, especialmente em 

áreas de fluxo turístico. A teoria da alienação faz-se presente por meio de sua 

principal obra, The Golden Hordes, escrito pelos autores Louis Turner e John 

Ash, em 1975. 

Estudos e compreensões sobre turismo também foram feitos utilizando-

se da teoria geral de sistemas. Por meio de sistemas, busca-se reduzir conceitos 

ou ideias que pareçam complexas, de modo que fiquem fáceis de serem 

compreendidas, analisadas e gerenciadas. No turismo, a teoria de sistemas é 

utilizada para compreensão das complexidades do turismo, e das relações dessa 

atividade com os destinos, bem como a observação do uso das características 

locais, serviços e atrações em produtos turísticos (Panosso Netto & Nechar, 

2016). 

Nesse sentido, Leiper (1979) apresenta o sistema de turismo sob o foco 

geográfico e de elementos industriais turísticos dividindo-o em duas regiões, 

sendo elas as regiões geradoras de turistas e, por outro lado, as regiões 

receptoras. Uma terceira região, ou um terceiro campo observável no presente 

sistema de turismo, representa as regiões de trânsito de turistas.  
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Segundo o autor, por ser caracterizado como um sistema aberto (ou seja, 

todos os componentes influenciam-se mutuamente, além de receberem 

influências do ambiente externo), as viagens e o turismo são influenciados por 

um amplo ambiente físico, cultural, social, econômico, político e tecnológico, que 

representa as relações e influências do turista sobre o espaço visitado, bem 

como as influências do destino e das pessoas que vivem no mesmo sobre os 

turistas, e as interações ocorridas nesse momento.  

 

 
Figura 2: O sistema de turismo 
Fonte: Leiper (1979) 

 
  

No sistema de Leiper (1979) é possível observar a presença de elementos 

geográficos, comportamentais, de serviços e ambientais do turismo. O elemento 

comportamental é representado pelo deslocamento de pessoas de suas origens, 

a chegada e a permanência em um destino e, posteriormente, o seu retorno à 

sua respectiva região. Os elementos dos serviços turísticos, ou seja, todas as 

economias geradas pela atividade, estão representados juntamente aos três 

elementos geográficos, as regiões de origem, de destino e a região intermediária 

ou de trânsito.  

E, por ser uma atividade sistematicamente aberta, envolvendo o 

movimento de pessoas tanto sob o ponto de vista da demanda, quanto da oferta, 

Leiper (1979) destaca que o turismo está envolto a uma série de fatores 

exógenos, capazes de influenciar todos os momentos ou processos de seu 
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desenvolvimento, sendo eles o ambiente físico e geográfico, cultural, social, 

econômico, político e tecnológico, que tanto podem apoiar quanto ser um 

obstáculo para o seu crescimento. 

O pensamento sistêmico foi também empregado para conceituação e 

compreensão da atividade turística por Beni (2001). O sistema de turismo 

proposto pelo autor caracteriza-se igualmente por ser aberto, ou seja, sofre 

influências de todos os demais sistemas com os quais se relaciona, sendo 

composto por três conjuntos: o conjunto das relações ambientais (RA); o 

conjunto das ações operacionais (AO) e; o conjunto da organização estrutural 

(OE). 

 
Figura 3: Sistema de turismo – SISTUR 
Fonte: Beni (2001) 

  

Desse modo, o conjunto das relações ambientais (RA) representa o meio 

pelo qual o turismo é influenciado, assim como o turismo também o influencia. 

Ou seja, ao passo que o turismo se desenvolve, observam-se influências mútuas 

ocorrendo, seja em âmbito econômico por meio do fluxo de divisas e de recursos 

financeiros em uma destinação, vindas dos serviços turísticos entre outros. Do 

subsistema social, dadas as influências geradas pelo turismo na vida social do 
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destino, assim como nos costumes, nas tradições e na cultura e, sob o ponto de 

vista ambiental, no ecossistema da destinação, ou no subsistema ecológico. 

 Em conjunto da organização estrutural (OE), o autor insere dois 

subsistemas distintos. O subsistema ‘superestrutura’ refere-se às organizações 

públicas, privadas e do terceiro setor que trabalham na elaboração de estratégias 

de turismo em uma destinação e, sobre eles, recaem as obrigações das políticas 

de turismo e a gestão estratégica do destino, prevendo-se a sua posterior 

comercialização.  

Por outro lado, o subsistema ‘infraestrutura’ refere-se ao conjunto de 

serviços urbanos disponíveis e, inicialmente, pensados para seus habitantes, 

mas apropriados pelos turistas no processo de deslocamento e permanência no 

destino, tais como os serviços de mobilidade, de comunicação, de saneamento 

básico, entre outros. 

 Em conjunto das ações operacionais (AO), encontram-se as ofertas e 

demandas ligadas ao turismo como um mercado propriamente dito, sendo 

representado pelo subsistema de ‘produção’ (oferta), sendo ele os 

empreendimentos hoteleiros, restaurantes, locadoras de automóveis, receptivos, 

entre outros. E as relações existentes prevendo-se a distribuição de produtos e 

serviços turísticos por meio do subsistema de ‘distribuição’ até que cheguem aos 

turistas, ou ao subsistema de ‘demanda’ 

Outro sistema com configurações semelhantes, porém com suas 

peculiaridades, é apresentado por Boullón (2006). O autor apresenta o turismo 

por meio do processo estrutural de produção do setor, destacando os 

componentes que constituem um produto turístico, definindo-o como ‘planta 

turística’, onde encontram-se os atrativos turísticos, os equipamentos e 

instalações turísticas e de apoio ao turismo, bem como as infraestruturas 

urbanas internas e externas. 

A soma desses elementos forma a oferta turística, ou seja, os bens e 

serviços colocados efetivamente em mercado e que, combinados a 
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superestrutura, sendo este o conjunto de organismos públicos de gestão e 

indução do desenvolvimento turístico local estabelece, ao final, o processo de 

venda ou comercialização para a demanda turística desse destino. 

 
Figura 4: Funcionamento do sistema turístico 

Fonte: Boullón (2006) 
 

 

Ao final, Boullón (2006) define como o patrimônio turístico de uma 

destinação o conjunto de bens e serviços disponíveis não apenas ao uso 

turístico, como também para as comunidades locais e aqueles que serão 

colocados à disposição do potencial turista na hora de decidir-se por um destino, 

sendo esses, muitas vezes, fatores de diferenciação e de competitividade 

turística: a infraestrutura, a planta turística, a superestrutura e os atrativos 

turísticos. 

Por meio da teoria dos sistemas, bem como das demais citações, 

conceituações e perspectivas, é possível observar a complexidade da atividade 

turística, suas possibilidades econômicas e a complexidade de serviços com os 

quais a atividade está relacionada e, portanto, gera influências tanto positivas 

quanto negativas nos diversos espaços onde a atividade se desenvolve. 
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Portanto, tendo em vista a capacidade do turismo em influenciar a 

organização espacial em destinos turísticos, prevendo-se o desenvolvimento de 

infraestruturas, de serviços e de demandas, aborda-se, na seção a seguir, as 

relações do turismo com o espaço urbano, bem como as possibilidades de oferta 

e demanda gerados por esses destinos em especial. 

 

2.3 O turismo em espaço urbano 

 

Os fenômenos urbanos estão vinculados à história moderna, 

representando fielmente os macromovimentos sociais já que, 

independentemente de sua relevância regional ou internacional, bem como de 

sua dimensão territorial e populacional, as cidades moldam-se de acordo com 

as necessidades políticas, com os movimentos sociais locais e que se atrelam 

também aos universais (Castrogiovanni, 2001). 

Castrogiovanni (2001) afirma que as cidades são representações da 

condição humana manifestada por diversos fatores, tal como por meio de sua 

arquitetura quanto da ordenação de seus elementos. Desse modo, observa-se 

que as cidades são construídas para muitas pessoas, diferentes em 

temperamentos, em ocupação profissional, de formação, de origem étnica, de 

diversidade social e de interesses. 

Nessa perspectiva, a sociedade se apropria do mundo enquanto 

apropriação do espaço, ditando o seu desenvolvimento e seus usos cotidianos 

por meio de suas necessidades de produção e reprodução da vida, condicionada 

às diversas atividades humanas desenvolvidas sobre o espaço, ditando as 

relações sociedade/espaço (um se realizando no outro e através do outro) 

(Carlos, Souza, & Beltrão Sposito, 2016). 

Carlos et al. (2016) destacam que Lefebvre, ao longo de suas obras, 

determinou que a produção do espaço é observada de duas formas, sendo a 
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primeira por meio da produção do mundo real, do concreto e do objetivo, 

recaindo-se sobre a produção de objetos, de produtos e de mercadorias e, por 

outro lado, recaindo-se sobre a produção da vida social, de sua consciência 

sobre si como humano, consciência e desejos. 

A evolução das relações existentes entre sociedade e espaço ditam, 

igualmente, a evolução dos objetivos e da própria produção do espaço sob o 

ponto de vista da produção de mercadorias e objetos, indicando o caminho 

econômico de novos objetivos produtivos e reprodutivos do espaço, visto no 

espaço urbano como um núcleo regional, responsável pela “coordenação e 

direção das diferentes atividades do espaço organizado em seu redor” (Santos, 

1959, p. 12). 

Sob o prisma produtivo econômico, o turismo em espaço urbano surge, 

em muitos casos, como resultado do processo natural de desindustrialização dos 

centros urbanos a favor de um novo modelo de produção econômica, os 

serviços, utilizando-se de características tanto naturais quanto artificiais das 

cidades para atração de atenção turística e, portanto, atração do turismo em sua 

visão econômica (Spirou, 2008). 

Essa noção de produção do espaço para o turismo é observada por meio 

do acentuado crescimento de construções voltadas ao apoio de localidades 

novas ou já existentes – sejam elas grandes ou pequenas cidades, bairros 

praianos, prédios de museus, complexos esportivos, locais para eventos ao ar 

livre, áreas de entretenimento –, requerendo consideráveis investimentos no 

intuito de as cidades, deliberadamente, se esforçarem para se reorganizarem 

fisicamente para acolher o avanço do turismo urbano como uma ferramenta de 

desenvolvimento econômico (Spirou, 2008). 

Com vistas a esse conjunto de diversidades, de interesses, de 

necessidades que permeiam uma cidade, nota-se que essas necessitam ser 

compreendidas como um mosaico ou, um inteiro composto por diversas peças 

que se complementam, já que são nesses espaços onde a maior parte das forças 

de produção se encontram e, enquanto opção econômica, inserem-se no 
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desenvolvimento regional, seja por suas repercussões diretas e identificadas à 

geração de empregos, edificação e urbanização, tanto quanto por seus impactos 

(Bahl, 2004; Chapman & Light, 2016). 

Nesse sentido, e sob o ponto de vista do poder público, a entrada do 

turismo em áreas urbanas igualmente influencia significantemente as decisões 

políticas com vistas ao desenvolvimento urbano, recaindo-se sobre as políticas 

de uso da terra, desenvolvimento local, regulações de construções e edificações, 

infraestruturas, inovações, meio ambiente, inclusão social, empreendedorismo, 

governança urbana, fazendo do turismo uma força motriz no processo de 

construção e suporte de sua imagem e reputação (Bellini & Pasquinelli, 2017). 

Esses esforços empreendidos por cidades para o recebimento do turismo 

como atividade econômica, encontra a sua razão nas diversas possibilidades de 

visitações e atividades geradas pelo mesmo, considerando-se, sobretudo, os 

diversos segmentos turísticos acolhidos tais como as motivações de negócios 

com objetivos diversos como encontros, networking, conferências, 

feiras/exibições entre outros eventos e negócios, turismo desportivo, turismo 

religioso, por motivos religiosos e para peregrinação, turismo de saúde e bem-

estar, turismo cultural, de estudos e outros (Buhalis, 2000). 

Com maiores detalhes, Montejano (2001) cita como principais 

motivadores dessa modalidade de turismo a visita urbanística, histórico-

monumental, museus, a atividade gastronômica e de restauração típica da 

cidade, para manifestações culturais e artísticas como cinema, teatro, ópera, 

festivais de música e dança, compras em armazéns ou estabelecimentos 

especializados, além de outros fatores de atração não citados, como os esportes, 

participação ou acompanhamento de campeonatos esportivos, os negócios e 

eventos corporativos, reuniões, visitas a empresas, workshops entre outros. 

Ainda acerca das motivações turísticas para os espaços urbanos, em 

seus estudos, Ashworth e Page (2011) defendem que a quantidade de pesquisas 

realizadas tendo esse foco ainda são consideradas insuficientes, tendo em vista 

as diversas possibilidades que o tema oferece, mas pontua também a complexa 
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natureza de motivações para que as cidades se tornem importantes sítios 

turísticos, dentre elas: 

1. Os turistas visitam as cidades por diversos propósitos: As cidades que 

acomodam a maior parte dos turistas são entidades multifuncionais nas 

quais turistas podem ser absorvidos e tornarem-se economicamente e 

fisicamente invisíveis; 

2. Os turistas fazem um intensivo uso das diversas facilidades e serviços 

urbanos, os quais não necessariamente foram construídos ou pensados 

para atender ao turismo; 

3. O turismo pode contribuir significantemente para a economia das cidades, 

mas as cidades cujas economias dependem mais do turismo serão 

aquelas que se beneficiarão menos. São as cidades com uma maior e 

mais variada base econômica e, portanto, menos dependente do turismo, 

que se beneficiarão mais dessa atividade, devido à sua capacidade de 

atração e retenção de turistas; 

 

Desse modo, o turismo desenvolve-se sobre cenários sociais, culturais, 

físicos e estéticos presentes nos centros urbanos, bem como por meio da 

disposição de serviços ligados diretamente ou indiretamente à atividade turística. 

Contudo, o turismo tanto na perspectiva da oferta quanto da demanda, não se 

desenvolve e não se distribui de igual maneira por todo um território urbano, mas 

em áreas geográficas relativamente pequenas e bem distintas classificadas 

como precinto ou, áreas funcionais turísticas (Hayllar, Griffin, & Edwards, 2008; 

Hayllar, Griffin, Edwards, & Aldrigui, 2011). 

Um precinto ou uma área funcional turística é caracterizada pela presença 

de serviços diretamente ligados ao turismo tais como a hotelaria, 

estabelecimento de alimentos e bebidas, serviços de receptivo, locadoras de 

automóveis, entre outros, bem como a presença de serviços indiretamente 
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ligados ao turismo, dado que tratam com o público e, desse modo, estão abertos 

também ao trato com o turista.  

Estão nesses espaços também atrações consideradas turísticas, dadas 

as possibilidades de reter a atenção de turistas e visitantes, tais como 

estabelecimentos de vida noturna, seu tecido físico ou arquitetônico, 

especialmente o domínio de edifícios históricos, ou sua conexão a um grupo 

particular cultural ou étnico presente na cidade, áreas de entretenimento e de 

lazer, distritos de negócios, distritos da luz-vermelha ou da bohemia, áreas 

frente-mar, de festivais, entre outros. Essas características também são 

encontradas combinadas, ou somadas em uma dada área funcional turística 

urbana, ou precinto (Hayllar et al., 2008, 2011; Hayllar & Griffin, 2005). 

Getz (1993) já tratava essa delimitação atribuindo-lhes a denominação de 

distritos de negócios turísticos, ou em sua versão original em língua inglesa, 

Tourist Business District - TBD (figura 5), sobre a qual concentram-se as 

atenções e fluxos de turistas, dada a presença das atrações principais urbanas 

e serviços essenciais turísticos, assim como o distrito central de negócios, ou 

como citado pelo autor no idioma inglês, Central Business District - CBD. O autor 

destaca também que, em cidades europeias mais antigas, as TBD e CBD 

geralmente coincidem-se com áreas ou centros históricos urbanos. 
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Figura 5: Componentes de um Distrito de Negócios Turísticos (Tourist, Business 
District – TBD) 
Fonte: Getz (1993) 

 

Ashworth e Tunbridge (2000) também tratam essas definições, contudo 

sob um outro ponto de vista, inserindo-se no contexto turístico (e na chamada 

cidade turística) as cidades comercial e histórica, onde, especialmente em 

cidades de pequeno e médio porte, esses distritos são sobrepostos, ou seja, eles 

se confundem quanto a sua funcionalidade e presença de características 

próprias em áreas de ‘fronteiras’ ou em seus limites. Por outro lado, em cidades 

maiores, essa dispersão é maior, tanto de distritos quanto de turistas (Ashworth 

& Tunbridge, 2000). 
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Figura 6: A localização da cidade turística 
Fonte: Ashworth & Tunbridge (2000) 

 

Dada a sua importância estratégica não apenas regional, mas nacional e, 

no caso de cidades de influência global, a nível internacional, as cidades 

tornaram-se entidades de ativa participação em um intenso, complexo e 

competitivo mercado mundial que envolve diversas atividades econômicas.  

Entre essas atividades, o turismo destaca-se como uma das atividades 

mais importantes e de maior força do século XXI, responsável pela 

movimentação de pessoas e de divisas por territórios, especialmente aqueles 

que ofereçam infraestruturas suficientes para atraí-los e oferecê-los conforto, 

facilidades e atrações. 

Sob esse ponto de vista, as cidades possuem suas próprias necessidades 

de ações e estratégias voltadas à sua própria competitividade e sustentabilidade 

como uma entidade de negócios ativas em mercados globais, entre elas 
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destacam-se as ações de marketing e branding, visando criar uma estrutura 

mental e visual que as identifiquem e diferenciem de seus concorrentes e 

estabelecer um guia estratégico para o seu desenvolvimento, e para maximizar 

experiências locais positivas, com foco em investidores, visitantes entre outros 

(Kavaratzis, Warnaby, & Ashworth, 2015). 

Contudo, não apenas voltado aos públicos externos, o planejamento 

estratégico competitivo urbano visa criar bases para a cooperação e trabalho em 

conjunto visando o alcance de objetivos também de seu público interno, sendo 

eles tanto seus residentes, empresas e agentes de mercado locais, governos, 

entre outros stakeholders, os quais serão tratados e compreendidos, sob o 

prisma das cidades, mais detalhadamente no subcapítulo a seguir (Buhalis, 

2000; Kavaratzis et al., 2015). 

 

2.4 Os stakeholders do turismo urbano 

 

Dada a transversalidade da atividade turística e as diversas possibilidades 

de influências nos campos econômicos, sociais, políticos, culturais, entre outros, 

espera-se também que a atividade turística movimente diversos agentes, 

indivíduos, instituições e órgãos visando não apenas o seu planejamento, quanto 

beneficiar-se dos resultados gerados pela atividade, sejam os resultados quais 

forem legados aos diversos propósitos não apenas mercadológicos e 

econômicos, mas comunitários e de desenvolvimento urbano. 

 A sua capacidade de movimentação e geração de influências aos diversos 

agentes, indivíduos e/ou grupos em um dado espaço, seja ele tanto de base local 

quanto de maior abrangência quanto regional, nacional ou internacional, exige 

que o desenvolvimento de reflexões e planejamento estratégico dessa atividade 

envolva todos os stakeholders que potencialmente influenciam ou sofrem 

influências diretas ou indiretas do turismo. 
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 O termo stakeholders foi primeiramente utilizado por Freeman (1984), 

fornecendo base teórica para as compreensões da abrangência necessária para 

o planejamento de atividades sejam elas empresariais ou atividades 

econômicas, nesse aspecto quando considerado o contexto urbano ou territorial, 

levando em conta todos aqueles que influenciam ou sofrem influências dos 

objetivos ou da atividade-chave a qual se busca desenvolver, sejam eles agentes 

de mercado, comunidades locais, setor público ou privado, entre outros. 

 Sob o ponto de vista da atividade turística, tanto em Buhalis e Fletcher 

(1995) quanto em Buhalis (2000), o termo stakeholders do turismo é citado e 

abordado como em um círculo dinâmico (figura 6) tendo em vista que, para os 

autores, todos os stakeholders que atuam ou recebem influências diretas do 

turismo possuem tanto direitos aos benefícios vindos dessa atividade, quanto 

deveres e responsabilidades nomeadamente ao que tange à sua 

sustentabilidade a longo prazo e equilíbrio. 

 
Figura 7: A roda dinâmica dos stakeholders do turismo 
Fonte: Buhalis (2000, adaptado de Buhalis e Fletcher, 1995) 
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Por ser dinâmica e por apresentar stakeholders-chave para o 

desenvolvimento turístico de uma destinação, naturalmente, cada stakeholder 

buscará ampliar para si o alcance de seus interesses e benefícios 

sobrepassando-se os demais, o que pode gerar conflitos, disputas e custos, não 

apenas para esses grupos ou indivíduos, mas também para a própria destinação 

(Buhalis, 2000). 

Desse modo, os autores destacam que é importante considerar o 

desenvolvimento e implementação de quatro objetivos estratégicos em comum, 

tanto para os stakeholders envolvidos quanto para a própria destinação, 

prevendo-se, para isso, o desenvolvimento de um bom relacionamento entre 

todos os atores envolvidos, sendo eles: (Buhalis & Fletcher, 1995; Buhalis, 2000) 

• Garantir a prosperidade de longo-prazo para a população local; 

• Encantar visitantes maximizando a sua satisfação; 

• Maximizar a lucratividade de empreendedores locais, maximizando 

também os seus fatores multiplicadores; 

• Otimizar os impactos do turismo garantindo o balanceamento sustentável 

entre benefícios econômicos e custos socioculturais e ambientais; 

 

O alcance dos objetivos em comum de uma destinação envolve, 

necessariamente, o engajamento de stakeholders bem como o envolvimento e 

o desenvolvimento de relações sólidas pautadas em ganhos sustentáveis para 

todos os players envolvidos no sistema turístico, especialmente retornos com 

relação aos recursos empenhados e responsabilidades no desenvolvimento da 

localidade como um destino (Cortijo & Mogollón, 2011; Searle, 2008). 

Especialmente visando solucionar a crise de overtourism, Plichta (2019) 

apresenta o papel dos stakeholders, descrevendo-os em cinco fases evolutivas, 

estendendo-se de atividades pontuais locais até uma participação mais 

integrada não apenas às questões locais, como também internacionais, 

conforme se observa na figura 8.  



37 
 

 
 

 
Figura 8: Evolução e integração da cooperação de stakeholders para solucionar o 
problema de overtourism 
Fonte: Adaptado de Plichta (2019) 

 
 

Visando um detalhamento dos stakeholders ligados ao turismo, tendo em 

vista os setores de governança, sendo eles o poder público, a iniciativa privada 

e as organizações não-governamentais representando as exigências da 

sociedade, de habitantes locais, entre outros indivíduos e organizações ligadas 

ao turismo, são apresentadas no subcapítulo a seguir, buscando-se demonstrar 

seus respectivos papeis, direitos e responsabilidades no planejamento e na 

participação turística em destinação urbana. 

 

2.4.1 Os stakeholders dos setores de governança 

 

Conforme apresentado no subcapítulo anterior, o turismo é um setor 

econômico que movimenta uma série de interessados devido aos benefícios 

gerados pela atividade, tanto economicamente, quanto de possibilidades de 
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ascensão social, quanto de marketing e melhora da percepção e posicionamento 

de mercado para o destino (Afrodita, 2013; Buhalis, 2000). 

Contudo, ao passo que a atividade traz consigo uma série de benefícios, 

o turismo exige também que seus stakeholders assumam uma série de 

responsabilidades prevendo-se a sustentabilidade local, tendo em vista os 

diversos fatores sensíveis de uma destinação, especialmente aqueles ligados a 

qualidade e condições de vida de seus habitantes (Buhalis, 2000; Fistola & La 

Rocca, 2017). 

Dentre as diversas formas de se entender o fluxo e o interesse turístico 

sobre uma destinação ao que tange aos atrativos e serviços disponíveis, a 

segmentação turística indica o caminho não apenas para o estabelecimento 

sistemático de relações de mercado, de comunicação e comercialização dos 

destinos tendo em vista perfis e atividades buscadas por turistas, mas também 

indica o caminho para o planejamento dos usos de atrativos e das relações entre 

destinação e turistas (Lohmann & Panosso Netto, 2008).  

 Tendo em vista o turismo em espaço urbano, faz-se necessário a 

presença ativa dos três setores de governança, de modo que seu 

desenvolvimento siga dimensões de sustentabilidade1 tanto para a atividade, 

tendo em vista as experiências de visitas de turistas e a lucratividade econômica 

dos players envolvidos, quanto para o destino, tendo em vista o respeito ao 

patrimônio, à cultura local, ao meio ambiente e aos seus habitantes, entre outros 

fatores internos (Durão, Eusébio & Carneiro, 2014). 

 Para isso, abordam-se nos tópicos a seguir, os papéis, os respectivos 

interesses e as responsabilidades de cada um dos três setores de governança 

envolvidos no sistema turístico, no processo de concepção, desenvolvimento e 

planejamento do turismo em espaço urbano. 

 
1 Com base em Durão, Eusébio e Carneiro (2014), são apresentadas as dimensões tradicionais 

de sustentabilidade: Econômica, sociocultural e ambiental. E, as novas dimensões de 
sustentabilidade: Política, governamental, tecnológica, competitiva, psicológica, ética, produção 
turística, administrativa/institucional e territorial. 
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2.4.1.1 O poder público no turismo em espaço urbano 

 

 Compreende-se por políticas públicas em turismo o direcionamento dado 

por governos, sejam eles a nível federal, estadual, municipal ou regional para o 

desenvolvimento turístico de um dado território o quê, como já visto, por ser uma 

atividade multifacetada, busca o seu desenvolvimento por meio de parcerias com 

os diversos stakeholders envolvidos, visando satisfazer as necessidades dos 

visitantes (Ignarra, 2011; Lohmann & Panosso Netto, 2008). 

Contudo, Solha (2004, p. 9 - 10) alerta que as “as preocupações em se 

estabelecerem políticas para o setor só aparecem quando este adquire 

importância econômica, ou quando começa a causar transtornos”, até esse 

ponto, a autora cita que existem poucos ou nenhum controle sobre a atividade, 

seguindo-se as leis de mercado. 

Nesse sentido, Ignarra (2011) afirma que, quanto maior for o 

desenvolvimento e o peso econômico do turismo em um território, maiores serão 

as suas estruturas públicas voltadas para essa atividade, bem como a 

importância e a participação no cotidiano político desses órgãos, resultando em 

maiores ações e planos públicos visando alcançar benefícios socioeconômicos. 

A nível nacional, uma estrutura administrativa pública de turismo nasce na 

assembleia de um governo, seja ela um conselho de ministros, seja ele o 

congresso ou o parlamento, cujas políticas, planos e programas dissipam-se até 

os níveis regionais e de destinos, onde observam-se as suas aplicações (figura 

7) (Cooper et al., 2007). 
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Figura 9: A administração pública no turismo 
Fonte: Cooper et al. (2007) 

  

 Na atualidade, qualquer que seja o planejamento turístico, há pontos que 

precisam ser monitorados bem como buscados, haja vista que visam trazer 

desenvolvimento e melhoria na qualidade de vida e de visitação no destino, 

sendo, entre outros fatores (Cooper et al., 2007; Lohmann & Panosso Netto, 

2008): 

• O desenvolvimento sustentável do turismo;  

• A percepção das possibilidades de geração de empregos e de produção 

do turismo; 

• O fato de que o turismo é uma atividade extensa e fragmentada, exigindo 

planejamento cuidadoso de desenvolvimento e de marketing; 

• A formação e a capacitação de mão-de obra; 

• A preocupação com a preservação ambiental e sociocultural, bem como 

a valorização do patrimônio histórico e artístico cultural; 

• A inclusão das comunidades locais em seu desenvolvimento turístico; 

• A necessidade da distribuição de benefícios e custos de forma equitativa; 

• Oferecimento de infraestrutura e bens públicos, como parte do produto 

turístico; 

• Regulamentação de mercado para proteger os consumidores e evitar a 

concorrência desleal 
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• A necessidade de acompanhar e monitorar o desenvolvimento turístico, 

bem como possíveis impactos gerados, por meio estatístico; 

 

Os objetivos políticos nascidos em âmbito federal/nacional desaguam 

sobre as cidades na medida que é no meio urbano onde o fluxo turístico se 

desenvolve e, portanto, merece atenção, sendo este o lócus de acesso a uma 

região ou país, assim como caracterizam-se pela sua concentração de pontos 

de interesse turísticos gerando possibilidades de marketing e comunicação.  

Nesse ambiente, Searle (2008) mostra que a participação do poder 

público visa garantir e democratizar os efeitos positivos do desenvolvimento do 

turismo, utilizando-se de seu poder para instituir normas para controle da 

atividade em maior ou menor grau, de acordo com os benefícios ou impactos 

percebidos, visando o engajamento da população local e viabilizando o 

desenvolvimento turístico urbano. 

O poder governamental é frequentemente utilizado para o benefício dos 

negócios e do capital, gerando riqueza, prosperidade e empregabilidade por 

meio de parcerias público-privadas e medidas de incentivos do poder público 

para o desenvolvimento de serviços de iniciativa privada de turismo no destino. 

Contudo, sem perder a sua legitimidade frente seu eleitorado, de modo a manter-

se no poder, buscando agir visando atender também às suas necessidades 

(Mollenkopf, 1994 como citado por Searle, 2008, p. 205). 

Para isso, demanda-se sobre as cidades, políticas como a organização e 

dinâmica do uso público e privado do espaço, com possibilidades de previsões 

por meio do plano diretor municipal, sendo este o documento de planejamento 

do manejo, ordenamento e expansão das cidades, entre outros serviços urbanos 

básicos como a iluminação pública, água e esgoto, pavimentação, limpeza 

pública, entre outros aspectos, assim como a ele compete os esforços 

necessários para fomentar e estimular a atividade, resguardando os interesses 

da comunidade (Beni, 2001; Castrogiovanni, 2001). 
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As relações em ambiente urbano dependem também das ações do setor 

público sobre o conjunto de leis e regras que regem as atividades econômicas e 

suas relações com a comunidade, garantindo a sua regulamentação e os limites 

aceitáveis de influências sobre o ambiente socioeconômico urbano, as quais 

possuem capacidade de influências também sobre outros aspectos 

característicos sensíveis de modo sistemático, tal como a cultura, os costumes 

locais e o meio ambiente. 

 

2.4.1.2 A iniciativa privada no turismo em espaço urbano 

 

Dentre esse conjunto de leis e regras, as atividades econômicas ligadas 

ao turismo são também influenciadas, ao passo que essa atividade se 

desenvolve, atraindo fluxos de turistas e de reconhecimento em mercado, 

tornando-o uma atividade importante economicamente para um município. 

 Desse modo, por ser uma atividade diversa e multifacetada, o turismo 

movimenta empresas ligadas diretamente ao trato com o turista, as quais são 

classificadas por Montejano (2001) em seis categorias, apresentadas no quadro 

1 a seguir: 

 

Quadro 1: Classificações e categorias de empresas turísticas 

Classificações Categorias de empresas turísticas 

1. Empresas de mediação e  
comercialização de produtos e 
serviços turísticos 

Agências de viagens 

Operadoras de turismo 

2. Empresas de transporte 

Companhias aéreas 

Companhias marítimas e fluviais 

Companhias de transporte por estrada 

Companhias ferroviárias 

Empresas de aluguel de veículos 

3. Empresas de hospedagem 
hoteleiras 

Hotéis 

Hotéis-apartamentos 
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Motéis 

Pensão 

4. Empresas de hospedagem 
extra-hoteleiras 

Campings 

Apartamentos 

Casas-grandes 

Albergues juvenis 

Chalés e casas de campo 

Resorts 

Refúgios de montanha 

"Interhome" ou multipropriedade 

5. Empresas de restauração 

Restaurantes 

Bares e cafeterias 

Restauração de refeição rápida ou "fast food" 

Empresas de catering 

Empresas de refeições para coletividade 

6. Outras empresas 

Agências de informações turísticas e consultorias 
privadas 

Empresas de organizações de congressos e seminários 

Atividades de animação turística 

Empresas de computação de reservas e venda dos 
serviços turísticos, etc. 

Empresas de diversão e entretenimento: discotecas, 
instalações esportivas, culturais e recreativas, parques 
temáticos, etc. 

Fonte: Adaptado de Montejano (2001) 
 

A constante transformação da área, adaptando-se às mudanças do 

mercado devido a sua capacidade de interação, permite ao turismo receber 

influências constantes sobretudo das novas tecnologias mobiles, o que se soma 

ao conjunto de stakeholders com capacidade de influenciar a atividade por meio 

da incorporação de aplicativos e novas plataformas digitais, ditando uma nova 

dinâmica turística tanto na destinação, quanto nas áreas de origem de turistas 

(Cooper et al., 2007; Mistilis, Buhalis & Gretzel, 2014; Mendes Filho et al.,2017). 

A presença desses novos meios de interação digital são frequentemente 

observados, entre outras ocasiões, por meio da disposição e da criação de 

interações com informações e disponibilidades do destino, redirecionando as 

estratégias de marketing e de relacionamento com os turistas, além de serviços 
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de transporte, de alimentação e hospedagem de forma disruptiva2, o que tem 

permitido que players outrora fora do rol de empresas turísticas, passem a 

competir ativamente e diretamente no mercado (Mendes Filho et al., 2017; 

Mistilis, Buhalis, & Gretzel, 2014). 

Por outro lado, o turismo movimenta também empresas consideradas de 

ligação indireta com a atividade e com o turista, haja vista que foram criadas 

sobretudo para atender a população local, mas que por consequência de sua 

localização e da caracterização de suas atividades, tratam também em maior ou 

menor grau com os visitantes, sendo eles os estabelecimentos comerciais, 

farmácias, supermercados entre outros (Montejano, 2001). 

A presença de serviços ligados tanto diretamente quanto indiretamente ao 

turismo, sob o ponto de vista da demanda e dos turistas, permite a criação das 

experiências de viagens e visitações, ao passo que os relacionamentos 

estabelecidos no destino se complementam permitindo o conforto e a segurança 

em todos os momentos de sua estada, transmitindo a sensação de qualidade. 

Pelo lado da oferta e do destino, a competitividade em serviços turísticos 

serve para alavancar o seu marketing e a sua atratividade estabelecendo, 

sobretudo, benefícios econômicos. Contudo, a potencialidade da geração de 

fluxos e a disponibilidade sobre o espaço de serviços turísticos, têm potencial 

influência sobre o cotidiano de seus habitantes e de outras modalidades de 

comércios e empresas, passíveis tanto de impactos positivos quanto negativos, 

gerando a organização e a movimentação de pessoas tanto para o apoio quanto 

para protestos, os quais são analisados na seção a seguir. 

 

 
2 Tais como os transportes e hospedagens por aplicativos, entre outros meios de hospedagem 

extra-hoteleiros. 



45 
 

 
 

2.4.1.3 A participação popular, as organizações não-governamentais e o turismo 

em espaço urbano 

 

Tendo como base o círculo dinâmico de stakeholders de Buhalis e 

Fletcher (1995) e reapresentado por Buhalis (2000), bem como a potencial 

interferência e influência turística no ambiente urbano e, por consequência, no 

cotidiano das cidades onde essa atividade se desenvolve, fica evidente também 

o posicionamento dos habitantes como um importante stakeholder da atividade 

turística, com capacidade de influenciar ou ser influenciada pela mesma. 

Não somente a sua consideração como stakeholder, Buhalis (2000) 

evidencia também que, dentre os quatro objetivos estratégicos da atividade 

turística em uma destinação urbana, dois deles está comprometido diretamente 

com a população local, sendo eles a garantia da prosperidade de longo prazo 

das populações locais, bem como otimizar os impactos do turismo em uma 

comunidade buscando a sustentabilidade entre benefícios econômicos e os 

custos socioculturais e ambientais. 

Contudo, Ruschmann (2012) avalia que, dentre os impactos trazidos pelo 

turismo a uma comunidade receptora, os efeitos econômicos são mais fáceis de 

serem mensurados, diferentemente de impactos ambientais e socioculturais, 

haja vista que possuem certos componentes intangíveis, de difícil mensuração, 

tornando a sua análise e avaliação altamente subjetiva. 

Ao que tange aos impactos classificados como subjetivos, sendo os quais 

tratados de forma detalhada em momento posterior neste estudo, destacam-se 

aqueles de ordem cultural, como a perda das tradições locais com a expulsão e 

despejos de famílias de zonas históricas e turísticas, a perda do poder de compra 

dos locais em centros turísticos entre outros, assim como, de ordem cultural, a 

poluição ambiental, e o descuido com o lixo em ambientes urbanos, atraindo 

doenças e ‘pragas urbanas’ (Colomb & Novy, 2017). 
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Essas possibilidades de impactos de percepção subjetiva ocasionadas 

(ou possibilitadas) pelo turismo favorecem transformações irreversíveis das 

dinâmicas socioeconômicas do espaço, levando as populações afetadas, 

especialmente as mais carentes, a buscar estratégias de sobrevivência por meio 

da criação de atividades rentáveis em situações ou espaços negligenciados pelo 

mercado, adotando-se, dentre elas, o subemprego ou as atividades ilícitas, tal 

como a prostituição, o tráfico de drogas e os assaltos aos turistas (Rabinovic & 

Irving, 2015). 

Por outro lado, a opção da participação popular por meio das 

organizações não-governamentais – ONGs representam a possibilidade da 

realização de ações solidárias para públicos específicos, atuando em diversas 

frentes entre elas, aqueles afetados ou que atuam direta ou indiretamente com 

o turismo tanto em âmbito local, quanto estadual, nacional e até mesmo 

internacional (Sebrae, 2019). 

As ONGs caracterizam-se por serem associações formadas de forma livre 

e voluntariamente por seus membros, sem orientações para o lucro, onde se 

prevê iniciativas na esfera pública, não realizadas pelo Estado, cujos interesses 

e objetivos comuns preveem ações solidárias e de ajuda mútua e filantrópica, 

por meio da atuação sociopolítica fundamentada nos princípios pactuados por 

seus associados (Sebrae, 2019).  

Esse método de participação popular tem exercido importante papel no 

desenvolvimento turístico, especialmente na América Latina, em destinos de 

elevada vulnerabilidade social e/ou ambiental, ou quando há um abandono da 

esfera pública, permitindo que as requisições populares sejam ouvidas de modo 

organizado, sendo este um canal de intermediação entre habitantes locais de 

áreas turísticas com os demais segmentos da sociedade (Rabinovic & Irving, 

2015). 

O conjunto de participações dos stakeholders, especialmente aqueles 

ligados diretamente a atividade turística, favorece a dinâmica de produção do 

espaço para essa atividade, prevendo-se a previsão e o planejamento 
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participativo da atividade, tendo em vista o alcance da sustentabilidade em seu 

crescimento e desenvolvimento, sob a possibilidade de impactos negativos 

serem mais percebidos que propriamente os benefícios dessa atividade. 

Vale destacar, nesse sentido, o fato de os destinos turísticos serem entes 

dinâmicos, ou seja, não são estagnados no tempo devido a presença de diversos 

e, muitas vezes, numerosos stakeholders sobre um mesmo espaço, 

representando os diversos interesses e responsabilidades sobre ele, bem como 

para o desenvolvimento dessa atividade econômica, cujo tema relacionado à 

dinâmica evolutiva de destinos turísticos, sendo este mais um fator a ser 

considerado nos planos turísticos, são abordados no subcapítulo a seguir. 

 

2.5 A dinâmica evolutiva de destinos turísticos urbanos 

 

A participação em conjunto dos três setores de governança, sendo estes 

os stakeholders ligados diretamente à atividade turística, modifica 

constantemente as dinâmicas do espaço haja vista que, como já afirmado, o 

espaço e o próprio turismo não são estagnados no tempo, e sim evolutivos, ou 

seja, se desenvolvem ao passo que se desenvolvem também as capacidades de 

produção do espaço para essa atividade (Brouder & Ioannides, 2014). 

A dinâmica produtiva do espaço, ao passo em que se desenvolve, atrai 

consigo diversos agentes econômicos tanto locais quanto externos, entre outros 

stakeholders, com capacidade de decisão e/ou de influência na organização do 

espaço, bem como na disposição de equipamentos e serviços diversos de uso 

urbano tanto para os habitantes locais quanto para os turistas. 

A assimilação da economia evolutiva adotando-se, neste estudo o espaço 

urbano, é abordada pela geografia econômica evolutiva, que trata-se de uma 

disciplina da geografia econômica que, por meio da qual, busca compreender 

teorias, modelos e contextos de fenômenos econômicos sobre o espaço e o 
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desenvolvimento econômico de regiões, a organização do espaço, da 

distribuição e do consumo ao longo do tempo, assim como as estruturas 

espaciais produzem respostas de modo que influenciem as forças motrizes da 

evolução econômica regional (Boschma & Martin, 2010; Domareski Ruiz, Miki, & 

Gândara, 2014). 

Sob essa perspectiva, a análise da dinâmica evolutiva dos destinos 

turísticos busca compreender as razões de algumas áreas evoluírem mais do 

que outras, bem como as razões das restruturações de regiões oferecendo 

explicações de suas alterações ao longo do tempo adotando-se, por meio deste 

estudo, análises com vistas às áreas funcionais turísticas, ou precintos (Brouder 

& Ioannides, 2014, p. 421; Hayllar et al., 2008). 

A compreensão econômica evolutiva de um espaço perpassa pelo que a 

geografia econômica evolutiva considera como seus três pilares, estabelecidos 

por meio da interdependência e influências mútuas entre stakeholders em um 

dado espaço, sendo elas (Brouder et al., 2017; Domareski Ruiz, 2015; Guizi & 

Gândara, 2017): 

• Path dependence: Evolução e desenvolvimento por meio histórico e de 

conhecimentos gerados por meio das decisões tomadas ao longo do 

tempo, evolução contínua 

• Complexity theory: Mudanças abruptas e/ou complexas, distantes do 

equilíbrio, referindo-se às criações súbitas, que alteraram as dinâmicas 

espaciais de forma instantâneas 

• Generalized Darwinism: Baseado na teoria da evolução das espécies de 

Darwin. Essa teoria aborda a evolução das empresas em um dado espaço 

urbano, onde aquelas mais evoluídos e/ou mais adaptadas ao meio 

sobrevivem, ao passo que as demais sucumbem, ou finalizam as suas 

atividades por falta de competitividade. 

 

Para a geografia econômica evolutiva, o conhecimento é constantemente 

produzido e reproduzido, assim como continuamente transferido e utilizado de 
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modo a gerar desenvolvimento econômico regional de longo prazo por meio da 

continuidade evolutiva, ou dos processos contínuos de desenvolvimento e 

evolução, visando a sobrevivência de agentes econômicos e da própria cidade. 

(Brouder & Ioannides, 2014). 

Nesse sentido, a evolução é um processo nascido da inovação, seja ela 

em novos produtos ou em novos processos, levando um lucro mais alto para o 

inovador, ou para aqueles que inovarem, permitindo um maior número de 

oportunidades de investimentos e, iniciando um processo cíclico onde mais 

inovações e fortalecimento de forças competitivas atraem mais investidores, e 

mais stakeholders (Nelson & Winter, 2005). 

A inovação territorial para o turismo, visando o desenvolvimento e 

crescimento da atividade em um dado destino é apresentado por Prats et al 

(2008) por meio de seu modelo turístico de inovação local, constituído de quatro 

blocos interdependentes cujo o resultado é a entrada de mais inovação sobre o 

território, e seu consequente resultado em turismo. 

 

 
Figura 10: Modelo turístico de inovação local 
Fonte: Prats et al. (2008) 



50 
 

 
 

No modelo exposto, a inovação territorial é resultado das capacidades de 

aprendizagem e do acúmulo de conhecimento coletivo que, por sua vez, 

resultam das influências macroambientais políticas, econômicas, tecnológicas, 

sociais e históricas, bem como das relações estruturais e qualitativas dos 

agentes de turismo, ou seja, dos níveis de relacionamento entre os stakeholders 

do turismo internos e externos à destinação, sendo este as empresas e órgãos 

diretamente ligados ao turismo, como os operadores de turismo, a hotelaria e a 

restauração, além de turistas, dos órgãos públicos, das comunidades e dos 

centros de pesquisa e desenvolvimento (Hassink & Ma, 2017; Prats et al., 2008).  

Desse modo, o processo de inovação e desenvolvimento em um destino 

urbano faz com que a cidade se torne um espaço em constante evolução e 

crescimento, permitindo a atração de novos players, de novas dinâmicas e novos 

modos de uso, de organização e de produção do espaço urbano, haja vista que 

o próprio turismo é uma atividade econômica em constante evolução, 

influenciado pelas diversas forças internas e externas ao destino, o que o faz 

adaptar-se constantemente aos novos conceitos de mercado na busca de 

manter-se competitivo (Hassink & Ma, 2017; Ma & Hassink, 2013). 

 

2.6 Conclusão 

 

O presente capítulo abordou as conceituações do turismo, de modo a 

direcionar as reflexões relacionadas aos objetivos deste estudo, notando-se as 

diversas tentativas de compreensões dessa atividade econômica, que engloba 

a movimentação de pessoas para locais diferentes de sua origem, se visto pelo 

lado da demanda, quanto a movimentação de pessoas na preparação de sua 

origem para o recebimento de turistas, se visto pelo lado da oferta. 

Ao que tange ao turismo em destinos urbano, foi possível observar a 

importância desses espaços para o desenvolvimento turístico, haja vista a 

concentração de serviços e a disponibilidade de equipamentos urbanos tanto de 
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uso do cotidiano dos moradores, quanto especificamente de uso turístico que 

permitem o deslocamento e o acesso de turistas não apenas à cidade, como 

para toda a sua região, assim como melhoram a percepção de uma positiva 

experiência de viagem e de aproveitamento turístico do destino.  

Por outro lado, foi possível observar a complexidade das relações 

existentes entre stakeholders ligados a atividade turística nesses espaços, 

buscando-se tanto o alcance de benefícios ligados ao turismo, porém sem perder 

de vista as responsabilidades que a atividade gera para o alcance de resultados 

positivos, e mitigação de possíveis efeitos negativos, de longo prazo. 

As ações desses stakeholders sobre o espaço visando o acréscimo de 

competitividade para as destinações, faz com que as cidades sejam espaços 

dinâmicos, que evoluem bem como levam consigo a evolução do turismo, ao 

passo que inovações são realizadas, permitindo um melhor aproveitamento de 

suas potencialidades e capacidades, atraindo cada vez mais players, 

nomeadamente empresas de serviços ligados ao turismo, entre outros serviços 

indiretamente ligados a essa atividade, potencializando o marketing da cidade 

que, por consequência, atrairá mais turistas, permitindo que a cidade ganhe em 

competitividade, em um mercado turístico igualmente competitivo. 

Contudo, nesse caminho de reflexões acerca de stakeholders ligados 

diretamente à atividade turística, especialmente em destinações urbanas, 

destaca-se a importância dos residentes, ou aqueles que vivem nas cidades 

onde o turismo se desenvolve, de modo a perceber qual o seu nível de apoio a 

essa atividade, haja vista que eles são os responsáveis pela sensação da 

receptividade na cidade, o que impacta diretamente na experiência de viagem e 

de estada do turista. 

Desse modo, o capítulo dois a seguir trata da compreensão do anfitrião, 

adotando as características e as conceituações de hospitalidade, de modo a 

perceber quais são os fatores que fazem com que o anfitrião participe da 

recepção aos seus visitantes e turistas, assim como quais são os fatores que o 
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fazem negar a atividade turística, somando-se aos desafios de crescimento 

turístico local. 
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3. A HOSPITALIDADE E AS RELAÇÕES ANFITRIÕES-

TURISTAS NO TERRITÓRIO URBANO 

 

3.1 Introdução 

 

Em seguimento ao capítulo anterior, onde se aborda os conceitos da 

atividade turística, em especial aos temas relativos àqueles estudados por meio 

desta tese, o presente capítulo trata do tema ‘hospitalidade’, em especial aos 

relacionamentos ocorridos em áreas urbanas, ou território urbano. 

Para isso, apresentam-se os conceitos de hospitalidade, bem como 

breves considerações sobre a sua importância na formação da civilização, 

estando presente nas principais religiões do mundo, assim como a sua 

importância no processo de relacionamento humano e para a aproximação 

cultural dos povos em diversos contextos considerando-se, nesse interim, a 

hospitalidade genuína e incondicional entre anfitrião e visitante. 

As compreensões e a própria evolução da hospitalidade para contextos 

mais globalizados, em especial em grandes cidades, apresenta a possibilidade 

da hospitalidade condicional, indicando que a hospitalidade não é 

eminentemente incondicional, existindo uma série de variáveis de considerável 

importância para que o anfitrião se disponha a oferecer hospitalidade aos 

visitantes. 

Nesse sentido, a hospitalidade condicional abre caminho para as 

compreensões, primeiramente, das relações entre anfitriões e seu próprio meio 

ou território, carregado muitas vezes de características físicas, naturais e 

arquitetônicas sensíveis, de valores simbólicos e histórico-culturais resultado da 

produção e da reprodução da vida ao longo do tempo e que, consequentemente, 

insere-se os sentimentos de territorialidade ou de domínio sobre o território por 
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identidade onde, ao mesmo tempo, torna-se espaço de relacionamento quando 

da presença do visitante. 

Por fim, é analisado o encontro e o consumo do espaço turístico sob o 

olhar do turista e do anfitrião, apresentando outras variáveis para a hospitalidade 

incluindo-se desafios, representando a possibilidade da quebra de seus valores 

éticos sagrados, adentrando-se nos temas a serem tratados no capítulo seguinte 

em overtourism ou, em português, o excesso de turismo como possível causa 

da chamada ‘turismofobia’, e das hostilidades em espaços urbanos. 

 

3.2 Hospitalidade: Conceitos e princípios 

 

Nas palavras de Grassi (2011, p. 45). 

A hospitalidade se apresenta como uma ponte frágil e perigosa 
estabelecida entre dois mundos: o exterior e o interior, o fora e o 
dentro. Tentativa de igualização, de nivelamento, seu desafio é a 
ultrapassagem, a abolição dos espaços, a penetração dos territórios, 
a admissão. 

 

O termo ‘hospitalidade’ deriva da palavra latina, ‘hospitalis’ que, por sua 

vez, deriva do grego ‘hospes’ que trata daquele que recebe o outro, 

representando um gesto de acolhida ou de hospedagem gratuita. A hospitalidade 

é incondicional e genuína, designando a obrigação de oferecê-la a quem quer 

que seja, ou a quem a demande (Camargo, 2011; Grassi, 2011)  

O ato de prover, de modo genuíno e incondicionalmente, a hospitalidade 

ao outro remete ao que Mauss (1966 citado por Perrot, 2011) classifica como o 

fenômeno social da dádiva, presente e representada em diversas culturas por 

meio do abandono ao outro da propriedade ou do gozo de alguma coisa sem, 

necessariamente, esperar ou receber algo em troca. 
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A cessão de uma dádiva cria, em si, um sentimento de hierarquia onde, 

por meio da superioridade do doador, a retribuição se torna a libertação do 

receptor ou o pagamento da dádiva cedida à ele, ligando duas pessoas ou dois 

grupos humanos, cujo princípio é capaz de ser compreendido como o 

direcionador de todos os atos de sociabilidade possível, não somente nas 

sociedades antigas ou arcaicas, como também nas sociedades contemporâneas 

(Perrot, 2011). 

Como “a dádiva é algo mais mental do que material” (Auroux, s/d citado 

por Perrot, 2011, p.64), a hospitalidade torna-se um objeto de troca humana 

quando envolvem-se gentilezas, banquetes, ritos, danças, festas, serviços e 

outros, onde aquele que cede, oferece algo de si, enquanto aquele que recebe, 

acolhe algo do outro (Gotman, 2011; Perrot, 2011). 

Esse fenômeno social está presente, historicamente, nas culturas das 

civilizações que moldaram o mundo ocidental atual. Na Grécia antiga, a 

hospitalidade era de tal forma valorizada socialmente que, a sua negação ou a 

sua falta, poderia ocasionar catástrofes (Aprile, 2011).  

Assim como no período Romano, onde se apresentava o hospitium 

privatum, que se tratava da proteção e da hospitalidade oferecida a um 

estrangeiro por um cidadão romano e, o hospitium publicum, tratando-se da 

proteção dada pelo senado tanto a um estrangeiro quanto a uma cidade inteira 

(Aprile, 2011). 

 A compreensão da hospitalidade apresenta seu sentido sacro ao passo 

que se torna uma obrigação ou um dever moral, “tão primordial que se considera 

uma oferenda sagrada, ou uma obra de misericórdia, caridade ou justiça” 

(Tomillo Noguero, 2019, p. 29). A correlação moral da hospitalidade é tratar bem 

o outro, o hóspede, respeitando a própria dignidade tanto do outro quanto a de 

todos, sendo atento e cuidadoso (Tomillo Noguero, 2013). 

No judaísmo, a hospitalidade é reconhecida como uma mitzvá, ou um 

dever religioso ligado à caridade, ou atos de boa ação em relação ao outro as 
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quais ocupam um lugar preponderante nos mandamentos e cultos religiosos, 

que convém respeitar e ensinar aos jovens de modo que seja passado adiante, 

na busca da construção de uma sociedade mais justa e benéfica (Bornet, 2011). 

No islamismo, a hospitalidade faz parte da ética religiosa, uma das 

obrigações do muçulmano e um preceito de fé interligada a sua conduta moral, 

tratando-se de um dos modos que o muçulmano prova a sua fé frente uma lógica 

duradoura da separação entre o Bem e o Mal, já que seus atos buscam exaltar 

as virtudes sociais coletivas que permitem ao muçulmano acender para a vida 

eterna após o juízo final (Ibrahim-Ouali, 2011) 

 Sob o contexto do cristianismo, a hospitalidade se faz presente desde o 

livro de Gênesis, quando Adão e Eva ainda vivem no Jardim do Éden, onde 

comer do fruto da árvore do Bem e do Mal torna-se a primeira complicação para 

a hospitalidade bíblica. Assim como no livro de Gênesis, o Antigo Testamento 

constantemente faz referência a Deus como o anfitrião daqueles que peregrinam 

ou viajam, oferecendo-os proteção (ou abrigo) e alimentação.  

Neste sentido, os livros que compõem esse testamento distinguem os 

hóspedes em quatro categorias, sendo eles: (Tomillo Noguero, 2019, p. 80-86) 

• Os próximos: Ou os pares ou semelhantes a seu anfitrião; 

• Os pobres: Ou os mais necessitados, tidos como uma grande 

oportunidade de se obter bençãos dos céus; 

• Os peregrinos: Viajantes em direção a lugares santos ou mágicos; 

• Os estrangeiros: O estranho, aquele que não compartilha com seu 

anfitrião a sua identidade; 

 

No Novo Testamento os papéis se invertem, passando ao homem o papel 

de anfitrião de Deus, citando-o como o seu templo ou a sua casa espiritual. Tal 

referência fica ainda mais evidente com a vinda de Cristo e suas viagens para 

evangelização, sobre as quais os livros deste testamento tratam de detalhar os 
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diversos momentos em que Cristo é recebido entre aqueles que o seguiam, ou 

com ele mantinham contato (Tomillo Noguero, 2019) 

As referências simbólicas e sagradas da hospitalidade mostram que a sua 

prática está ligada a leis não escritas, que envolvem todos os momentos do 

relacionamento humano, entre alguém que está dentro com aquele que vem de 

fora, o anfitrião e o estrangeiro ou o estranho (Camargo, 2004; Tomillo Noguero, 

2019).  

Nesse sentido, a hospitalidade é um fato observável e uma virtude que, 

por meio da qual, busca-se oferecer as boas-vindas sem reservas ou limites ao 

outro (ou ao viajante), antes de qualquer pergunta como a sua origem ou os seus 

documentos, com o objetivo de estreitar os vínculos sociais de amizade, ou de 

apenas promover novos relacionamentos (Camargo, 2015; Derrida, 2006; 

Selwyn, 2000). 

Historicamente, a hospitalidade clássica consistia na satisfação das 

necessidades básicas e de segurança de um visitante, não necessariamente se 

restringindo ao ato de hospedar ou de acolher em seu sentido físico, mas 

também de reconforto e de afeto de pessoas, por meio de uma relação gratuita, 

de oferecimento do calor humano e da sensação de boas-vindas em uma 

comunidade ou a um novo meio (Camargo, 2015; Grinover, 2009). 

Baptista (2002) destaca que a hospitalidade é manifestada de diversas 

formas, seja por meio de gestos, por palavras, de leis e pelos diversos modos de 

se gerir os tempos e espaços onde esses relacionamentos transcorrem, haja 

vista que a hospitalidade potencializa a humanização dos ‘não-lugares’, 

carregando de significados antropológicos os espaços de trânsito, definidos por 

Baptista (2002, p. 162) como: 

estações de trem, aeroportos, hotéis, cafés, centros comerciais, 
parques, praças públicas e todos os outros territórios onde todos os 
dias se cruzam (...) os destinos individuais 

Portanto, tal prática favorece a concepção de espaços de hospitalidade, 

sendo aqueles que favoreçam a circulação ou o encontro de pessoas, 
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envolvendo o acolhimento, a inclusão, a proteção e a reciprocidade, a utilização 

de linguagens que não levem à subjugação, que não apague a singularidade do 

outro, assimilando ou inter-relacionando características socioculturais 

heterogêneas (Baptista, 2002; Bell, 2016; Friese, 2004; Lugosi, 2009). 

Lashley (2000; 2015) faz uma leitura classificando como domínios os 

possíveis contextos ou até mesmo espaços de hospitalidade, classificando-os 

em três domínios, por meio de um diagrama de Venn, conforme representação 

a seguir. 

 

 

Figura 11: Os domínios de hospitalidade 
Fonte: Lashley (2015) 

 

Segundo o autor, as relações de hospitalidade transcorrem em três 

domínios ou contextos diferentes, o que se refere às atividades ou relações 

previstas e desenvolvidas anfitriões e visitantes (ou hóspedes), de acordo com 

as características do espaço onde essa interação acontece, ou as motivações 

relacionadas em cada contexto de relacionamento, sendo os mesmos tratados 

e aprofundados por meio dos subtópicos a seguir. 
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3.2.1. Hospitalidade sob o domínio privado ou doméstico 

 

O domínio privado de hospitalidade refere-se ao trato entre anfitriões e 

visitantes em ambiente doméstico ou residencial, ou, em um ambiente que 

carregue uma forte conotação simbólica residencial, o que envolve a cessão de 

alimentos, bebidas e acomodação ao visitante, (Lashley, 2015; Lashley, Lynch, 

& Morrison, 2007; Selwyn, 2000). 

Nesse sentido, Telfer (2000) e Lashley (2008) descrevem as qualidades 

da hospitabilidade, sendo esse os desejos da pessoa hospitaleira ao que tange 

ao relacionamento com o outro, sendo eles: 

• O desejo de agradar aos outros; 

• Simpatia e benevolência em geral; 

• Afeição às pessoas: Preocupação com os outros e compaixão; 

• Desejo de conhecer as necessidades dos outros; 

• Desejo de entreter; 

• Desejo de ajudar aqueles em problemas; 

• Desejo de ter companhias ou fazer amigos; 

• Desejo pelos prazeres do entretenimento; 

 

Lashley et al. (2007) mostram que o contexto doméstico de hospitalidade 

é caracterizado pela possibilidade da inclusão assim como da exclusão do outro, 

de acordo com os espaços e as leis ou regras locais de onde essas relações 

transcorrem, haja vista que se trata de um relacionamento baseado nas culturas 

locais e nas diferentes maneiras de oferecimento da hospitalidade. 

Para Camargo (2004), o ato de receber em casa é o mais típico da 

hospitalidade e, portanto, é um relacionamento mais complexo ao que tange aos 

ritos  e significados simbólicos dessa relação, haja vista o respeito às diferenças 

culturais e costumes entre um anfitrião e um visitante, enquanto relacionamento 
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transcorrendo em um ambiente que se trata do espaço ou do território do anfitrião 

mas que, nesse momento, é oferecido ao outro. 

 

3.2.2 A hospitalidade sob o domínio social ou cultural 

 

Lashley (2000) destaca, neste tópico, as características da hospitalidade 

de acordo com os contextos sociais ou culturais em que os relacionamentos 

ocorrem. Desse modo, o trato com o visitante envolve características relativas à 

construção histórica e cultural das compreensões dos atos de hospitalidade, que 

ditam como o anfitrião se portará diante de um visitante. 

Nesse domínio de hospitalidade, o autor destaca termos como a 

mutualidade e o prestígio, já que o oferecimento e a mutualidade da 

hospitalidade nas diferentes culturas representam um sinal de prestígio e de 

aceitação social de um visitante, bem como o status que esse ato gera a ambos 

os envolvidos, quando do momento da inserção do estrangeiro em uma 

comunidade preexistente. 

Nesse sentido, o autor pontua sete características ou tópicos que 

constituem a cultura de hospitalidade, os quais tratam de oferecer as melhores 

práticas de hospitalidade, de boas-vindas e relacionamentos com os visitantes 

ou hóspedes, sendo eles (Lashley, 2008): 

• O visitante é tratado como um hóspede e um potencial “amigo”; 

• Hóspede é incluído no contexto social sem limites; 

• Aceitação de todos os hóspedes como indivíduos igualmente valorizados, 

independentemente de suas características; 

• Inexistência de evidências de hostilidade aos visitantes; 

• Os visitantes são protegidos, providenciando-se um ambiente seguro; 



61 
 

 
 

• Anfitriões oferecem presentes – Anfitriões oferecem as boas-vindas aos 

visitantes oferecendo os melhores presentes possíveis; 

• Anfitriões expressam compaixão pelas necessidades dos outros; 

 

Contudo, é importante compreender os contextos sociais por quais uma 

localidade passa, de modo a compreender as características e ações que visam 

exprimir a hospitalidade ou a hostilidade, sendo esse último relativo aos atos de 

agressividade e de não-aceitação ao estrangeiro (ou ao outro), já que cada 

comunidade possui a sua própria forma de se relacionar baseado em suas 

tradições e cultura de interações (Lashley, 2015). 

Essa observação remete às relações de hospitalidade de características 

coletivas e culturais entre um anfitrião e um visitante, haja vista que se trata de 

costumes socialmente aceitos ou praticados que, sob a ótica do turismo e da 

visitação turística, o domínio social de hospitalidade dita os relacionamentos 

previstos em determinados territórios entre residentes e turistas. 

 

3.2.3 Hospitalidade sob o domínio comercial 

 

Sob o domínio comercial, a hospitalidade é observada não apenas na 

hotelaria, como tratado na literatura de língua inglesa, mas em todas as 

atividades que envolvem relacionamentos interpessoais como produto ou 

intermediário em serviços. 

Lashley (2000) cita que, em ambientes comerciais, os clientes desfrutam 

de liberdades as quais não sonhariam em tê-las em ambientes domésticos, 

sendo assim, hóspedes podem usar instalações sem temer qualquer outra 

obrigação mútua em relação ao hospedeiro, além daquelas exigidas em 

ambientes mercadológicos, como o ato de pagar a conta ao final. 
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Teng (2011) detalha, por meio de seu modelo de hospitalidade comercial, 

as características e influências de cada participante nesse processo de 

desenvolvimento de relacionamentos em serviços, onde consideram-se inputs 

tanto do espaço e dos anfitriões, quanto de clientes, visando a criação de 

interações que resultem em experiências mútuas e o alcance de benefícios 

emocionais, sociais e funcionais. 

 

Figura 12: Modelo de hospitalidade comercial 
Fonte: Teng (2011, p. 873) 

 

Por ser caracterizado como uma performance de serviços, a hospitalidade 

é compreendida como um diferencial competitivo ao passo que se refere à 

aplicação dos princípios da ética e dos bons costumes, na construção de 

relacionamentos mais próximos e duradouros com clientes ou hóspedes, 

trazendo para o cotidiano comercial, os costumes da hospitalidade genuína de 

contextos privados ou domésticos (Guizi, Wada, & Gândara, 2016; Lashley, 

2008; Quadros, 2011). 

Por outro lado, Gotman (2009) defende que a hospitalidade transcorrida 

em ambiente comercial se caracteriza por ser encenada, dado o retorno 
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financeiro esperado pelos serviços realizados o que, em comparação com a 

hospitalidade sob os demais domínios, não se espera nada além de se conhecer 

novas pessoas e as necessidades dos outros. 

 

3.2.4 Experiências de hospitalidade 

 

Sob o ponto de vista do turismo, a sobreposição dos três domínios de 

hospitalidade gera a possibilidade de uma autêntica e genuína experiência de 

hospitalidade. Tendo em vista a presença do relacionamento humano baseado 

nesses princípios em todos os momentos de estada de turistas em seu destino. 

O termo ‘experiências’ tem sido utilizado com uso voltado para a 

economia, para o mercado e para os serviços desde o ano de 1999 com a 

introdução dos livros que lançaram as bases de reflexões acerca desse tema, 

sendo eles: A sociedade dos sonhos (Jensen, 1999) e; ‘Economia da 

experiência’ (Pine & Gilmore, 1999). 

Neste método de relacionamento, os produtos ou serviços devem se 

adaptar aos ‘desejos do coração’, e não apenas aos pensamentos racionais, 

desse modo, as empresas não devem entregar apenas serviços, mas 

acontecimentos exclusivos e memoráveis, que captem os consumidores por 

suas emoções (Jensen, 1999; Pine & Gilmore, 1999). 

Um relacionamento baseado nos princípios de hospitalidade trata-se das 

interações voluntárias entre um anfitrião e um visitante, onde o anfitrião 

providencia acomodação, e/ou alimentação, e/ou bebidas aos visitantes, assim 

como o oferecimento do entretenimento, tendo no espaço o fator determinante 

dos comportamentos adequados e esperados (Melissen et al., 2018) 

Sob o prisma do turismo urbano, a sobreposição dos domínios de 

hospitalidade indica que a concepção de experiências de hospitalidade é 
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possível quando envolvem todos os contextos e momentos de estada de um 

turista ou visitante em um destino.  

Nesse sentido, tem-se como objetivo a concepção de espaços de 

aceitação e acolhimento, de momentos exclusivos e memoráveis em todos os 

domínios de relacionamento, tanto em contextos comerciais, quanto em 

ambientes públicos ou privados no relacionamento com os locais. 

 

3.3 O anfitrião e a hospitalidade em território urbano; 

 

Tendo em vista que, para que haja hospitalidade, é necessário que haja 

momentos de interações sociais envolvendo anfitriões e visitantes em um 

determinado espaço. Desse modo, a compreensão da disposição do anfitrião em 

oferecer hospitalidade ao estrangeiro ou a um visitante perpassa, 

necessariamente, pela compreensão de sua relação com o seu espaço habitado, 

ou o seu território. 

 Alentejano (2000) explica que espaço é visto como um conjunto de 

pontos e distância, fixo, morto, sem movimento ou história, ou seja, compreende-

se como espaço qualquer área sem delimitação ou limitação. Para Santos (1985) 

Santos (1985), o espaço deveria ser analisado conforme quatro categorias, 

sendo elas: a) a forma ou aparência dos processos espaciais; 2) a função, ou a 

tarefa dos objetivos; 3) a estrutura, ou a natureza social e econômica da 

sociedade e; 4) o processo, sendo este a ação de organização do espaço 

(Alentejano, 2000; Santos, 1985). 

Entender o termo ‘espaço’ significa entender que este não é apenas um 

receptáculo das atividades humanas, mas “condição prévia de toda atividade 

prática, econômica, logo, da manifestação da própria vida” (Martins, 1999, p. 25). 

Neste sentido, o próprio espaço constitui uma força produtiva, onde as atividades 
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econômicas se apropriam para reprodução do capital (Alentejano, 2000; Carlos 

et al., 2016; Martins, 1999). 

A partir do momento em que o espaço é delimitado, atribuindo-lhe sentido 

político, de domínio, de limites espaciais ou de fronteiras, de trabalho e de 

desenvolvimento de comunidades, o mesmo passa a classificar-se como 

território, passando-se ao sentido de pertencimento tanto do território a uma 

comunidade, quanto de uma comunidade a um território (Alentejano, 2000; 

Raffestin, 2012). 

 Desse modo, a noção de território passa pela reinvindicação de uma 

porção da natureza e do espaço para que se torne o lugar onde seus membros 

encontrarão, permanentemente, as condições e os materiais para sua existência 

e continuidade, tendo nesse território uma garantia de sua sobrevivência ao 

longo do tempo, permitindo a territorialidade, ou o sentimento de posse de um 

dado território (Godelier, 1984 citado por Haesbaert, 2006, p. 47; Raffestin, 

2012). 

 Interligando-se aos conceitos de território, incorpora-se também a 

apropriação simbólica territorial por meio da formação da memória individual e 

coletiva, relacionando-se aos sentimentos de origem e de identidade entre as 

pessoas seja por descendência, por história, ou pelo espaço onde essa 

comunidade atribua sentimentos religiosos e de relações familiares e 

emocionais, indicando que a reivindicação ou a apropriação de um território 

constitui não somente o poder sobre a realidade visível e material, mas também 

sobre a realidade invisível, denotando o sentido cultural (Claval, 2001; 

Haesbaert, 2006; Vieira, Vieira, & Knopp, 2010) 

 Nas palavras de Bonnemaison e Cambrézy (1996 citado por Haesbaert, 

2006, p. 15) 

O poder do laço territorial revela que o espaço está investido de 
valores não apenas materiais, mas também éticos, espirituais, 
simbólicos e afetivos. É assim que o território cultural precede o 
território político e com ainda mais razão precede o espaço 
econômico. 
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Raffestin (2012) indica que a produção de ‘territórios’, por meio de 

‘territórios’, é um processo de criação e recriação de valores em todos os 

sentidos do termo, sendo eles valores econômicos e culturais, sociais e políticos, 

estabelecendo estruturas de territorialidade, ou de pertencimento e poder. 

Por sua vez, Haesbaert (2003) indica que o ‘território’ pode ser entendido 

sob três concepções interrelacionadas e integradas, identificando o território de 

modo relacional, um ‘espaço-tempo vivido’, sendo elas (Haesbaert, 2003; Vieira 

et al., 2010): 

• Jurídico-política: Um espaço delimitado e controlado pelo poder político 

do Estado; 

• Culturalista: Produto da apropriação simbólica de um grupo sobre seu 

espaço; 

• Econômica: Luta de classes, relações capital-trabalho e de produção-

consumo; 

 

Ambos os autores destacam o poder da apropriação simbólica do território 

para o estabelecimento de fronteiras políticas, econômicas e culturais, 

constituindo-se identidade, de reconhecimentos mútuos entre iguais e que 

compartilham da mesma identidade e características culturais. 

 Portanto, entre as bases do processo de identificação, de familiarização e 

de territorialização está a comunicação oral, escrita e/ou gestual, configurando-

se como o conjunto de métodos de interações sociais essencialmente simbólicos 

os quais, por meio do domínio de seus códigos e regras básicas de 

comportamento e relacionamento, o indivíduo se torna socialmente aceito como 

membro do grupo (Dencker, 2013). 

 A noção das relações do indivíduo com seu território, ou o sentido da 

territorialidade, é fundamental para que se compreenda a ideia de hospitalidade, 
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haja vista que o ato de receber o outro passa, primeiramente, pelo 

reconhecimento do território do anfitrião, cujo sentimento de posse condicionará 

a aceitação ou não do visitante em uma comunidade, ou em meio àqueles de 

identidade comum (Dencker, 2013). 

 A territorialidade e a hospitalidade como ato de interação social com o 

outro é tratado por Baptista (2002, p. 162), permitindo uma noção mais íntima do 

sentido de território ao passo que ele é visto como a casa do anfitrião:  

Acolher o outro como hóspede significa que aceitamos recebê-lo em 
nosso território, em nossa casa, colocando à sua disposição o melhor 
do que somos e possuímos. Contudo, a nossa casa continua a ser isso 

mesmo, a nossa casa. 

 

Quando o território onde as interações acontecem se trata de uma cidade, 

Grinover (2009) recomenda que é necessário apresentar as suas riquezas 

culturais, econômicas e sociais de modo a se oferecer, como cidade, para a 

prática da hospitalidade. Nesse contexto, a hospitalidade é um acontecimento 

ético por excelência, pois é capaz de tornar a cidade um lugar mais humano, um 

lugar “antropológico” (Grinover, 2009). 

Nesse sentido, Baptista (2002, p. 162) refere-se à urgência de se construir 

uma cidade mais hospitaleira 

Portanto, é urgente transformar os espaços urbanos em lugares de 
hospitalidade. Não uma hospitalidade convencional ou artificial, 
reduzida a um ritual de comércio e falsa cortesia, mas uma 
hospitalidade ancorada no carinho e na sensibilidade que só podem 
ser dados por outra pessoa. 

 

Contudo, dada a complexidade do território urbano, a hospitalidade ocorre 

em diversos contextos e momentos envolvendo diferentes stakeholders, com 

variadas formas de identidade e poder (Chávez & Rest, 2014). 
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Quadro 2: Perspectivas de hospitalidade 

Perspectivas de hospitalidade Descritivos 

Nível individual privado Relacionamento entre pessoas considerando 
diferenças sociais e culturais; 

Governo da cidade como anfitrião 
de seus habitantes 

As políticas urbanas como provedoras de 
hospitalidade ao habitante 

Governo da cidade com relação aos 
estrangeiros 

As políticas e ações urbanas voltadas para 
turistas, imigrantes e expatriados 

Governo da cidade com relação a 
indústria da hospitalidade 

O desenvolvimento de um ambiente favorável 
para os negócios e o crescimento turístico; 

A indústria da hospitalidade aos seus 
habitantes e visitantes 

As influências desse setor aos habitantes e 
visitantes na criação de espaços e práticas de 
hospitalidade 

Governo da cidade como anfitrião à 
cultura e ao conhecimento 

Políticas relacionadas à sua vida cultural e 
disponibilidade de equipamentos e atrativos 
artísticos e culturais; 

Fonte: Adaptado de Chávez e Van der Rest (2014) 

 

Com especial atenção à atividade turística em território urbano, as 

possibilidades de interações e hospitalidade não se limitam apenas aos anfitriões 

e visitantes em contexto privado, mas incluem outros relacionamentos e ações 

visando interesses pertinentes aos demais stakeholders atuantes no território. 

Dentre as relações descritas por Chávez e Van der Rest (2014), o governo 

urbano exerce importante papel, tendo em vista a sua responsabilidade em 

estabelecer regras e prioridades dentro dos interesses de uma cidade, o que 

concerne ao estabelecimento de níveis aceitáveis de qualidade de vida para 

seus habitantes, as leis que organizam o processo de entrada de turistas e 

imigrantes em territórios resguardando-se de cuidados necessários, e o fomento 

ao desenvolvimento empresarial e da atividade econômica no setor turístico. 

A reflexão tendo em vista a hospitalidade em território urbano desconstrói 

a ideia clássica da hospitalidade incondicional de Derrida (2006), abrindo espaço 

para uma hospitalidade condicional ao que tange uma aceitação do estrangeiro 

ou do visitante condicionada ao conjunto de leis de um território, ou o próprio 

sentimento de territorialidade do anfitrião, de pertencimento e de poder sobre o 
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território, dentro do qual se estabelecem limites de respeito político, étnico e 

cultural (Dencker, 2013). 

A possibilidade de uma hospitalidade condicionada abre caminho também 

para relações que não necessariamente iniciam-se na hospitalidade, mas na 

inospitalidade ou ausência da hospitalidade, ou na hostilidade retratando-se a 

agressividade do anfitrião ao visitante. 

Dentre as possibilidades de relacionamentos não pautados em 

hospitalidade, está o desencontro de compreensões simbólicas do espaço 

habitado entre anfitriões e turistas, dadas as diferenças de consumo do espaço 

o que, desse modo, leva a comportamentos diversos.  

Esse fato se dá pois, sob o olhar do anfitrião, o espaço condiz com o seu 

território, cujo sentimento de territorialidade o faz defendê-lo por julgar ser de sua 

posse. Por outro lado, o turista relaciona-se com um espaço que julga ser seu 

destino turístico e, portanto, objeto de consumo cujo tema é abordado na seção 

a seguir. 

 

3.4 O turismo urbano sob o olhar do turista e do anfitrião: Encontros e 

desencontros; 

  

Nesta seção, abordam-se as diferenças entre os olhares tanto do turista 

quanto do anfitrião, relacionados às compreensões de consumo do espaço, o 

qual para o turista é entendido como o seu destino turístico enquanto, para o 

anfitrião, se trata de seu território, lócus de produção e reprodução de sua vida 

cotidiana e, portanto, carregado de valores coletivos. 

Desse modo, são nesses espaços de encontros do turismo com a vida 

cotidiana, tratados neste estudo como precintos, que de maneira mais frequente 

ocorrem os encontros entre residentes e turistas, entre outros stakeholders 
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(trabalhadores, visitantes de um dia etc.) do espaço urbano, haja vista que os 

mesmos espaços de circulação turística, são aqueles de maior fluxo também de 

residentes, favorecendo contatos e relacionamentos. 

 
Figura 13: Áreas da cidade turísticas 
Fonte: Ashworth & Page (2011) 

 

Na figura 13, de Ashworth e Page (2011), se percebe que os 

frequentadores de uma cidade são dinâmicos em suas movimentações, 

frequentando espaços diversos. Esses momentos de encontros, portanto, são 

aqueles onde nascem as oportunidades de relacionamentos interpessoais, 

sendo este o momento do oferecimento ou não da hospitalidade. 
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Esta possibilidade de circulação e experiências em espaço urbano 

relacionado ao turismo, traz consigo a percepção de olhares e as compreensões 

com relação ao destino. Vale destacar, no entanto, que não existe apenas um 

único olhar do turista, já que ele varia de acordo com o período histórico, com a 

sociedade ou seu grupo social, assim como o foco de seu olhar sendo ele tanto 

romântico (voltado para a natureza), quanto coletivo (voltado para as pessoas 

que vivem no espaço) (Melo, 2009; Urry, 2001). 

O olhar do turista, segundo Urry (2001) é construído por quatro compostos 

centrais (figura 14), que moldam o modo como este compreende a destinação e, 

por consequência, aqueles que vivem na mesma. Por meio dessa compreensão, 

a construção de seu olhar ditará também o modo com esses turistas se 

relacionarão com seus anfitriões nos diversos momentos ou contextos de 

encontro. 

 
Figura 14: construção do olhar do turista 
Fonte: Urry, (2001) adaptado por Melo (2009) 
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 A expectativa de deixar o cotidiano, ou a ruptura com o cotidiano é 

explicado pela possibilidade do relacionamento com o seu oposto por meio do 

turismo, ou seja, a possibilidade da fuga, ou o contrário do momento de trabalho 

ou as suas atividades remuneradas, as suas experiências não-turísticas e, 

portanto, todos os símbolos e sensações que o fazem contrastantes ao momento 

em que se viaja (Urry, 2001). 

Ao mesmo tempo que representa uma ruptura com o cotidiano, o turismo 

representa também uma possibilidade da busca e demonstração de status por 

meio de hábitos de classe, o que Bourdieu (2007) relaciona com hábitos de 

classes mais abastadas ou dominantes, demonstrando não apenas o acúmulo 

de capital financeiro, mas também capital cultural, reiterados pela possibilidade 

do compartilhamento em redes sociais e através da rede mundial de 

computadores (Melo, 2009). 

A busca por novas experiências na destinação, muitas vezes ligadas às 

expectativas da contemplação, sobretudo através dos devaneios e da fantasia, 

são manipuladas e mantidas por práticas não-turísticas como o cinema, a 

televisão, as revistas, os livros, entre outras possibilidades midiáticas que 

reforçam o seu olhar (Urry, 2001). 

Isso faz do turismo uma constante busca pela espetacularização por 

envolver a contemplação de lugares como pontos turísticos, consequência da 

transformação e novos usos de locais tradicionais para fins diferentes de sua 

criação, como a ida a uma catedral sem o interesse da prática da oração e sim 

para fotos, ou de pseudo-lugares tratando-se da criação de locais, eventos e 

lembranças que sugiram aos turistas que eles encontraram pontos autênticos de 

uma nacionalidade (Hospers, 2011). 

Além dos lugares, os turistas buscam também encontrar sinais dos 

estereótipos sociais de seus anfitriões, por meio de símbolos semióticos dos 

costumes eternizados e internalizados por meio dos cartões postais, fotografias, 

livros de viagens, shows de tv, entre outros, representando os ‘ideais’ da vista, 

mas que não são necessariamente a realidade vivenciada no destino, como o 
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francesismo romântico, o italiano típico, os ingleses tradicionais, as cenas 

orientais exemplares, entre outros (Hospers, 2011; Urry, 2001). 

Por outro lado, o olhar do anfitrião é compreendido de três formas 

distintas, sendo eles (Canziani & Francioni, 2013); 

• O olhar classificador: Observam e rotulam os turistas em esquemas 

cognitivos e de acordo com as características de cada turista; 

• O olhar dos stakeholders: Onde os membros da comunidade anfitriã 

observam os efeitos dos turistas e do turismo para o destino; 

• O olhar internalizado: Onde os anfitriões incorporam elementos do olhar 

do turista em seu próprio comportamento, bem como nas percepções 

sobre o seu ‘eu’; 

 

Como crítica aos visitantes e para se compreender essa visão rotuladora 

dos turistas, Krippendorf (2001) define dez classificações de turistas conforme 

as suas principais características ou sensações transmitidas para as 

comunidades receptoras, sendo elas: 

• O turista ridículo: Classificado assim devido a sua forma de se vestir, com 

roupas ‘engraçadas’ e máquina fotográfica na altura do ventre. 

• O turista ingênuo: Nunca viajou ou não conhece idiomas estrangeiros e 

que se deixa extorquir facilmente; 

• O turista em grupo: Vive entre seus semelhantes, não sobreviveria sem 

seu grupo e seu guia; 

• O turista detestável: Comporta-se como se tudo pertencesse a ele, 

fazendo tudo o que não faria em casa; 

• O turista inculto: Não se interessa pelo destino e pela cultura local, busca 

apenas permanecer na praia, ou fazendo suas atividades habituais como 

se estivesse em casa; 

• O turista rico: Mostra-se como um grande senhor, pode e quer comprar 

tudo, exibindo sua propriedade; 

• O turista explorador: Vive as custas e da pobreza das culturas 

estrangeiras; 
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• O turista poluidor: Polui o ar com seu carro, rios com seus descartáveis, 

além dos campos, bosques e mares; 

• O turista alternativo: Não se mistura com outros turistas, busca conhecer 

a população local e os lugares mais autênticos, porém, prepara a via para 

o turismo de massa; 

• O turista que não se considera como tal: Desfrutam de uma instrução 

melhor e, portanto, falam outros idiomas. Buscam sair de roteiros e 

programações turísticas, evitando ser rotulado como turista; 

 

Por sua vez, o processo da internalização do olhar do anfitrião, nasce da 

obrigação da comunidade em se compreender sob a perspectiva dos visitantes, 

assim como a corresponder às demandas turísticas, visando manter-se 

competitiva dentro de um mundo econômico ou de uma ordem social onde o 

turista é visto como uma pessoa moderna (Canziani & Francioni, 2013; Urry, 

2001). 

Essa construção da internalização do olhar do anfitrião trata-se de um 

processo de comoditização do anfitrião, por meio de seus papéis ocupacionais 

e de residentes, sobretudo da institucionalização dos comportamentos que 

melhor se correlacionam com as necessidades e expectativas dos turistas. 

No entanto, o turista não age sozinho na construção dos papéis do 

anfitrião, no processo de relacionamento e da internalização de seu olhar, 

existindo também uma percepção de influências e controles discricionários de 

terceiros como o governo, a mídia (organizacional ou profissional) que, por 

repetição, implementam comportamentos esperados, manipulando 

comportamentos e/ou a percepção pública por meio de um novo autoconceito do 

anfitrião (Canziani & Francioni, 2013). 



75 
 

 
 

  

Figura 15: Modelo de internalização do anfitrião do olhar do turista 
Fonte: Canziani e Francioni (2013). 

  

Um dos comportamentos esperados da comunidade anfitriã é o 

oferecimento da hospitalidade, não apenas em ambiente comercial quanto 

doméstico, esperando-se todos os esforços necessários de modo que o turista 

se sinta bem-recebido ou confortável no destino por onde passa (Camargo, 

2015; Canziani & Francioni, 2013; Lashley, 2000). 

 Neste sentido, as relações ocorridas entre turistas e anfitriões seguem um 

conjunto de leis, sendo definidas tanto sob a perspectiva do visitante quanto do 

anfitrião, sendo necessária não apenas a sua observação como também a sua 

‘cocriação’, por se tratar de uma via de mão-dupla, exigindo-se a participação 

também do turista no processo de criação do momento ou da hospitalidade, para 

que a experiência seja de fato sustentável e completa. 

 

Quadro 3: Leis da hospitalidade 

Leis da hospitalidade 

Infrações do visitante Infrações do anfitrião 

Insultar seu anfitrião, demonstração de 
hostilidade ou rivalidade. O visitante 
deve sempre honrar o seu anfitrião; 

Insultar o visitante, ou demonstrar qualquer 
 ato de hostilidade ou rivalidade. O anfitrião 
deve sempre honrar o seu visitante; 

Usurpar o papel de seu anfitrião, se  
aproveitando das instalações e das 

Caso haja Falhas em proteger o visitante ou a  
sua honra; 
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pessoas presentes sem consentimento 
prévio; 

Recusar-se a receber o que é oferecido  
sem agradecer, ou demonstrar-se 
honrado com oferta; 

Não cumprir o seu papel de atender as  
necessidades do visitante. Falhar por não 
oferecer o seu melhor, significa denegrir a 
imagem do visitante; 

Fonte: Pitt-Rivers (2012) 

 

Embora os residentes possam demonstrar-se disponíveis para a 

hospitalidade ao ajudar um turista necessitado, essa disponibilidade pode mudar 

ao passo que essa hospitalidade seja solicitada cada vez mais frequentemente, 

devido às oscilações nos números de turistas no espaço compartilhado. 

Especialmente se esse relacionamento sair do campo da etiqueta social 

espontânea e passar para o campo das relações turísticas, ou seja, tornando-se 

algo esperado e de certa forma exigido por turistas (Canziani & Francioni, 2013). 

Sob esse contexto, observa-se a criação da figura do aldeão urbano, que 

negocia cotidianamente o seu direito à privacidade, de modo que possa viver 

sua vida sem, necessariamente, se obrigar ou ser obrigado a oferecer 

hospitalidade ao estrangeiro, em especial nas megacidades, desdobrando-se 

em uma anti-hospitalidade (Camargo, 2004). 

Os contextos da hospitalidade condicional e da anti-hospitalidade tratadas 

nas últimas seções, são observadas como sinais da negação da hospitalidade, 

negação de sua indivisibilidade e de sua fraternidade negando-se, sobretudo, a 

hospitalidade genuína e incondicional, tratando o estrangeiro, em alguns casos, 

como inimigo ou alguém de quem o anfitrião deva se defender (Derrida, 2006; 

Ledoux, 2011). 

 

3.5 Conclusão 
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A hospitalidade é um preceito cultural intrínseco ao próprio processo de 

desenvolvimento da humanidade, presente em todos os relacionamentos 

humanos baseados nos princípios da ética e dos bons costumes, conforme 

afirma Camargo (2004).  

No entanto, juntamente à própria humanidade, a hospitalidade evoluiu e 

tem evoluído conforme o tempo e conforme os novos desafios impostos pela 

globalização e pelas novas dinâmicas de crescimento urbano e econômicos 

nacionais, influenciando no deslocamento cada vez maior de pessoas por 

diversos motivos, o que tem impulsionado interações constantes entre aqueles 

que se deslocam, com aqueles que os recebem. 

Sob o contexto turístico, a globalização e o desenvolvimento tecnológico 

tem facilitado com que cada vez mais pessoas tenha a oportunidade de viajar, 

ativando a competitividade de um mercado que, como já abordado no segundo 

capítulo deste estudo, é responsável por considerável fatia econômica de 

diversos países do globo e que, portanto, buscam seguir atraindo turistas com 

vistas à entrada de divisas e o desenvolvimento econômico local. 

Contudo, esse processo de desenvolvimento contínuo e progressivo tem 

trazido uma série de desafios para os destinos mais buscados, atingindo-se um 

contexto conhecido pelo mercado como excesso de turismo, ou como 

usualmente mencionado no idioma inglês, ‘overtourism’. 

Esses contextos de excessos de turismo e de turistas tem trazido desafios 

também para o cotidiano das comunidades anfitriãs, o que tem refletido, como já 

adiantado anteriormente neste capítulo, na aceitação ou não desses turistas nas 

destinações, resultando tanto em hospitalidade quanto em hostilidade nas 

relações anfitriões-turistas. 

Esse tema é abordado no capítulo a seguir, representando os desafios 

trazidos pelo turismo aos destinos ou, sob o olhar dos anfitriões, dos territórios 

urbanos, iniciando-se as discussões acerca dos contextos atuais dos fluxos 

turísticos internacionais, o que tem exigido reflexões e planos vindos de diversos 
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setores relacionados ao turismo dada a complexidade do quadro que se 

apresenta. 

Tais desafios são considerados condicionantes para a aceitação ou não 

nas comunidades receptoras, e que tem sido fator preponderante para a quebra 

das sagradas e antigas leis da hospitalidade, em direção a uma hospitalidade 

muito mais condicional do que incondicional o que, graças aos aglomerados de 

pessoas em especial nos grandes centros urbanos, questões como segurança e 

privacidade, além de outros fatores sociais, econômicos e culturais, tem levado 

a uma negação da hospitalidade. 
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4. OVERTOURISM E IMPACTOS EM DESTINAÇÕES TURÍSTICAS 

URBANAS 

 

4.1 Introdução 

Uma vez explorados os conceitos da hospitalidade, notou-se que esse 

termo designa os relacionamentos baseados em regras não-escritas de 

sociabilização humana, cuja prática ocorre em qualquer contexto ou espaço 

onde o encontro entre pessoas se torna possível (Camargo, 2004). 

Contudo, a hospitalidade não se apresenta como um ato de 

relacionamento automático, havendo leis direcionadas ao comportamento tanto 

de anfitriões quanto de visitantes, cuja infração pode iniciar um processo de não-

aceitação e até mesmo de rejeição ao relacionamento com o outro, resultando 

em inospitalidade ou em hostilidade, tratando-se da presença ou não de atos de 

violência (Pitt-Rivers, 2012). 

Neste contexto, o turismo apresenta-se como um potencial fator entrópico 

urbano, ou de desordem urbana, capaz de alterar significativamente a dinâmica 

local em favor de uma atividade que nem sempre é organizada, ou que nem 

sempre gera apenas impactos positivos, havendo também contextos de 

excessos de turismo, ou no inglês, overtourism, que se apresentam em destinos 

de elevado desenvolvimento turístico, onde iniciam um processo de degradação 

conjuntural urbana, afetando a qualidade de vida de seus habitantes (Fistola & 

La Rocca, 2017; Milano, Novelli, & Cheer, 2019). 

Para que se compreenda esse fenômeno, o presente capítulo está 

organizado em três seções temáticas entre os quais, na seção a seguir, introduz-

se o tema ‘overtourism’, apresentando conceitos e definições, bem como 

contextos capazes de despertar o sentimento ou a percepção de excessos. 

Definido o termo ‘overtourism’, o terceiro subcapítulo utiliza como base os 

autores Colomb e Novy (2017), entre outros autores em seus respectivos 
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campos de análise, para abordagens acerca dos impactos percebidos em 

destinações em overtourism, sendo estes impactos direcionados aos campos 

econômico, sociocultural, físico e psicológico. 

Nesse contexto, modelos e métodos de capacidade de carga são 

estudados, tendo em vista compreender os limites do desenvolvimento turístico 

e, possíveis ações que visam mitigar efeitos negativos dessa atividade. 

Esclarece-se também, que o estudo aos modelos e protocolos de estudo de 

capacidade de carga visam embasar o desenvolvimento do modelo e do 

protocolo de tolerância ao turismo propostos neste estudo, cujo foco é a 

compreensão dos níveis de tolerância ao turismo em destinos turísticos urbanos.  

Contudo, se o turismo não se desenvolve de maneira adequada em um 

destino, percebendo-se impactos tanto à cidade quanto à qualidade de vida dos 

habitantes, o processo de rejeição ao turismo na cidade é um dos tópicos 

estudados neste capítulo, onde se apresenta o termo ‘turismofobia’, 

representando os atos de hostilidade e até mesmo de agressividade ao turista. 

Por fim, em conclusão, apresenta-se o fechamento dos temas discutidos 

no presente capítulo, com as últimas reflexões relativas ao overtourism e a 

capacidade de carga turística, bem como direcionando o estudo para o capítulo 

metodológico desta tese de doutoramento, onde foi abordado o método proposto 

e a sua aplicação em estudo de caso. 

 

4.2 Overtourism: Conceitos e contextos 

 

Em números do ano de 2018, o crescimento do Produto Interno Bruto - 

PIB do setor de viagens e turismo foi de 3,9%, permanecendo atrás somente do 

setor de manufaturas, que cresceu 4%. Sendo assim, o turismo é um dos setores 

econômicos que mais rapidamente crescem a nível global (World Travel & 

Tourism Council, 2019b). 
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De fato, observações com relação ao número de viagens internacionais 

empreendidas indicam um contínuo crescimento nos números de turistas, 

ultrapassando a marca de mil milhões de visitantes no ano de 2012 e, 

alcançando 1,4 mil milhões de viagens em 2018. O crescimento em número de 

desembarques internacionais representa cerca de 121%, se considerado o 

intervalo entre os anos 1999 e 2018. 

 
Figura 16: Chegadas internacionais de turistas (em milhões) 
Fonte: Adaptado de Ministério do Turismo (BRASIL, 2018), United Nations World 
Tourism Organization (2019; 2020) 
 

Esse crescimento se dá por diversos fatores e facilidades, dentre eles, 

destacam-se: (Pinke-sziva, Smith, Olt, & Berezvai, 2019; United Nations World 

Tourism Organization, 2019). 

• Ambiente econômico favorável: Com Produto Interno Bruto (PIB) global 

apresentando crescimentos constantes ao longo dos anos, apresentando 

crescimento médio de 3,6% no ano de 2018, além de taxas de câmbio e 

de juros moderados; 

• Forte demanda por viagens aéreas: Aumento no número de pares de 

cidades conectadas a baixo custo, preços de combustíveis e, 

consequentemente, de tarifas moderadas; 
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• Tecnologias digitais estão modelando as experiências de viajantes: A 

inteligência artificial se tornou, de assistentes virtuais a companhias 

capazes de oferecer experiências customizadas aos turistas, auxiliando 

na melhora de performances de negócios, além de possibilitar que 

destinos turísticos meçam o número de visitantes em tempo real, 

facilitando estratégias e decisões; 

• Facilitação de vistos: Permissões de vistos eletrônicos e de vistos ao 

chegar tem apresentado crescimento, enquanto os vistos tradicionais 

estão em queda 

 

Favorecido por esse incremento das possibilidades de viagens, muitas 

razões tornaram-se motivações para viagens, acentuando-se ano a ano o 

número de viajantes globais, dentre eles destacam-se a necessidade de escapar 

da rotina, o relaxamento, o descanso e as atividades de lazer, a necessidade de 

rever familiares, o prestígio por viajar, as interações sociais, oportunidades 

estudantis, compras, ou apenas a busca pela autorrealização (Mason, 2008).  

Desse modo, o crescimento das viagens turísticas impulsionou o 

desenvolvimento de diversos destinos turísticos ao redor do globo, sobretudo no 

continente europeu, cujos países figuram entre os mais visitados do mundo, com 

a dianteira sendo ocupada pela França com um total de 89 milhões de turistas 

(United Nations World Tourism Organization, 2019). 

Dentre as cidades turísticas mais visitadas no ano de 2018, destaca-se 

Bangkok (capital da Tailândia) com um total de 22,7 milhões de visitantes, 

seguida pelas capitais francesa e inglesa, Paris (com total de 19,1 milhões de 

turistas) e Londres (com total de 19,09 milhões de visitantes) respectivamente 

(Rosen, 2019). 

O tema ‘overtourism’ e possíveis impactos aos destinos turísticos não é 

um tópico novo nas reflexões e debates acadêmicos sobre turismo, já que tem 

sido foco de estudos desde a década de 1970 e 1980, destacando-se estudos 

como de Doxey (1975) por meio de seu índice de irritação com o turismo, Butler 

(1980) quando apresentou seu modelo de ciclo de vida de destinos turísticos, 



83 
 

 
 

O’Reilly (1986) com a capacidade de carga de visitação turística, e até mesmo 

organizações multilaterais como a Organização Mundial do Turismo (United 

Nation World Tourism Organization, 1983) quando refletiu-se sobre os impactos 

e as preocupações relacionadas com a saturação turísticas (Milano, 2018; 

Milano et al., 2019). 

O termo ‘overtourism’ teve seu início nas práticas insustentáveis do 

turismo de massas e na resposta que esse fenômeno gerou entre acadêmicos, 

profissionais e movimentos sociais preocupados com o uso prejudicial dos 

espaços urbanos para essa atividade.  

As práticas comerciais, em especial de companhias aéreas e cruzeiros, 

levaram a resultados economicamente insustentáveis, ao passo que os destinos 

dependiam cada vez mais do turismo em detrimento de outros setores 

econômicos, trazendo impactos à qualidade de vida dos residentes, o que gerou 

protestos em cidades que possuíam elevada concentração turística (Milano et 

al., 2019). 

Dentre os autores que estudaram o crescimento e o desenvolvimento de 

destinos turísticos nas décadas citadas, Butler (1980) mostra por meio de seu 

modelo de ciclo de vida de destinos turísticos, que o processo de evolução 

turística de um destino se dá por meio da combinação ‘número de turistas x 

tempo’. 

Nesse modelo, o autor destaca o momento crítico de saturação de sua 

capacidade de carga, representando o momento em que um destino alcança a 

sua consolidação e estagnação, sendo este um momento de reflexão para o 

destino turístico e seus stakeholders, cujo resultado é o seu declínio em número 

de visitação e, como consequência para que se continue com o status de destino 

turístico, buscar o seu rejuvenescimento por meio de ações de sustentabilidade 

e de renovação, representando a continuação de seu crescimento ou 

desenvolvimento (Butler, 1980). 
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Figura 17: Ciclo de vida de destinos turísticos 
Fonte: Butler (1980) 

 
 
Este destaque ao momento crítico de saturação indica que o 

desenvolvimento turístico local alcançou níveis onde a própria atividade torna-se 

insustentável, já que sua capacidade de carga começa a dar sinais negativos de 

que o destino não comporta mais o modelo turístico ao que se impõe. Neste 

cenário, se apresenta o fenômeno de excesso de turismo ou, do inglês, 

‘overtourism’. 

Outro modelo que trata do processo de desenvolvimento de espaços 

turísticos é o de síntese da dinâmica de espaços turísticos, de Miossec (1976, 

citado por Pearce, 1979). Nesse modelo, o autor descreve as diversas fases de 

transformação de um espaço inicialmente distante e sem interesse turístico, até 

a chegada, expansão e organização de empresas e pontos turísticos, levando 

consigo o desenvolvimento dos meios de transporte e de conexão na região. 
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Figura 18: Síntese da dinâmica de espaços turísticos 
Fonte: Miossec (1976, citado por Pearce, 1979) 

 

 Contudo, o autor mostra também que esse desenvolvimento acarreta 

competição espacial e segregação entre espaços e pontos, desintegração do 

espaço percebido devido às diferenças e características de uso, humanização 
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completa, resultando na partida de certos tipos de turistas, saturação e, por fim, 

crise de pressão turística sobre o espaço. 

 Por sua vez, os stakeholders locais, sendo eles o setor público e a 

população local partem de um momento de observação e apoio ao 

desenvolvimento, levando infraestrutura para atendimento aos pontos turísticos 

instalados, até a percepção da segregação e de total de turismo, indicando a 

necessidade de planos de salvaguarda ecológica da região, entre outras ações 

de proteção. 

Apesar de ainda não existir uma clara definição de overtourism, Peeters 

et al. (2018) alertam que, por sua natureza, relaciona-se com o número de 

turistas em destinações, o tipo e o tempo de permanência, bem como a 

capacidade de carga de uma destinação. 

É importante destacar que os termos massificação, saturação ou 

overtourism parecem sinônimos, já que fazem referência ao elevado número de 

turistas que visitam um determinado destino. Contudo, o termo overtourism se 

refere a não somente o aglomerado de pessoas, ou a massificação de um dado 

espaço, mas à exploração excessiva de recursos e bens comuns em um entorno 

turístico, além da ruptura das condições necessárias para que a atividade 

turística seja satisfatória para todos os seus stakeholders (Butler, 2018; Milano, 

2018). 

Nesse sentido, a Organização Mundial do Turismo (United Nations World 

Tourism Organization, 2018) alerta que é necessário repensar quatro mitos 

associados ao congestionamento turístico, sendo eles: 

• Congestionamento turístico não se trata apenas do número de visitantes, 

mas sobre a capacidade de organizá-los: Existem muitas cidades que são 

capazes de atender um alto número de turistas, enquanto outras sofrem 

por não conseguir organizá-los. Impactos causados por esse fator incluem 

agravamento de número de visitantes devido a sazonalidade, impactos 
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adversos em estradas, serviços públicos e outros, impactos físicos sobre 

o espaço da especulação imobiliária e proliferação de empresas de rede. 

• O congestionamento turístico é normalmente um problema localizado, do 

que proliferado por um território municipal: No geral, o fluxo turístico é 

observado próximo de centros urbanos ou de atrações turísticas, existindo 

localidades onde poucos ou nenhum turista é encontrado; 

• Congestionamento turístico não é apenas um problema turístico: Os 

turistas disputam os serviços públicos e as infraestruturas juntamente com 

os residentes, onde cidades mais populosas naturalmente enfrentarão 

problemas nesse sentido. Também não é um problema exclusivamente 

turístico o fato do crescimento das locações de apartamentos e casas via 

aplicativos, sendo essa uma causa de real estate e de especulação 

imobiliária. 

• Soluções inteligentes e tecnológicas são importantes, mas não resolverão 

o problema: Por ser um problema complexo, a participação e cooperação 

de todos os stakeholders é necessário, especialmente aqueles que 

possuem conflitos de interesse. 

 

Sendo assim, se faz necessário compreender todos os destinos, produtos 

e serviços turísticos de forma temporal e individualmente, considerando a sua 

capacidade de assumir a pressão turística. Tendo em vista que, mesmo em uma 

destinação turística, a sua evolução não acontece de forma única e universal, 

necessitando a sua compreensão e estudo como um mosaico de fatores, 

condições e recursos, com diferentes ciclos de vida e momentos de saturação 

(Chapman & Light, 2016; Milano, 2018). 

Em Peeters et al. (2018) é apresentado o modelo geral de overtourism, 

onde é possível observar os principais aspectos e fatores que compõe este 

fenômeno. Por meio dele, observam-se todos os elementos de overtourism que 

afetam uma destinação em seu ambiente físico, econômico, político, residencial, 

patrimônio cultural, meio ambiente e até mesmo seus visitantes (figura 19). 
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Figura 19: Modelo geral de overtourism 
Fonte: Peeters et al. (2018) 

 

Dentro dos limites de cada destinação, o turismo possui seus próprios 

influenciadores de capacidade (ou como no modelo, tourism capacity 

influencers), sendo eles os respectivos stakeholders que mutuamente 

influenciam e são influenciados pelo crescimento da atividade, tais como os 

agentes de mercado ou de negócios turísticos, o setor público e sua capacidade 

de investir em infraestrutura e proteção da qualidade de vida na cidade, a 

percepção e atitudes de residentes, estando envolvidos com a atividade turística 

economicamente ou não. 

Por outro lado, fatores de periculosidade turística são observados por 

meio do quadro direcionadores ou causadores de overtourism, recaindo sobre a 

densidade de turistas, o compartilhamento de casas e/ou apartamentos em 

Airbnb, a proximidade de portos de cruzeiros ou áreas de patrimônio, o aumento 

de voos, os quais trazem pressões e impactos relacionados ao turismo para o 

local. 

Excessos e pressões negativas de impactos turísticos, em qualquer uma 

de suas capacidades (no modelo, tourism capacity) gera a percepção de 
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overtourism, seja ao longo de um espaço urbano ou sobre suas respectivas 

áreas funcionais turísticas (ou no inglês, precinct) onde o fluxo de turistas é mais 

intenso, trazendo consigo diversos efeitos à destinação e seus respectivos 

stakeholders (Guizi, Breda, & Costa, 2019; Hayllar & Griffin, 2005; Peeters et al., 

2018). 

Contextos de overtourism são observados ao redor do globo, sendo 

especialmente proeminentes em cidades como Barcelona, Dubrovnik, Lisboa, 

Madrid, Veneza, Amsterdam, entre outras, que relatam por diversos meios, 

sejam eles estudos acadêmicos ou por meio da mídia, os diversos efeitos ou 

impactos percebidos pelo crescimento turístico, os quais são destacados e 

detalhados na subseção a seguir (Colomb & Novy, 2017; Guizi et al., 2019). 

 

4.3 Overtourism e impactos em destinos urbanos 

  

Como já tratado em capítulos anteriores, por ser uma atividade 

sistematicamente aberta, o turismo gera influências assim como é influenciado 

por diversos fatores e acontecimentos, acarretando impactos diversos tanto na 

origem dos turistas quanto em suas respectivas destinações (Beni, 2001; Fistola 

& La Rocca, 2017; Glaesser, 2008). 

Nesse contexto, mesmo fatores positivos que elevaram os números de 

viagens globais por um lado, por outro o acúmulo, a alta demanda e as pressões 

turísticas em destinos ocasionam uma série de crises e influências negativas 

tanto em setores específicos urbanos, quanto em todo o sistema urbano (Beni, 

2020; Fistola & La Rocca, 2017). 

Mathieson e Wall (1982) já abordavam esses possíveis impactos ou crises 

por meio de seu modelo conceitual de turismo, direcionando suas análises para 

as influências da demanda turística, considerando o encontro entre 

características dos turistas e características da destinação e dos residentes, que 
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são capazes de gerar impactos que necessitam ser controlados ou mitigados, 

por meio do planejamento turístico, mostrando também a necessidade da 

criação de um ciclo contínuo de melhorias e aprimoramentos onde o controle dos 

impactos resultam em melhores estratégias de demanda turística. 

 

 

Figura 20: Modelo conceitual de turismo 
Fonte: Mathieson & Wall (1982) 

 

Por sua vez, no modelo de Peeters et al. (2018) já abordado na seção 

anterior, os impactos ocasionados pelo turismo são observáveis em dois 

quadros, sendo eles em impactos turísticos (tourism impacts) e, caso os 

impactos turísticos sejam mais perceptíveis que suas capacidades turísticas 

(tourism capacity), a consequência é o início de um contexto de overtourism, 

ocasionando outros impactos negativos a uma destinação e sobretudo aos seus 

residentes. 
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 Portanto, em ambos os modelos, se observa que os desencontros entre 

características da demanda e do destino, bem como a densidade ou a 

intensidade turística sobre uma destinação, ocasionam diversas pressões e 

impactos sobre o ambiente econômico e sobre os aspectos sociais, culturais e 

físicos de uma destinação (Mathieson & Wall, 1982; Peeters et al., 2018). 

Nesse sentido, em overtourism, é possível constatar a gentrificação, ou 

seja, a valorização e a segregação elitista do espaço urbano, a perda ou a queda 

populacional original em áreas turísticas e movimentos sociais, muitas vezes 

hostis aos turistas, buscando a manutenção da qualidade de vida para aqueles 

que ficaram, conflitos entre grupos de residentes, entre residentes e visitantes e, 

por fim, entre os próprios visitantes quando há desencontros entre 

características de visitantes, resultando em perda de atratividade turística, 

declínio e perda de market-share turístico (Butler, 1980, 2009; Mathieson & Wall, 

1982; Peeters et al., 2018). 

 Dada a complexidade da atividade turística, capaz de movimentar 

diversos setores econômicos e da sociedade, resultando no envolvimento 

voluntário ou não de diversos stakeholders internos e externos às destinações, 

o rol de possíveis impactos é igualmente complexo, sendo estes capazes de 

atingir diversos campos intrínsecos à destinação. 

 Essa complexidade de impactos é detalhada por Colomb e Novy (2017) 

por meio de quatro categorias, sendo elas impactos econômicos, impactos 

físicos, impactos sociais e socioculturais e, impactos psicológicos, os quais são 

apresentados e descritos nos subcapítulos a seguir. 

 

4.3.1 Impactos econômicos 

 

Como atividade econômica, o turismo movimenta a destinação tendo em 

vista as novas demandas trazidas por visitantes. Muitas vezes tais 
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movimentações representam uma considerável ou completa alteração de 

mercado interno nas cidades e regiões, afetando diretamente a população 

residente. 

Colomb e Novy (2017) detalham esses impactos ressaltando as 

alterações nas dinâmicas econômicas e espaciais urbanas, tais como o 

surgimento de novos empreendimentos de nível internacional, a utilização de 

unidades habitacionais urbanas pela população flutuante, a valorização de bens 

e serviços cotidianos, entre outros. 

Quadro 4: Impactos econômicos do turismo 

Categoria Impactos 

Econômico 

Alterações nas demandas de mercado por bens e serviços 
(de servir as demandas locais para atender ao turismo, 
exemplo: bares, lojas de souvenirs e outros); 

Perda de pequenas lojas independentes e crescimento da 
cadeia e estabelecimentos franqueados 

Aumento dos aluguéis comerciais e preços aos 
consumidores, gentrificação comercial, perda ou 
deslocamento de empresas atendidas por residentes; 

Aumento e expansão espacial da acomodação turística 
como hotéis, pousadas, estabelecimentos de bed & 
breakfast, operadores comerciais de aluguel de férias; 

Aumento do número de segundas residências; 

Aumento no número de unidades habitacionais de aluguel a 
curto prazo comercializados por indivíduos (proprietários-
ocupantes, inquilinos ou proprietários que alugam parte ou a 
totalidade de uma unidade habitacional por meio de 
plataformas online) 

Aumento dos valores das propriedades e aluguéis (aumento 
da especulação imobiliária), gentrificação residencial e 
perda de unidades habitacionais por longo prazo; 

Conflitos entre agentes sociais e econômicos sobre os 
benefícios econômicos do turismo (conflitos relacionados a 
salários na hotelaria e outros equipamentos turísticos, venda 
de rua ou impostos sobre o turismo) 

Fonte: Adaptado de Colomb e Novy (2017) 
 

As alterações econômicas mencionadas afetam, diretamente, todo o 

sistema urbano refletindo-o de forma estrutural e aberta, existindo relações de 

interdependência entre todos os seus compostos e subsistemas já que, ao passo 

que são observados acréscimos em população flutuante, acrescem-se também 
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as diversas demandas de produtos e serviços urbanos (Chapman & Light, 2016; 

Guizi, 2019). 

Nesse sentido, Fistola e La Rocca (2017) afirmam que o turismo é 

potencialmente uma fonte de bom funcionamento para o sistema urbano, dada 

a sua capacidade de gerar benefícios econômicos e riquezas. Por outro lado, o 

turismo em excesso ocasiona o que os autores chamam de fator entrópico, ou 

seja, um mal funcionamento sistemático urbano, onde impactos em pontos 

específicos do funcionamento urbano torna-se um problema para toda a cidade, 

ao passo que essa interdependência se torna cada vez mais evidente. 

Dentre as mudanças econômicas ocasionadas pela chegada da atividade 

turística, incluem-se também aquelas de impactos mais brutos, alterando-se 

subitamente antigas atividades econômicas sobre as quais as cidades se 

apoiavam, para adotar os serviços e o turismo como novos modelos de 

desenvolvimento econômico, e sobre os quais haverá uma maior dependência 

de seus respectivos PIB (Aliaskarov et al., 2017; Chang et al., 1996; Steel, 2013). 

Tais mudanças econômicas são bem vistas ao passo que trazem a 

probabilidade da geração de empregos para a população local, haja vista as 

necessidades de mão-de-obra para os serviços, multiplicadas pelos diversos 

setores e empresas do turismo se pensados em economias diretas, ou as 

influências multiplicadoras quando consideradas também as economias indiretas 

e induzidas turísticas (Afrodita, 2013; World Travel & Tourism Council, 2019a). 

Por outro lado, as mudanças econômicas, a atração de novos agentes 

econômicos e de mercado e alterações nas características de demandas na 

cidade, causam a ressignificação dos próprios espaços urbanos já que o próprio 

uso da cidade será ressignificado, atraindo não mais moradores devido à 

elevação das rendas ou aluguéis para habitação, mas turistas (Bell, 2007). 

Essa realidade trará uma maior e mais constante regeneração ou 

renovação desses centros, com novos empreendimentos ligados diretamente ou 

indiretamente ao turismo, tais como novos meios de hospedagem sejam eles 
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hoteleiros ou extra-hoteleiros, como locações de casas/apartamentos (Airbnb), 

alojamentos locais, restaurantes, centros de lazer e de entretenimento, entre 

outros (Bell, 2007; Joksimović et al., 2014). 

 

4.3.2 Impactos sociais ou socioculturais 

 

Por trazer uma série de oportunidades de ordem econômica, o turismo 

traz a possibilidade da empregabilidade dada a chegada de empreendimentos 

do setor turístico, do acréscimo nos níveis de PIB per capita, valorização cultural 

e aumento da oferta de eventos culturais, a promoção das tradições e 

preservação do patrimônio tangível e intangível, motivando a permanência das 

pessoas em suas localidades, dadas as perspectivas de ascensão social e 

melhor qualidade de vida (Afrodita, 2013; Eusébio & Carneiro, 2012). 

Por outro lado e também como abordado no subcapítulo anterior, as 

influências econômicas do turismo se trata de uma ‘faca de dois gumes’, haja 

vista que ao mesmo tempo em que se percebe impactos positivos, outros 

impactos de fatores negativos são observados, afetando diretamente as 

condições de vida estabelecidas pelas pessoas no ambiente onde vivem, assim 

como a continuação ou sua permanência nos lugares onde escolheram viver 

(Perkumienė & Pranskūnienė, 2019). 

Desse modo, este subcapítulo inicia com a questão para reflexão sugerida 

por Craik (2009), ‘existem limites culturais para o turismo?’ A autora sugere que 

a questão cultural deve ser debatida como um dos temas centrais para o 

desenvolvimento sustentável das destinações, não ignorando as mudanças 

culturais que o turismo pode trazer para as comunidades e para as cidades. 

Na linha de raciocínio desenvolvida por Colomb e Novy (2017), o turismo 

causa uma série de impactos não apenas de ordem cultural, mas também de 

ordem social, ou sociocultural. Nessa linha são citadas as apropriações culturais 
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feitas pelo turismo, a segregação ou exclusão da população local em espaços 

turísticos e de lazer, seja por meio de políticas repressivas ou altos custos de 

vida em áreas funcionais turísticas, representando a perda do poder aquisitivo 

dos locais (Quadro 5). 

Quadro 5: Impactos sociais e socioculturais do turismo 

Categoria Impactos 

Social e  
Sociocultural 

Comercialização, exploração e distorção da cultura 
(tangível e intangível), do patrimônio e do espaço público 

Festivalização' e 'eventificação' 

Comportamento invasivo dos turistas, conflitos decorrentes 
de diferentes usos e comportamentos em espaços públicos 
(por exemplo, 'turismo de festas') 

Problemas de ordem pública (crime, prostituição, 
comportamento incivilizado) 

Políticas repressivas (por exemplo, leis anti-sem-teto) 

Divisões comunitárias elevadas (por exemplo, entre os 
beneficiários do turismo e aqueles que 'suportam o fardo', 
entre visões alternativas do que é patrimônio) 

Perda da diversidade, homogeneização cultural (por 
exemplo, perda de espaços alternativos para artistas ou 
cenas sub-culturais) 

Mudanças na composição demográfica e relações tensas 
em comunidades de acolhimento entre residentes de longa 
duração e 'estranhos' (vinculados à dinâmica da 
gentrificação) 

Fonte: Adaptado de Colomb & Novy (2017) 

 

No campo de impactos socioculturais, abordagens tanto na literatura 

quanto na mídia, relacionadas aos despejos ou expulsões de antigos moradores 

para utilização das residências para alojamentos locais e Airbnbs, são 

constantes. Nesses meios, diversas pressões psicológicas são citadas para que 

inquilinos abandonem seus imóveis, levando à perda da condição de vida nas 

localidades onde escolheram, em favor de empreendimentos turísticos (Guizi & 

Gândara, 2018; Perkumienė & Pranskūnienė, 2019). 

Em contexto de overtourism, há também relatos sobre o aumento da 

insegurança e da criminalidade, por meio de roubos e furtos em áreas turísticas, 

da prostituição, do consumo de drogas, das doenças sexualmente 

transmissíveis, assim como das pragas urbanas como os ratos, quando pouco 

cuidadas ou zeladas pelo poder público, o que favorece o aparecimento de 
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outras doenças como a leptospirose, resultando em problemas de saúde pública 

(Colomb & Novy, 2017; Eusébio & Carneiro, 2012; Guizi & Gândara, 2018). 

Os impactos e as preocupações sociais que levam à saída de habitantes 

originais de áreas urbanas, devido ao intenso fluxo turístico, ocasionam impactos 

às características culturais e aos costumes locais, resultando no 

enfraquecimento e consequente perda cultural da destinação (Colomb & Novy, 

2017; Craik, 2009).  

Exemplos desse enfraquecimento cultural podem ser vistos por meio da 

comoditização, da exploração e da distorção da cultura, já que passará a ser 

compreendida como um ativo, vantagem competitiva ou uma oferta turística a 

ser usufruída pelo turista (Colomb & Novy, 2017; Craik, 2009; Mendes, 2011). 

Nesse contexto, Craik (2009) afirma que além da perda de residentes e 

da consequente perda cultural, a inserção de elementos culturais externos à 

destinação também é um fator que afeta os costumes locais, como parte do 

processo de globalização e homogeneização cultural pela qual passa um destino 

em desequilíbrio turístico. 

Zukin (2010) abordou esse fato como um processo de desnudação de 

uma cidade, de exclusão daqueles que formaram a alma original do lugar, 

adotando um caminho de gentrificação urbana e consequentemente cultural. 

Para a autora, esse é um processo que levava décadas para acontecer, mas que 

agora acontece em poucos anos, destruindo aquilo que era especial. 

Não apenas a homogeneização cultural intangível, mas também do 

patrimônio tangível e dos recursos ambientais, entre outros recursos, a atividade 

turística é capaz de influenciar também o ambiente físico de diversas maneiras. 

Na subseção a seguir, apresentam-se os efeitos sobre esse contexto, como 

parte de um complexo processo de impactos pela qual passa um destino. 

Ainda acerca dos impactos sociais, para efeitos deste estudo, tendo em 

vista o fato de que o desenvolvimento desta tese se passou durante o período 
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de luta contra a pandemia de COVID-19 (causada pelo coronavírus) e ciente das 

recomendações da Organização Mundial da Saúde (World Health Organization, 

2021), tais como a utilização de máscaras, de se evitar sair de casa ou de se 

evitar qualquer tipo de aglomerações, o que afetou diretamente e 

consideravelmente o turismo, é necessário alguns cuidados para impedir uma 

nova onda de contaminações, tanto de coronavirus como em 2020 quanto de 

qualquer outro vírus. 

A prevenção de possíveis impactos sanitários causados pelo excesso de 

turistas indica que medidas voltadas à gestão de fluxos turísticos, em áreas 

urbanas e atrativos turísticos, necessitam ser observadas não apenas para 

transmitir a sensação de segurança e de confiança para residentes e turistas, 

mas de fato para dificultar a circulação de qualquer tipo de vírus de 

potencialidade epidêmica ou pandêmica, cujo assunto se observa que tem 

entrado na agenda de organismos internacionais, como a Organização Mundial 

do Turismo (United Nations World Tourism Organization, 2021), e o Conselho 

Mundial de Turismo (World Travel & Tourism Council, 2020a). 

Dessa forma, com base em medidas adotadas globalmente, busca-se 

evitar outros impactos sanitários que possam levar ao crescimento de 

contaminações e possivelmente de mortes, por meio de metodologias de 

planejamento turístico e de otimização de visitações e de fluxos de turistas em 

áreas de densa concentração populacional (World Travel & Tourism Council, 

2020b). 

Este contexto levanta outras reflexões relacionados aos possíveis 

impactos sanitários trazidos pelo turismo que, graças à incivilidade de muitos 

turistas, o descarte indevido de lixo, o uso em massa do sistema de saneamento 

básico local causando impactos ambientais diversos, o acumulo de água parada 

em pneus, plásticos e outros objetos de uso cotidiano, traz a possibilidade do 

aparecimento de pragas urbanas e, com elas, o surgimento de outras doenças 

contagiosas que se deseja evitar, como a dengue, o zika vírus, a malária, entre 

outras (Korstanje, 2020; Sigala, 2020). 
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Por meio da percepção dos possíveis impactos sanitários e, dos medos 

sociais abordados entre os impactos psicológicos, percebe-se que são múltiplos 

os possíveis impactos que necessitam atenção e novos estudos, buscando-se 

evitar indisposições ou hostilidades devido a negação dos habitantes locais em 

receber fluxos de turistas acima de sua capacidade de carga, ou acima dos 

níveis toleráveis de circulação e visitação turística.  

Essa relação de hostilidade ou de antagonismo ao turista, devido aos 

diversos impactos abordados nesta etapa, é debatida sob a nomenclatura de 

turismofobia, dentro de um contexto maior de reações ou atitudes tomadas por 

residentes frente a uma atividade turística de excessos, em desequilíbrio e de 

impactos, sendo tratado no subcapítulo a seguir. 

 

4.3.3 Impactos físicos 

 

Ao passo que uma destinação sofre influências econômicas e 

socioculturais, o próprio ambiente físico da cidade passa a ser moldado tendo 

em vista essa nova demanda turística que se instala, alterando a dinâmica 

urbana ao longo do tempo, de maneira evolutiva. 

Nesse contexto, a transformação das cidades em busca de maior 

espetacularização turística, ou a “Disneyficação das cidades” ou da própria 

sociedade, transforma o espaço urbano e as próprias culturas em produtos a 

serem consumidos, visando oferecer experiências extraordinárias e tematizadas 

a todo momento, resultado da regeneração e gentrificação pela qual passam os 

destino urbanos (Bryman, 2004; Urry, 2001; Zukin, 2010). 

No contexto europeu, nomeadamente na cidade de Manchester 

(Inglaterra), Bell (2007) cita o processo de regeneração do espaço por meio da 

hospitalidade como uma ‘história de sucesso’ onde, por meio da adoção de uma 

governança empreendedora, transformou a cidade por intermédio de novos 
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espaços de consumo, como novos restaurantes e bares, novos hotéis, além de 

novos lugares de vivência e convivência com a revitalização de espaços 

públicos. 

Para além da visão turística, no contexto latino-americano, De Mattos 

(2006, citado por Vergara Constela, 2013) afirma que o desenvolvimento 

econômico urbano e a reestruturação produtiva altera a geografia econômica de 

maneira global, reconhecendo-se tendências modernizadoras relacionadas aos 

impactos físicos do espaço sendo eles, as novas dinâmicas econômicas 

urbanas, negócios imobiliários e novos critérios urbanísticos, explosão da 

mobilidade na nova morfologia urbana e a uniformização paisagística urbana. 

Os processos de renovação urbana perpassam também por 

consequências como a perda substancial de população das zonas influenciadas, 

como já abordado na seção anterior, levando a uma reabilitação dos imóveis de 

uso residencial para uso comercial, bem como mudanças na composição 

socioeconômica e demográfica da região influenciada, resultando em um 

processo de gentrificação urbana (Vergara Constela, 2013). 

As pressões turísticas, vindas de uma atividade em desequilíbrio com a 

capacidade de carga da cidade, influenciam negativamente a dinâmica urbana. 

Colomb e Novy (2017) abordam esses impactos, observando-os por meio do 

quadro a seguir. 

Quadro 6: Impactos físicos do turismo 

Categoria Impactos 

Físico 

Superlotação e problemas resultantes (por exemplo, tráfego, 
aglomeração de pessoas) 

Deterioração de espaços públicos (por exemplo, através de 
vandalismo etc.) 

Privatização e/ou mercantilização do espaço público (por 
exemplo, proliferação de cafés ou de locais turísticos) e 
recursos da comunidade 

Perturbação da aparência estética das 
comunidades/propagação da "mesmice". Pressões ambientais 
(produção de lixo, aumento da demanda de água e etc). 
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Conflitos no uso da terra (por exemplo, o uso da terra para 
fins relacionados ao turismo frente o uso para habitação, 
fábricas leves, etc.) 

Desenvolvimento ‘excessivo', 'apropriação de terras', despejos 
forçados e dinâmica espacial criativa-destrutiva 

Manifestações físicas de comércios e residências 
gentrificadas 

Fonte: Adaptado de Colomb e Novy, 2017 
 
  

A superlotação das cidades, e o consequente crescimento da demanda 

turística por serviços públicos, torna-se um fator problemático ao passo que 

essas demandas se tornam um incômodo aos residentes, provocando conflitos 

e disputas pelo uso do espaço, de imóveis antes residenciais e agora comerciais 

ou para locações de curto prazo, do transporte público, das vias e praças 

públicas, além de outros serviços ou comércios como supermercados, 

farmácias, museus, espaços de lazer, entre outros ambientes (Colomb & Novy, 

2017; Eusébio & Carneiro, 2012). 

 Tal como um ciclo, onde uma realidade leva a outra, quanto maior a 

demanda por serviços públicos ou privados, maiores investimentos serão 

necessários para o aumento de sua capacidade de atendimento, movimentando 

um complexo conjunto de stakeholders tanto público quanto privados, 

acentuando-se também a produtividade econômica do espaço, por meio de 

novos empreendimentos, novas infraestruturas públicas, acentuando alterações 

paisagísticas e o processo evolutivo turístico urbano (Carlos et al., 2016; Ma & 

Hassink, 2013). 

 Vale destacar também os grandes aglomerados de pessoas em áreas 

turísticas, sobre as quais exigem-se um acompanhamento e uma efetiva 

fiscalização por parte do Estado, minimizando possíveis problemas de ordem 

pública como o vandalismo e a incivilidade, decorrentes do turismo ou de 

possíveis conflitos causados pelo excesso de turistas, assim como devido ao 

aumento da criminalidade e outras questões sociais já abordadas (Colomb & 

Novy, 2017; Eusébio & Carneiro, 2012). 
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 Ao passo que o turismo se instala e se desenvolve em uma destinação, 

alterando as suas características espaciais e afetando o sentimento de 

pertencimento dos residentes à sua cidade ou região, outros impactos de ordem 

psicológicas são percebidos, os quais são abordados e aprofundados na 

subseção a seguir. 

 

4.3.4 Impactos psicológicos 

 

Os impactos psicológicos são resultados de uma série de outros impactos, 

já descritos anteriormente, que levam o residente a não reconhecer mais (ou não 

mais se sentir parte de) sua comunidade ou cidade. Nesse sentido, os autores 

destacam quatro tópicos relacionados à categoria psicológica, apresentados no 

quadro 4 a seguir (Colomb & Novy, 2017). 

Quadro 7: Impactos psicológicos do turismo 

Categoria Impactos 

Psicológico 

Sentimentos de alienação, de físico e psicológico deslocamento de 
lugares familiares (reais ou percebidos) 

Sensação de perda de controle sobre o futuro da comunidade 

Perda do sentimento de pertencimento ou apego a comunidade 

Sentimento de frustração e ressentimento entre a população local 
para os visitantes 

Medos sociais por contaminações por vírus e bactérias, ou ataques 
terroristas 

Fonte: Baseado e adaptado de Colomb e Novy, 2017 
 
 
 A transformação das dinâmicas locais, bem como a transformação da 

cidade em um destino turístico representa a preparação do espaço para 

utilização pelo turista, cujo planejamento visa entregar uma melhor experiência 

de visitação para estes. 

 Nesse contexto, muitos dos impactos tratados, como a chegada de 

agentes econômicos, o crescimento de empresas de redes internacionais, a 
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utilização do espaço edificado para alojamentos locais e/ou Airbnbs, além da 

utilização de espaços públicos para atividades turísticas e a gentrificação, entre 

outros, afetam diretamente o reconhecimento e a compreensão dos residentes 

sobre seu próprio território, resultando em sentimento de deslocamento e perda 

cultural e de familiaridade, ou até mesmo do sentimento de pertencimento e 

apego à comunidade (Colomb & Novy, 2017; Craik, 2009). 

 Essa perda de laços emocionais com seu território, por sua vez, contribui 

para o aumento no número de pessoas que decidem deixar as suas casas em 

busca de lugares ou cidades com maiores níveis de qualidade de vida, ou que 

ainda não tenham sido afetadas pelo turismo e seus impactos econômicos e 

culturais (Craik, 2009; Milano, 2018). 

Os sentimentos de perdas culturais, de apego, de pertencimento e do 

controle sobre o futuro da cidade ou de sua comunidade gera o ressentimento e 

o antagonismo ao turista, posicionando de forma contrária os habitantes locais 

frente os visitantes ou turistas, fazendo com que uma relação que inicialmente 

era de hospitalidade e confraternização, passe a ser de hostilidade, negação e 

ressentimentos (Colomb & Novy, 2017; Doxey, 1975). 

Neste campo, vale citar também, os medos e preocupações relacionadas 

às pandemias e contaminações em massa, acentuados após o contexto de 

pandemia de Covid-19 iniciada no ano de 2020, causado pelo coronavirus que, 

apesar do desenvolvimento de vacinas, o medo de novas pandemias ou 

contaminações se farão presentes na memória da população mundial, uma vez 

que o rápido espalhamento global do coronavirus naquele ano se deu, 

sobretudo, por meio da interligação e do fluxo de pessoas pelos diversos cantos 

do planeta (Korstanje, 2020; Sigala, 2020). 

No contexto dos medos sociais ou de ordem psicológica, destacam-se 

também as questões relacionadas ao terrorismo, em especial em espaços 

urbanos de considerável fluxo de pessoas e de importância econômica nacional 

ou mundial, tendo em vista os diversos atentados ocorridos nos últimos 20 anos 

em cidades como Nova Iorque, Paris, Madri entre outras cidades, o que se 
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acentua a percepção de perigo ou de desconfiança com a presença do 

estrangeiro em espaços considerados turísticos. 

 

4.4 Capacidade de carga em destinos turísticos 

 
 

Ao passo que o excesso de turismo, ou o fenômeno de overtourism, se 

apresenta cada vez mais como uma realidade em diversos destinos ocasionando 

impactos, ou incômodos sociais sobretudo em áreas urbanas, percebe-se a 

necessidade da atenção às questões da sustentabilidade visando a manutenção 

dos níveis adequados da qualidade de vida no local, e da continuidade temporal 

dos recursos presentes na destinação, entre outros fatores. 

Para que se possa ativar os aspectos da sustentabilidade frente a sua 

interface com o turismo, se faz necessário preservar a autenticidade cultural 

local, a inclusão social, a conservação do meio ambiente e a qualidade dos 

serviços já que, e conforme já observado anteriormente, o desenvolvimento 

inadequado do turismo pode trazer sérios impactos sobretudo aos patrimônios 

naturais e culturais de uma localidade (Ruschmann, Paolucci, & Maciel, 2008). 

Devido essa complexidade das relações da atividade turística com um 

destino se faz, portanto, necessário reconhecer que apenas as dimensões 

tradicionais ambiental, sociocultural e econômica não resumem a totalidade das 

possibilidades da sustentabilidade em uma destinação, havendo a necessidade 

de se assegurar a preservação de suas características e atrativos para ampliar 

a competitividade e a produtividade turística, da organização e da continuação 

da gestão da governança política e administrativa, do respeito às questões 

territoriais e psicológicas que ligam o anfitrião ao seu espaço, entre outras 

características, que visam assegurar um desenvolvimento turístico, porém 

resguardando-se limites ou pontos de inflexões para efeitos negativos (Durão, 

Eusébio, & Carneiro, 2014). 
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Desse modo, e tendo em vista a importância da sustentabilidade, 

estabelece-se por meio do presente capítulo a conceituação do tema capacidade 

de carga turística, bem como dos modelos utilizados que embasaram a sua 

discussão e evolução, cuja utilização busca estabelecer limites aceitáveis de 

visitações e utilizações turísticas do espaço, para assegurar experiências 

positivas aos turistas, assim como a preservação e o resguardo das 

características e capacidades locais, importantes para o anfitrião. 

 

4.5 A Capacidade de carga turística: Conceitos e bases 

 

Assim com os temas relacionados a overtourism não são recentes, as 

discussões e os estudos acerca do tema ‘capacidade de carga turística’ também 

não são recentes, tendo em vista os estudos de Getz (1983) e O’Reilly (1986) 

que já tratavam de estudar e analisar os limites de visitação turística, dentro do 

que Getz (1983) classificou como capacidade para absorção do turismo. 

Neste sentido, o tema de capacidade de carga turística se trata de um 

método que prevê estabelecer um equilíbrio entre a demanda turística de um 

destino e a preservação do meio, buscando-se evitar problemas ligados à 

degradação do destino visitado, permitindo a continuidade temporal e das 

capacidades do destino em seguir recebendo turistas de maneira sustentável 

(Getz, 1983; O’Reilly, 1986; Petrocchi, 2009). 

Tanto em Getz (1983) quanto em O’Reilly (1986) é possível observar a 

preocupação dos autores em descrever possíveis impactos sobre diversos 

aspectos que a não observância destes limites implicariam no cotidiano do 

destino, tal como os impactos nos recursos físicos, de tolerância da população 

local, de experiência de visitação turística. 

Desse modo, o tema de capacidade de carga é compreendido sob 

diversos ângulos e aspectos, sob o ponto de vista dos residentes, que se refere 
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à sua disponibilidade ou do limite de tolerância para o recebimento de turistas 

sem que isso interfira em sua qualidade de vida, ou nos aspectos cotidianos de 

sua vida. Bem como na observância do respeito às características culturais e 

físicas do destino ao que tange aos seus recursos ambientais, históricos, 

arqueológicos e culturais, sociais e outros (Chen & Teng, 2016; Gonzáles-

Guerrero et al., 2016; Makhadmeh et al., 2018; Zhiyong & Sheng, 2009). 

Por outro lado, sob o ponto de vista do turista, o estabelecimento de 

capacidade de carga em destinos turístico prevê a preservação dos aspectos 

turísticos que o atraíram, mantendo-se ao máximo as características e a pureza 

desses atrativos, bem como evitando a degradação dos recursos turísticos do 

destino, de modo que sua experiência de visitação seja a mais agradável e 

culturalmente enriquecedora possível (Dioko & So, 2017; Lobo, 2015; Manning 

et al., 2002). 

Sob o ponto de vista de outros stakeholders, o estudo de capacidade de 

carga turística se apresenta como uma importante análise quanto aos limites de 

oferecimento de serviços ligados diretamente ou indiretamente ao turismo, haja 

vista que a qualidade dos serviços na destinação se referem, sobretudo, à 

capacidade de atendimento, de oferecimento de quartos ou de pratos na 

hotelaria e em restaurantes, de entradas ou de aglomerações de pessoas, de 

experiência de visitação em museus, ou de entretenimento em casas de shows 

e de eventos (Bertocchi et al., 2020; Marsiglio, 2017; Tselentis et al., 2006; Xing 

et al., 2011). 

É vista também como necessário pelo poder público, ao que tange ao 

oferecimento de segurança pública não somente aos seus residentes, mas 

também a turistas, do oferecimento de serviços públicos de qualidade e 

confortavelmente aceitáveis, como o transporte público, serviços de saúde, de 

saneamento básico, entre outros serviços públicos e stakeholders que 

igualmente buscam preservar os aspectos característicos das destinações por 

diversos motivos e justificativas (Ferreira & Harmse, 1999; O’Reilly, 1986; Wang 

et al., 2020). 
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Desse modo, diversos modelos foram criados e evoluíram ao longo do 

tempo, buscando-se embasar e somar-se às compreensões relacionadas à 

gestão do turismo em estudos científicos e, apoiar os responsáveis no processo 

de planejamento turístico, sobretudo em destinos em risco ou em overtourism, 

ao que diz respeito às novas compreensões das relações entre a demanda 

turística, os recursos e as expectativas das populações locais.  

Cooper et al. (2007) exemplificam algumas das variáveis que necessitam 

ser observadas para o estudo de capacidade de carga turística em uma 

destinação como, o tempo de estada e as características tanto de turistas quanto 

de anfitriões, a concentração geográfica dos turistas, o grau da sazonalidade e 

os tipos de atividades turísticas praticadas, a acessibilidade a espaços 

específicos, o nível de infraestrutura utilizado e sua capacidade extra, e por fim, 

a dimensão da capacidade de reserva entre os vários setores produtivos da 

economia relacionadas ao turismo. 

Ao passo que estudos são feitos, compreende-se também a 

complexidade das características e das possibilidades de análises, decorrentes 

dos diferentes destinos ao redor do globo, os quais exigem análises mais 

específicas e direcionadas aos diversos recursos que se buscam preservar, bem 

como os possíveis impactos que uma atividade turística desequilibrada pode 

ocasionar. 

 

4.6 Categorias de capacidade de carga turística 

 

Tendo em vista a complexidade e as possibilidades de impactos trazidos 

pelo turismo, frente a diversidade de recursos, aspectos e características de 

destinos turísticos, o avanço dos estudos turísticos e dos processos de 

planejamento turístico, buscou estabelecer categorias de análises e que, por sua 
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vez, resultou na diversidade de modelos e métodos de definição de capacidade 

de carga para destinações. 

O’Reilly (1986) foi um dos primeiros a descrever tais categorias, 

apontando cinco tópicos que necessitam atenção no sentido de compreender, 

por meio das características de cada categoria e de destinações analisadas, os 

seus limites de visitação e uso turístico, sendo eles: 

• Recursos e processos de ambiente natural; 

• Estrutura econômica e desenvolvimento econômico; 

• Estrutural e organização social; 

• Organização política; 

• Nível de desenvolvimento turístico. 

 

Por sua vez, a Organização Mundial do Turismo (1999), por meio de sua 

agenda para planejadores locais, edição para a América Latina e Caribe, cita 

quatro categorias, com vistas a adequar o processo adotado de desenvolvimento 

turístico, apontados na figura 23. 

 
Figura 21: A capacidade de carga turística 
Fonte: Organização Mundial do Turismo (1999) 
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Desse modo, conforme a OMT (1999), as categorias de capacidade de 

carga turística referem-se às diversas características e necessidades da 

destinação, desde aspectos físicos sejam eles naturais ou históricos, até mesmo 

critérios de tolerância da população local e de base econômica, relacionando-se 

aos aspectos de sustentabilidade dos negócios locais, ou de capacidade de 

suporte ao fluxo turístico. 

A possibilidade de combinação dos critérios também se faz possível, uma 

vez que muitos modelos de capacidade de carga são de característica híbrida, 

comportando mais de uma categoria de análise e, portanto, buscando avaliar as 

influências e as percepções em duas ou mais categorias ao mesmo tempo. Tal 

análise é feita mais adiante, neste capítulo. 

De modo a se estabelecer análises e aprofundamentos acerca dos 

estudos e modelos de capacidade de carga, tendo como base as categorias 

estabelecidas por OMT (1999), desenvolvem-se os subcapítulos a seguir com 

reflexões relacionadas a este tema, haja vista a sua importância para se 

compreender também o estudo em destaque por meio desta tese. Busca-se 

compreender também, por meio destes modelos, as novas variáveis e desafios 

encontrados nos estudos de capacidade de carga em estudos mais recentes. 

 

4.7 Capacidade de carga física 

 

As análises de capacidade de carga física abordam os impactos sobre o 

espaço ou sobre recursos presentes neste espaço, tendo em vista os espaços 

urbanos, áreas de proteção ambiental ou florestais, vida selvagem, praias e vida 

marinha, roteiros turísticos em áreas montanhosas, cavernas, segurança e/ou 

manutenção de patrimônios históricos e arqueológicos tangíveis, entre outros 

(Organización Mundial del Turismo, 1999). 
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Tais análises justificam-se da necessidade de se prever a quantidade de 

turistas que um destino, recurso ou um atrativo turístico é capaz de receber, sem 

que afete a sua continuidade ou a sua sustentabilidade, bem como a sua 

capacidade de regeneração, considerando não só a sua importância turística, 

como também a sua importância para o ecossistema regional, ou para a história 

e cultura local, ou para a manutenção dos níveis adequados e ambientais da 

qualidade de vida (Cifuentes, 1992; Mccool, 1996; Organización Mundial del 

Turismo, 1999). 

Desse modo, nos modelos de análise de capacidade de carga física são 

considerados como exemplos de variáveis os tópicos a seguir: 

• Em áreas urbanas: Quantidade de turistas ou visitações em espaços 

urbanos, parques urbanos ou municipais, capacidade de carga de 

museus e possíveis impactos sobre itens ou objetos históricos e obras de 

arte; 

• Em áreas florestais, de natureza ou de proteção ambiental: Quantidade 

de turistas, aglomerações e impactos sobre a capacidade de recuperação 

do solo, impactos sobre a cobertura vegetal e vida selvagem, capacidade 

de carga de roteiros turísticos e trilhas, impactos sobre cavernas, entre 

outros. 

• Patrimônios históricos e arqueológicos: Capacidade de carga de 

visitação em prédios históricos ou arqueológicos, erosão do solo em 

espaços históricos, preservação das características e/ou pinturas 

originais, fluxos de visitação e impactos do gás carbônico (respiração) 

sobre pinturas rupestres em cavernas, entre outras possibilidades 

• Praias ou áreas de mar: Poluição, capacidade de manutenção e 

regeneração da área da praia, qualidade e recuperação da água, 

atividades recreativas ou desportivas e impactos sobre a vida marinha, e 

outros. 

 

Reitera-se que outros tópicos relacionados às características e 

manutenção de aspectos físicos são passíveis de análises, haja vista que muitos 

modelos e estudos têm se apresentado ao longo do tempo e ao longo do 
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desenvolvimento de destinos turísticos, uma vez que as metodologias e as 

práticas de planejamento turístico buscam atender as necessidades locais, 

dentro dos padrões aceitáveis de sustentabilidade, preservação e garantias de 

continuidade dos recursos locais. 

Neste sentido, modelos como de Cifuentes (1992) de determinação de 

capacidade de carga em áreas protegidas se destacam, onde se prevê limites 

de visitação e possíveis impactos em atrações físicas ambientais. Neste modelo, 

o autor sugere três fases de estudos, que são: 

1. Capacidade de carga física: Relação entre espaço disponível e 

necessidade de espaço por visitante; 

2. Capacidade de carga real: Fatores de redução de aglomerações e 

visitações conforme as características e necessidades de cada espaço; 

3. Capacidade de carga efetiva ou permissível: Limite aceitável de visitação, 

conforme a capacidade de manejo e administração da área; 

 

Devido a sua metodologia e variáveis, o modelo de Cifuentes (1992) é 

sobretudo utilizado para compreensão da capacidade de carga em áreas 

florestais mas, também é utilizado para análises em outros recursos físicos ou 

espaços como em cavernas, definindo a capacidade aceitável de visitação 

turística e, atrações históricas ou arqueológicas buscando-se mitigar impactos 

às características originais das obras ou espaços (Cimnaghi & Mussini, 2015; 

Gonzáles-Guerrero et al., 2016; Lobo, 2015; Suwarno & Widjaya, 2018). 

Por sua vez, Stankey et al. (1984) e Mccool (1996) também se destacam 

por meio do modelo de limites aceitáveis de mudanças (em inglês, Limits of 

Acceptable Change – LAC). Neste contexto, destaca-se o crescente uso 

recreativo dos parques nacionais de proteção ambiental dos EUA a partir dos 

anos de 1950, que demandou um novo modelo de gestão de capacidade de 

carga física que não se pautasse apenas nos aspectos biológicos, mas que 

permitisse compreender a sua interrelação com a atividade turística ou de 

visitação, e possíveis impactos sobre o espaço. 
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Dessa forma, Mccool (1996) cita cinco tópicos que necessitam ser 

considerados, sendo eles: 

1. Objetivos mais específicos eram necessários para identificar o que a 

gestão deveria proteger; 

2. As mudanças estão sempre presentes em sistemas dominados pela 

natureza; 

3. Qualquer uso recreativo leva a algumas mudanças; 

4. A gestão é, portanto, confrontada com a questão de quanta mudança é 

aceitável; 

5. O monitoramento dos resultados da gestão é necessário para determinar 

se as ações foram eficazes; 

 

Em ambos os modelos, tanto de Cifuentes (1992) quanto de Stankey et 

al. (1984) e Mccool (1996), observa-se que áreas de proteção ambiental e 

demais espaços físicos são constantemente ameaçados, portanto, existem 

limites que necessitam ser observados de modo que os impactos não superem 

as suas capacidades de regeneração ou de recuperação, buscando-se manter 

a sua continuidade e suas características para as próximas gerações. 

A partir dessas concepções, outros modelos surgiram ao longo do tempo, 

os quais trataram de representar e de se aproximarem ao máximo das realidades 

de cada contexto turístico, considerando o conjunto de recursos e atrativos 

disponíveis, auxiliando no processo de decisões e previsões de capacidade de 

carga física de destinos incluindo-se, para isso, a partir dos anos 1990, 

programas online e softwares de apoio como os Sistemas de Informações 

Geográficas – SIGs, entre outros simuladores virtuais (Alwini, Hasibuan, & 

Koestoer, 2018; Glasson, Godfrey, & Goodey, 1995; Lawson, 2011; 

UNEP/MAP/PAP, 1997). 

As buscas por aproximações e representações das realidades e desafios 

para o planejamento de cada destinação turística, levam também em conta 

outros campos de capacidade de carga, conforme a OMT (Organización Mundial 

del Turismo, 1999), inserindo-se nas análises as compreensões das 
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necessidades e percepções sociais, cuja reflexão é apresentada na próxima 

seção. 

 

4.8 Capacidade de carga social 

 

No campo de análise de capacidade de carga social, destacam-se os 

modelos que tratam dos impactos da atividade turística sobre as pessoas, desse 

modo, temas como qualidade de vida, percepção dos residentes e incômodos 

causados pela atividade, experiências de visitação turística e aglomerações de 

pessoas, ou superlotação e queda na qualidade dos serviços públicos ou 

privados, entre outros fatores, são observados (Organización Mundial del 

Turismo, 1999; Saveriades, 2000). 

Neste campo também se abordam os temas relacionados aos níveis de 

tolerância à atividade turística pela população local, remetendo ao índice de 

irritação com o turismo – irridex, proposto por Doxey (1975), já que os modelos 

neste campo buscam conhecer a percepção da população, quanto aos níveis 

adequados de desenvolvimento e uso turístico de uma destinação. 

Modelos tratados neste campo buscam, portanto, perceber a saturação 

dos locais de acordo com os residentes ou turistas e o quanto esse fator pode 

influenciar negativamente sua qualidade de vida ou de visitação. Em Manning et 

al. (1996) observa-se que é possível tratar dessa percepção por meio visual, ou 

seja, apresentando-se uma série de fotos e questionários que retratam o destino, 

em cada foto, com diferentes quantidades de turistas, buscando-se notar os 

incômodos causados nos respondentes ao visualizar cada uma das fotos. 

Neste modelo, Manning et al. (1996) buscaram observar a perda da 

qualidade de vida e de experiência turística, a sobreutilização de serviços, de 

espaços públicos ou atrativos turísticos, bem como as irritações e as motivações 

para atitudes antissociais em contextos de aglomerações, vistas na teoria da 
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hospitalidade como atos vinculados à inospitalidade ou até mesmo à hostilidade, 

que se tratam da ausência da hospitalidade ou da indiferença ao outro, e o início 

de atitudes agressivas ao outro respectivamente (Camargo, 2015; Lashley, 

2015; Perkumienė & Pranskūnienė, 2019; Pitt-Rivers, 2012). 

Ao final, Manning et al. (1996) buscam estabelecer as preferências de 

número de visitantes em atrativos ou espaços públicos, bem como um limite de 

visitações para que se evite, sob o ponto de vista dos entrevistados, um 

sentimento negativo ou uma queda na qualidade de vida na destinação. 

Por sua vez, Saveriades (2000) também busca o que chama de 

capacidade de carga ideal considerando, para isso, características e fatores 

nativos e de turistas na busca da preparação de um ambiente que favoreça um 

relacionamento mais adequado, ou mais próximo do que se conhece por 

hospitalidade, já que as interações causam impactos sociais que necessitam ser 

considerados no processo de planejamento, de modo que sejam modificados ou 

melhorados evitando-se incômodos. 

 

Figura 22: Modelo para determinação de capacidade de carga sociológica 
Fonte: Saveriades (2000) 
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Saveriades (2000) destaca esses fatores ou características da seguinte 

forma: 

• Características nativas: Características de uma destinação e de seus 

residentes que influenciam a capacidade de carga, e que podem sofrer 

impactos, como: (i) meio ambiente, (ii) estrutura econômica, (iii) estrutura 

e organização social local (perfil demográfico, força da cultura local, 

padrões de organização social, conduta moral, tradições etc), (iv) 

organização política, e (v) nível de desenvolvimento turístico do destino; 

• Características dos visitantes: Todas as características dos turistas tais 

como idade, renda, motivações, atitudes, expectativas, origens étnicas e 

outros, o nível de uso dos bens públicos, densidade de visitação e tempo 

de estada, e níveis de satisfação turística. 

 

Para alcançar ou definir essas características ou fatores, Saveriades 

(2000) cita com frequência os estudos de impactos turísticos, desenvolvido por 

Mathieson e Wall (1982), que igualmente prevê tais relações e encontros no 

processo de planejamento e mitigação de impactos turísticos, nomeadamente 

impactos sociais, físicos e econômicos, como abordado no capítulo quatro desta 

tese. 

Neste sentido, Saveriades (2000) sugere a listagem de parâmetros 

conforme cada contexto turístico e limites de impactos para, posteriormente, 

identificar reclamações e fatores limitantes visando determinar se eles podem 

ser removidos ou aprimorados, tendo em vista encontrar a capacidade de carga 

sociológica ideal para cada destinação turística analisada. 

Assim como observado no campo de análise de capacidade de carga 

física, os modelos de capacidade de carga social também apresentam uma 

evolução ao longo do tempo, sendo diversos os modelos criados prevendo-se 

uma análise mais aprofundada de cada contexto, frente os novos desafios 

apresentados pelo crescimento ou pela própria dinâmica evolutiva do turismo, 

devido às questões de mercado como novas companhias aéreas ou outros 
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modais de transportes, meios de hospedagem, eventos diversos, novas 

tecnologias utilizadas e outros, assim como outros eventos de impactos sociais 

capazes de causar a sua queda, como crises pandêmicas, de conflitos armados 

ou de terrorismo, crises políticas, entre outras questões. 

Portanto, estudos como de Cheung e Li (2019) que buscam entender o 

sentimento público de segurança e capacidade de carga turística após a 

epidemia de Síndrome Respiratória Aguda Grave – SARS – na China em 2003, 

ou o modelo de medição de capacidade de carga em áreas habitadas de 

Fernández-villarán et al. (2020), ou até mesmo a medição da capacidade 

sociocultural e de saturação turística em vilas históricas, como em Zhao et al. 

(2018) Zhao et al. (2018), apresentam-se como exemplos de novas abordagens 

e estudos que visam compreender os níveis de tolerância de impactos e de 

segurança sociocultural (e até mesmo sanitária) do turismo.  

Tais estudos visam estabelecer metodologias de planejamento e estudos 

que assegurem a sua sustentabilidade, a continuidade das características 

originais do destino, a qualidade de vida e até mesmo a capacidade de se viver 

no destino. 

 

4.9 Capacidade de carga psicológica 

 

Com características próximas aos modelos de capacidade de carga 

sociais, as análises de capacidade de carga psicológica buscam estabelecer a 

percepção de harmonia ou de satisfação do residente com relação à atividade 

turística. Bem como a satisfação em experiências turísticas sob o ponto de vista 

do visitante. 

Neste campo, Zhiyong e Sheng (2009) destacam seu modelo de harmonia 

em destinos turísticos (Figura 23), onde se observa que o caminho da harmonia 

leva em conta o estilo de vida e as ideias de valores dos turistas, bem como o 
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que estes esperam das realizadas, frente as características dos residentes e das 

próprias destinações.  

 

 

Figura 23: Modelo de harmonia em destinos turísticos 
Fonte: Zhiyong & Sheng (2009) 

 

Ao final, os autores indicam que a harmonia em destinos turísticos é 

alcançada por meio da gestão da harmonia social e das relações existentes entre 

turistas e residentes, bem como levando-se em conta a harmonia econômica e 

ecológica, buscando-se mitigar possíveis efeitos negativos que possam causar 

a perda de tal harmonia. 

Os autores destacam três ações necessárias para que a harmonia seja 

alcançada, sendo a primeira voltada para educação pública turística, reforçando 

a importância da consciência para a civilização dos cidadãos para o turismo, e a 

compreensão de que respeitar o residente é dever do turista (Zhiyong & Sheng, 

2009).  

A segunda ação visa estabelecer mecanismos de alerta para crises ou 

conflitos, tal como estabelecer números máximos de turistas em determinados 
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espaços ou períodos, caso contrário, ou em caso de impactos psicológicos, 

ações imediatas deverão ser tomadas. E, por fim, a terceira ação estabelecendo 

a importância da participação dos residentes no processo de planejamento 

turístico (Zhiyong & Sheng, 2009). 

4.10 Capacidade de carga econômica 

 

As análises econômicas de capacidade de carga se referem à capacidade 

de produção e entrega de produtos e serviços, bem como o crescimento 

econômico da destinação, sem que isso afete os seus demais recursos ou a 

capacidade de carga dos demais campos de análise. 

Por este motivo, os estudos relacionados a este tema mostraram-se 

híbridos, ou seja, os modelos de capacidade de carga econômica geralmente se 

combinam às análises dos demais recursos, gerando modelos com possibilidade 

de análises mais amplas e considerando variáveis mais abrangentes, cujo 

objetivo é observar o momento em que o crescimento econômico passa a gerar 

impactos que necessitam ser mitigados. 

A observação de modelos que consideram a capacidade de carga 

econômica, em combinação com outros tópicos de capacidade de carga 

mostram um caminho em direção a modelos flexíveis adequando-se à cada 

realidade turística em destinos, da participação dos diferentes stakeholders 

ligados diretamente ou indiretamente ao turismo, bem como buscando conhecer 

as limitações e a capacidade de carga em destinos, sejam eles urbanos, rurais 

ou de natureza, com diferentes níveis de infraestruturas e recursos utilizáveis 

(Prokopiou et al., 2019; Ruschmann et al., 2008; Wang et al., 2020). 

Deste modo, e dada a complexidade de análises envolvendo a 

capacidade de carga econômica em combinação às demais categorias, optou-

se por apresentá-los por meio das seções a seguir, de modo a dar o destaque 

devido a esses modelos e, às análises utilizadas em direção à flexibilidade de 

estudos em destinos turísticos diversos. 
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4.10.1 Capacidade de carga econômica e física 

 

Neste campo de análise, estão relacionados modelos que tratam o 

crescimento econômico trazido pelo turismo, frente seus potenciais impactos 

físicos, sobretudo ao meio ambiente, tal como a poluição e demais impactos 

trazidos pelo fluxo de pessoas sobre o espaço.  

O foco dessa análise, segundo Marsiglio (2017), é definir o que chama de 

número ideal de turistas o que, para isso, utiliza o modelo de crescimento ideal, 

de Cerina (2007), onde descreve a importância de medir o número de turistas e 

o fluxo turístico em destinações, frente a sua capacidade de afetar a qualidade 

ambiental local e as taxas de poluição do ambiente. 

Cerina (2007) reflete em seu estudo, ao considerar os impactos da 

atividade turística ao meio ambiente, se uma pequena economia especializada 

em turismo pode sustentar o seu crescimento a longo prazo, bem como quais 

seriam as interrelações entre o crescimento econômico do turismo frente o 

sentimento de bem-estar do residente e seus recursos ambientais. 

Lee (2011; 2012) também busca estabelecer essa relação por meio de 

estudos na cidade litorânea de Suncheon, na Coreia do Sul. Em seu modelo de 

avaliação ecológica e econômica, o autor descreve seu modelo da seguinte 

maneira: 
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Figura 24: A estrutura combinada de D-P-E-I-R (em inglês, D-P-S-I-R) de ambiente 
ecológico e D-N-M-L-R (em inglês, D-B-M-P-R) de ambiente econômico 

Fonte: Lee, 2012 
 

Neste modelo, os ambientes econômico e ecológico são considerados, de 

modo que o destino possa se desenvolver economicamente, surgindo novos 

negócios, alcançando novos mercados e lucratividade, porém, sem descuidar 

das variáveis ambientais, que exigem respostas ou ações que visam a redução 

de impactos, a garantia da recuperação ou da regeneração ambiental e melhores 

planos de manejo ambiental ou de desenvolvimento ecológico. 

 

4.10.2 Capacidade de carga econômica e social 

 

Por sua vez, o campo de análise de capacidade de carga econômica e 

social refere-se ao crescimento econômico da destinação, frente a sua 

capacidade de criar danos à qualidade de vida dos residentes, questões 

relacionadas à capacidade e segurança do espaço, e limpeza pública, alterando 

a sua percepção de benefícios trazidos pelo turismo, iniciando um contexto de 

não-aceitação ou de rejeição. 
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Para isso, Feliziani e Miarelli (2012) buscam entender o nível de 

capacidade de carga de empreendimentos e equipamentos turísticos, bem como 

a aceitação ou a tolerância dos residentes ao fluxo turístico na cidade de Roma. 

Em seu estudo, é citado um dos modelos de programação linear com parâmetros 

variáveis, de Soleimani-damaneh e Jahanshahloo (2007) que, apesar de não ser 

voltado ao turismo, utilizou-se das fórmulas com o objetivo de definir o lucro vindo 

dos visitantes para Roma, a média de gastos diários por cada categoria de 

turistas analisados, a quantidade de turistas se hospedando em hotéis, assim 

como aqueles que não se hospedam em hotéis e, por fim, a quantidade de 

usuários da cidade, incluindo os residentes. 

Neste mesmo estudo, o modelo de capacidade de carga por abordagem 

difusa, de Canestrelli e Costa (1991), foi também utilizado para a definição da 

capacidade de carga de turistas em Roma, calculando-se a capacidade de carga 

de hotéis e não-hotéis, a capacidade dos restaurantes da cidade para entregar 

diferentes pratos de comida aos turistas, o uso cotidiano dos serviços de 

transportes público, o descarte de lixo pela cidade e a capacidade de visitação 

em pontos turísticos que, neste caso, foi utilizado o Coliseu. 

Ao final, este estudo resulta que o número ideal de turistas por dia em 

Roma deveria ser 83.923 de turistas em hotéis, 25.649 em não-hotéis, além de 

15.344 day-users ou excursionistas, gerando uma receita diária de cerca de 

13.567.065 de dólares americanos. Com relação ao Coliseu, os autores afirmam 

que sua capacidade máxima de visitas é de 600 mil pessoas por dia (turistas e 

residentes), considerando a quantidade de assentos disponíveis de 75 mil, e o 

tempo médio de visita de 1 hora e 20 minutos e a segurança do espaço, entre 

outros tópicos analisados (Feliziani & Miarelli, 2012). 

Bertocchi et al. (2020) também se utilizaram do modelo de Canestrelli e 

Costa (1991), porém, com foco em Veneza e, portanto, utilizando como ponto 

turístico de análise a Praça São Marcos. Ao final, considerando questões de 

segurança, sugere-se para Veneza diariamente 52.111 turistas onde, 15.500 

estejam em hotéis e 22.000 em outras formas de hospedagem, além dos 14.611 

day-users ou excursionistas, enquanto para a Praça São Marcos, foi indicado um 
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número máximo de 10 mil visitantes por dia, considerando a ocupação máxima, 

tempo de visitação e espaço, entre outros tópicos analisados. 

Em Prokopiou et al. (2019), esta combinação das análises de capacidade 

de carga econômica e social é feita nas ilhas Cyclades, onde se observa os 

efeitos econômicos do turismo, frente os custos sociais dessa atividade 

utilizando-se o modelo de Prokopiou-Tselents que analisa a economia, os custos 

sociais e os dados de demanda turística visando estimar o nível de 

desenvolvimento turístico e seus impactos. 

Deste modo, os autores apontam para o uso ideal dos destinos 

analisados, considerando-se bons resultados econômicos sem, portanto, causar 

danos ou impactos negativos para o cotidiano da cidade e para espaços culturais 

e turísticos. 

 

4.10.3 Capacidade de carga econômica, física e social 

 

Buscando-se resultados mais complexos, frente a realidade ou contextos 

dos destinos analisados, o campo de análise de capacidade de carga 

econômica, física e social busca fornecer protocolos de análise dos efeitos do 

crescimento econômico das destinações por meio do turismo, e possíveis 

impactos sobre o ambiente físico, sejam eles naturais ou histórico-culturais, bem 

como seu impacto sobre a percepção da população local com relação ao turismo, 

influenciando a sua tolerância, o que resulta em questões como a hospitalidade, 

inospitalidade ou hostilidade nas relações com os turistas. 

Ao passo que o tema é cada vez mais estudado, bem como os desafios 

apresentados em destinos turísticos se tornam mais complexos, percebe-se uma 

busca por resultados ou metodologias mais próximas à cada realidade 

apresentada.  



122 
 

 
 

Neste sentido, observa-se a combinação de métodos como em Nasha e 

Xilai (2010) que, em sua análise conceitual de capacidade de carga para cidades 

turísticas, buscou apresentar a combinação dos modelos de limites aceitáveis de 

alterações (Stankey, Mccool, & Stokes, 1984) com o modelo de experiências de 

visitação e proteção de recursos (em inglês, VERP – Visitor Experience and 

Resource Protection), desenvolvido nos Estados Unidos para análise da 

capacidade de carga de parques nacionais americanos (U.S. Department of the 

interior, 1997). 

Por outro lado, há também os estudos que apresentam novos modelos, 

cuja metodologia ou protocolo de análise preveem a combinação dos campos de 

capacidade de carga em Sharma (2016), que apresenta um método de análise 

mais flexível, cujas categorias e indicadores são definidos por meio do método 

de entrevistas delphi, ou seja, entrevistas com especialistas para, em seguida, 

definir a percepção de impactos em cada indicador, levando em conta impactos 

econômicos, sociais, em infraestrutura, ecológicos e, por fim, sobre a experiência 

de visitação. 

Em outro modelo de análise econômica, física e social, o método 

Prokopiou-Tselentis (Prokopiou et al. 2017), utilizado também em Prokopiou et 

al. (2019), conforme já citado anteriormente, busca, por meio de 16 indicadores 

conhecer de forma abrangente os impactos percebidos e a capacidade de carga 

das destinações, considerando os dados de chegadas e permanências de 

turistas nas destinações analisadas. 

Neste modelo, os autores destacam indicadores para análise da 

capacidade de carga da infraestrutura hoteleira da destinação, tais como camas 

por quilômetro quadrado e camas por quilômetro de praia (em destinações 

litorâneas), indicadores quanto aos impactos ambientais da atividade turística 

como a conservação de áreas naturais, adequação das áreas verdes, qualidade 

e presença de água em especial potável, e indicadores que visam analisar os 

possíveis incômodos causados pelo turismo aos residentes, como a proteção 

contra ruídos e comparações entre camas para turistas frente camas por 

residentes (Prokopiou et al., 2017; Prokopiou et al., 2019). 
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Portanto, por meio dos modelos analisados na presente seção, é possível 

perceber a possibilidade da criação de modelos híbridos, que levam em conta 

mais de um conceito ou categoria de capacidade de carga, já que cada 

destinação apresenta suas particularidades físicas, socioculturais e econômicas, 

bem como seu nível de desenvolvimento turístico. 

 

4.11 Relações anfitriões e turistas: Turismofobia/turismofilia 

 

O estudo de capacidade de carga em destinos turísticos visa sobretudo 

conhecer os limites de desenvolvimento turísticos em um destino, adotando-se 

uma atividade turística mais sustentável, que beneficie em especial a população 

local e, por outro lado, oferecendo uma experiência cultural imersiva e genuína 

ao turista, sem o risco de crises ou de conflitos. 

A transgressão a esses cuidados eleva os riscos da não aceitação e, 

portanto, a negação da hospitalidade em áreas turísticas, acarretando protestos, 

pressões políticas e sobre empresas turísticas e, em alguns casos, a negação à 

circulação de turistas em determinados pontos da cidade e a agressividade aos 

visitantes. 

Esse fenômeno, frequentemente nomeado pela mídia de massa como 

‘turismofobia’, refere-se aos descontentamentos sociais com o crescimento da 

atividade turística, em especial em destinos que possuem maior dependência 

econômica sobre o turismo, cujos impactos negativos já são percebidos (Huete 

& Mantecón, 2018; Milano, 2018; Milano et al., 2019). 

Apesar do crescente debate em torno do tema nos últimos anos, tanto 

pela mídia de massa quanto pela academia, o termo em destaque nasceu no 

ano de 2008 por meio de uma publicação do jornal ‘El País’, recebendo a 

designação de ‘turistofobia’ e apresentada pelo antropólogo catalão, Manuel 

Delgado Ruiz (Delgado Ruiz, 2008; Milano et al., 2019).  
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Em seu texto, Delgado Ruiz (2008) descreveria a substituição, em áreas 

urbanas dos trabalhadores e residentes de longo prazo, pelos turistas mesmo 

contra seus próprios interesses, que buscavam encontros humanos mais 

verdadeiros e uma vida cultural mais autêntica (Delgado Ruiz, 2008; Milano et 

al., 2019). 

Por outro lado, o termo ‘turismofilia’ foca nos efeitos econômicos e sociais 

positivos para uma destinação, resultando em estratégias para atração e 

desenvolvimento turístico desse espaço. A palavra turismofilia utiliza em seu 

significado a palavra grega, ‘philia’, que significa ‘amizade’ ou ‘amor’, 

simbolizando o reconhecimento do turista como um amigo e o desejo de bem-

receber seus visitantes, para que tenham uma experiência positiva de viagem 

(Porras, 2019; Zerva et al., 2019). 

No entanto, assim como os estudos de overtourism, os estudos 

relacionados aos temas tratados em turismofobia e turismofilia são igualmente 

anteriores aos debates atuais, datando-se de aproximadamente quatro décadas, 

reunindo diversos estudos e modelos direcionados à percepção dos residentes 

com relação ao turismo (Zerva et al., 2019), destacando-se por meio deste 

estudo, Doxey (1975), que já relacionava os construtos excesso de turismo e de 

turistas aos descontentamentos populacionais. 

Uma das ilustrações mais utilizadas nos debates sobre o tema, o índice 

de irritação com o turista de Doxey (1975), ou Irridex, tratou de apresentar a 

percepção dos residentes com o desenvolvimento turístico de uma destinação, 

ou com o crescimento no número de turistas ao longo do tempo, conforme 

apresentado na figura 5 a seguir. 
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Figura 25: Índice de irritação com o turista 
Fonte: Doxey (1975) 

 

Na ilustração desenvolvida por Doxey (1975) observa-se que, ao passo 

que uma destinação se desenvolve turisticamente, passando a receber um maior 

número de turistas, a reprovação aos visitantes evolui de apatia ao antagonismo, 

elevando-se a probabilidade da sensação de inospitalidade ou até mesmo de 

hostilidades. 

Em Mason (2008), o índice de irritação com o turista é apresentado de 

forma descritiva, tendo em vista a reação dos residentes à chegada de turistas, 

bem como as estratégias de planejamento turístico do destino ao passo que a 

sua atividade se desenvolve, sendo assim apresentado: 

• Euforia: Os visitantes são bem-vindos, existindo pouco planejamento; 

• Apatia: Os visitantes são dados como garantidos, e os contatos tornam-

se cada vez mais formais; 

• Aborrecimento: A saturação se aproxima, trazendo dúvidas para os 

habitantes locais. Os stakeholders de planejamento preferem aumentar 

a infraestrutura local, ao invés de limitar o crescimento turístico; 
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• Antagonismo: Expressões claras de irritação, e o planejamento torna-se 

o remédio. Ainda assim, a promoção é ampliada para compensar a 

deterioração da reputação do destino. 

 

O modelo de Doxey (1975) é utilizado como base para o modelo de fatores 

que afetam as reações dos residentes ao turismo, de Faulkner e Tideswell 

(1997). Neste modelo, os autores analisam os impactos turísticos às destinações 

sob o viés das dimensões extrínsecas, as influências turísticas sobre a 

destinação, a diferença nos números de residentes e turistas, sazonalidade, 

entre outros, e, intrínsecas onde incluem-se as reações sociais ao turismo, a 

configuração territorial em relação às áreas de influências turísticas e o período 

de permanência do turista na destinação (de curto ou longo prazo). 

Nesse sentido, os autores alertam para uma diminuição na aceitação ao 

turista ao passo que os destinos se amadurecem, registrando uma grande 

quantidade de turistas sobretudo estrangeiros, frente o número de residentes,  

bem como a permanência de turistas de curto prazo não permitindo adaptações 

(tanto do turista à destinação, quanto dos residentes ao indivíduo) e, por fim, a 

proximidade de zonas residenciais às zonas turísticas (Faulkner & Tideswell, 

1997). 

Por outro lado, registram-se níveis positivos de aceitação turística em 

destinos de desenvolvimento recente, os quais recebem um maior número de 

turistas domésticos, onde o número de turistas ainda não supera o número de 

residentes, de permanência de longo prazo permitindo uma adaptação ao lugar, 

e, portanto, um maior envolvimento entre residentes e turistas, resultando em 

uma maior probabilidade de hospitalidade (Faulkner & Tideswell, 1997). 
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Figura 26: Modelo para monitorar os impactos do turismo na comunidade 
Fonte: Faulkner e Tideswell, 1997 

 
 

No sentido literal do relacionamento e do processo de negação do 

estrangeiro pela população local, Krippendorf (2001) relata diversas dificuldades 

enfrentadas por residentes, os quais o autor se refere como ‘autóctone’, no trato 

com os turistas, tais como a falta de interesse no relacionamento e os 

preconceitos tanto dos turistas com o lugar, quanto dos residentes que julgam 

seus visitantes conforme seus comportamentos, a apropriação e 

comercialização do espaço, a falta de respeito do estrangeiro para com a 

comunidade local e seus recursos ambientais, culturais e outros (Colomb & 

Novy, 2017; Milano, 2018). 

Essa relação de dificuldades não apenas cria obstáculos para a 

aproximação entre turistas e anfitriões, quanto cria revoltas ou reações de 

resistência ao desenvolvimento turístico, o qual é descrito por Krippendorf (2001, 

p. 96) como: 
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O que poderíamos chamar de “revolta dos autóctones” começa, em 
geral, com movimentos de protesto e reações de rejeição não 
planejadas. A resistência se organiza apenas numa segunda fase e 
pode ser conduzida a uma terceira e última fase, em que se manifesta 
uma forte vontade política militante em favor de um desenvolvimento 
moderado e autodeterminante do turismo. 

  

Assim como vistos nos modelos teóricos, e com o crescente fluxo de 

turistas e viagens pelo mundo, crescem também os desafios para que a atividade 

turística seja planejada e manejada de maneira sustentável em seus destinos, 

gerando efeitos positivos mas, sobretudo, prevendo e mitigando possíveis 

impactos negativos aos diversos stakeholders do turismo, bem como aos 

recursos das destinações, de modo que o turismo cresça, mas sem acabar com 

seus principais ativos (Beni, 2020; Butler, 2018; Milano, 2018) 

 

4.12 Conclusão 

 

Por meio do presente capítulo, notou-se que o turismo exerce alto grau de 

influência sobre uma cidade, influenciando não apenas em seus aspectos físicos 

e econômicos, como todos os demais stakeholders presentes nesse contexto, 

seja de maneira direta quanto indiretamente. 

Em contexto de overtourism, onde o fluxo de turistas se torna 

insustentável dadas as limitações estruturais do destino, observou-se que esse 

fenômeno é consequência de múltiplos fatores e impactos que trazem incertezas 

acerca da capacidade desses espaços em continuar oferecendo qualidade de 

vida aos residentes, bem como à sustentabilidade de seus recursos ambientais, 

hídricos, histórico-culturais, entre outros, ao mesmo tempo em que se busca 

oferecer qualidade de visitação e estada ao turista. 
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Devido ao seu processo histórico de posse, de assentamento 

populacional, de produção e de reprodução da vida humana, as cidades 

representam a territorialização, o dimensionamento espaço-temporal das 

práticas sociais e simbólicas que ocorrem em uma dada área geográfica, onde 

se traduzem as construções sociais ao longo do tempo, baseado em seus 

aspectos culturais e tradicionais que conferem o sentimento de territorialidade. 

(Carlos et al., 2016; Raffestin, 2012; Vieira et al., 2010). 

Desse modo, o turismo em excesso se apresenta como um fator 

entrópico, ou de desordem urbana, capaz de causar a ‘desterritorialização’, que 

é explicado por Vieira et al. (2010, p. 8) como: 

[...] desencaixe, o deslocamento, a ruptura desse conjunto de relações 
sociais e a perda do controle físico (domínio político-econômico) e das 
referências simbólicas (apropriação simbólico-cultural) sobre/a partir 
de seu território. 

 

Ao longo dos temas discutidos, mostrou-se que a rejeição ao turista está, 

intimamente, ligada às reações populacionais aos impactos negativos do 

turismo, levando a um processo de inospitalidade e/ou de hostilidade, quando 

essa rejeição passa para o campo da violência tanto fisicamente quanto 

psicologicamente que, nesse último caso, é possível observar exemplos por 

meio dos grafites expostos em muros e paredes, evidenciando a contrariedade 

dos residentes aos turistas. 

Portanto, os modelos e protocolos de análise de impactos e de 

capacidade de carga buscam estabelecer uma representação mais aproximada 

da realidade turística em um destino, cujo objetivo é o estabelecimento de 

metodologias que auxiliem sobretudo a gestores de turismo no processo de 

planejamento, levando em conta os princípios da sustentabilidade de forma 

ampla, de âmbito ecológico, sociocultural, psicológico entre outros. 

Os métodos de análise mostraram-se diversos, tais como por coleta de 

dados primários como em entrevistas, questionários, fotos, visitas técnicas e 
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análises das capacidades in loco, ou com dados secundários por meio de 

informações em portais de órgãos públicos e de planejamento turístico, 

informações técnicas sobre o meio ambiente, pesquisas ou estudos anteriores, 

quantidade de turistas ou de fluxo turístico, layers ou mapas para utilização em 

softwares, como os sistemas de informações geográficas, entre outros. 

Por meio deste estudo, observa-se também a evolução destes modelos e 

das próprias metodologias de planejamento turístico, que tem buscado se 

adequar aos novos (e outros não tão novos assim) desafios que o próprio turismo 

tem apresentado aos destinos, tendo em vista a garantia da continuidade e da 

qualidade temporal dos recursos locais e da vida, da competitividade turística e 

sustentabilidade econômica nos destinos turísticos, sobretudo aqueles mais 

buscados. 

Por fim, tal análise é fundamental para a construção de um novo modelo 

e protocolo de pesquisa de tolerância ao turismo, conforme objetivo geral de 

investigação deste estudo de doutoramento utilizando, para isso, as diversas 

possibilidades oferecidas pelos modelos anteriores, permitindo releituras e 

novas concepções de modo que se some esforços, junto a academia do turismo 

ou do planejamento turístico, buscando-se modelos mais sustentáveis de 

turismo. 

Nesse sentido, se faz necessário o estudo de metodologias e/ou modelos 

de análise da capacidade de carga turística em uma destinação, de modo a 

prever e medir a aceitação turística nesses espaços, bem como compreender a 

sua abrangência de impactos nos diversos campos ou contextos que se 

relacionam com o turismo, como parte integrante do processo de planejamento 

turístico sustentável de um destino, cuja temática é abordada no capítulo a 

seguir. 
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5. METODOLOGIA E MODELO E PROTOCOLO DE PESQUISA DE 

TOLERÂNCIA AO TURISMO 

 

5.1 Introdução 

 

Nos capítulos anteriores buscou-se compreender as dinâmicas da 

atividade turística em ambientes urbanos e, a inserção dos conceitos de 

hospitalidade tendo em vista a compreensão das relações tanto positivas quanto 

negativas, sendo esta última quando há uma quebra das leis da hospitalidade, 

ou quando o visitante é visto como um invasor no destino. 

Estas questões são observadas, entre outros contextos, em destinações 

que convivem com overtourism (ou excesso de turismo), cujas pressões da 

excessiva utilização de serviços urbanos diversos, da aglomeração de pessoas 

em pontos de intensa circulação de residentes e alterações de aspectos 

socioeconômicos, culturais, psicológicas e outros, têm demonstrado 

considerável capacidade de causar a negação e até mesmo atos de 

agressividade de moradores mais afetados, ou que vivem em espaços de intensa 

visitação turística, tratados por meio deste estudo como precintos, conforme 

teoria de Hayllar, Griffin e Edwards (2008). 

Visando estabelecer contribuições aos estudos do turismo e da 

hospitalidade, buscou-se estudar as categorias de capacidade de carga com 

base em estudo desenvolvido pela Organização Mundial do Turismo 

(Organización Mundial del Turismo, 1999), tendo em vista desenvolver reflexões 

acerca de exemplos de modelos existentes e de métodos de pesquisa utilizados, 

cuja temática de estudos visa encontrar níveis mais adequados de turismo para 

cada destino, levando-se em conta suas características voltando-se a, para 

efeitos deste estudo e por meio dos temas que esta tese se propôs discutir, 
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desenvolver um novo método de pesquisa que permita identificar os níveis de 

tolerância ao turismo em precintos urbanos e suas causas mais latentes. 

Deste modo, busca-se apresentar um novo instrumento para 

planejamento turístico, neste estudo visando a identificação do nível de 

aceitação turística em uma destinação urbana, assim como os principais fatores 

que o levam a este contexto, cujo esforço está em engajá-los com o 

desenvolvimento de um melhor modelo de turismo para cada destinação. 

Ao passo que se propõe um novo modelo e protocolo de pesquisa de 

tolerância ao turismo, propõe-se também um estudo de caso de modo que se 

possa testar o método em desenvolvimento e, ao final, validá-lo por meio de 

observações e compreensões da realidade turística nesse destino. 

O presente capítulo, portanto, visa apresentar os citados modelo e 

protocolo de pesquisa de tolerância ao turismo, bem como os passos 

metodológicos de aplicação na cidade brasileira de Santos (Estado de São 

Paulo) como estudo de caso, onde se buscou identificar e analisar seu respectivo 

nível de tolerância ao turismo e principais fatores resultantes. 

Por fim, ao passo que se desenvolve o atual estudo de caso, será possível 

perceber limitações de pesquisa, abrindo-se caminho para a indicação de 

estudos futuros, e para a própria continuação de desenvolvimento e 

aprimoramento do método de estudo proposto nesta tese de doutoramento.  

 

5.2 Características de estudo  

 

Liz (2019, p. 63) ressalta que “a pesquisa nasce quando o pesquisador 

começa a questionar ou interrogar a realidade e passa a buscar respostas”, 

sendo por meio desses questionamentos que o pesquisador transforma seu 

tema em um objeto de pesquisa, partindo-se para a delineação da pesquisa e 
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estabelecimento de métodos e procedimentos para a sua realização (Ferri, Leal, 

& Hostins, 2000; Liz, 2019). 

Desse modo, desenvolve-se o presente estudo adotando-se o paradigma 

pós-positivista que, segundo Dencker (1998, p. 124)  

Ajusta o conceito de objetividade do positivismo, identificando a 
objetividade com a adoção de critérios de qualidade na investigação e 
a abertura do pesquisador ao questionamento da comunidade 
científica. 

 

A autora destaca ainda que se supõe uma visão teórica a priori, 

destacando-se características como a existência de uma realidade externa ao 

sujeito, a qual é regida por leis (ontologia crítico-realista), epistemologia 

objetivista modificada ao passo em que a objetividade permanece como um 

objetivo a ser procurado e, por fim, a metodologia experimental/manipulativa, 

haja vista que o experimental é sempre manipulativo (Dencker, 1998). 

Creswell (2010, p. 29) destaca que o paradigma pós-positivista aponta os 

resultados por meio de causas, ou seja, os “problemas estudados pelos pós-

positivistas refletem a necessidade de identificar e avaliar as causas que 

influenciam os resultados (Creswell, 2010), adotando-se, portanto, os problemas 

e causas que constituem o turismo contemporâneo (Creswell, 2010; Liz, 2019). 

 Patacho (2013) explica que o paradigma pós-positivista se trata de uma 

forma modificada de positivismo, adotando-se os critérios, conforme quadro 8. 

Quadro 8: Critérios da investigação pós-positivista 

Aspectos ontológicos 

Reconhecimento de que a realidade não 
poderá nunca ser totalmente compreendida 

Crença na existência de uma realidade única, 
mas cuja compreensão total pode não ser 
possível devido à existência de inúmeras 
variáveis impossíveis de controlar 

Aspectos epistemológicos 
Apenas é possível aos investigadores 
aproximar-se da realidade. 
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A investigação e a confirmação estatística 
constituem uma base incompleta para a 
tomada de decisões 

A interação com os contextos e os sujeitos 
deve ser controlada e mantida no mínimo 
possível 

Validação estatística e pelos pares 

Aspectos metodológicos 

Crença no método científico, hipotético-
dedutivo. 

Relevância da estatística no processo 
interpretativo. 

Tendência para colocar mais questões em 
função das possíveis variáveis não 
conhecidas. 

Preocupação com o distanciamento do 
investigador para aumentar a objetividade 

Fonte: Adaptado de Lincoln, Lynham e Guba (2011, citado por Patacho, 2013) 

 

Ainda nas caracterizações acerca do paradigma pós-positivista, o quadro 

9 apresenta os aspectos-chave, sobre os quais se formulou o presente estudo e 

consequentemente as pesquisas desenvolvidas. 

 

Quadro 9: Aspectos-chave da investigação pós-positivista 

Natureza do conhecimento 
científico 

As hipóteses não falsificadas são 
prováveis fatos ou leis 

Acumulação do 
conhecimento científico 

Acumulação gradual; adição; 
generalizações e ligações de causa-efeito 

Critérios de qualidade da 
investigação 

Perspectiva convencional de “rigor”: 
validade interna e externa, fiabilidade, 
objetividade 

Valores Excluídos – a sua influência é negada 

Ética Extrínseca 

Postura do investigador 
“Investigador desinteressado”; apenas 
fornece dados objetivos que informam os 
processos de decisão 

Formação do investigador 
Técnica; quantitativa e qualitativa; teorias 
substantivas 

Fonte: Adaptado de Lincoln, Lynham e Guba (2011, citado por Patacho, 2013) 
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 Tendo em vista os objetivos das pesquisas, Dencker (1998), Lakatos e 

Marconi (1999) e Gil (2002) destacam a existências de três grupos com objetivos 

diferentes, sendo eles: 

• A pesquisa exploratória: Caracteriza-se por possuir um planejamento 

flexível, em geral incluindo levantamento bibliográfico, entrevistas com 

pessoas experientes, análises de casos similares e outros. “As formas 

mais comuns de apresentação de pesquisas exploratórias são a pesquisa 

bibliográfica e o estudo de caso” (Dencker, 1998, p. 151). 

• A pesquisa descritiva: Em geral se caracteriza por descrever fenômenos 

ou estabelecer relações entre variáveis, por meio de técnicas 

padronizadas de coleta de dados como questionários e observações 

sistemáticas. 

• A pesquisa explicativa: Procura identificar os fatores que determinam ou 

contribuem para que determinados fenômenos aconteçam, 

caracterizando-se por métodos experimentais nas ciências físicas, ou 

observacional nas ciências sociais. 

 

Gil (2002) afirma que as pesquisas exploratórias são aquelas que buscam 

proporcionar maior familiaridade com o problema, tendo em vista torná-lo mais 

explícito ou a constituir hipóteses. É possível afirmar, tendo em vista as falas do 

autor, que este tipo de pesquisa tem como objetivo principal o aprimoramento de 

ideias ou a descoberta de intuições e, portanto, se faz flexível pois possibilita a 

consideração de diversas variáveis tendo em vista o fato ou fenômeno estudado. 

Malhotra (2013), por sua vez, posiciona a pesquisa exploratória 

igualmente de maneira flexível, quando é necessária a coleta de informações 

preliminares para ajudar a definição de objetivos, problema e, por fim, hipóteses. 

Desse modo, adotando-se o paradigma pós-positivista, em pesquisa de 

objetivo exploratório, Babbie (2003) mostra que o exame de um fenômeno social 

é melhor sucedido quando abordado por métodos diferentes de pesquisa e, 

portanto, apesar de se reconhecer a impossibilidade de se compreender 

totalmente a realidade, busca-se na abordagem tanto qualitativa quanto 
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quantitativa o alcance de informações para a compreensão da realidade da 

maneira mais abrangente e aproximada possível aos contextos e percepções 

locais, tendo em vista os objetivos e problemática deste estudo. 

Veal (2011) destaca que muitas vezes pesquisas em turismo envolvem 

coleta, análise e apresentação de informações estatísticas, nesse sentido, o 

autor comenta que a abordagem de forma quantitativa envolve a análise 

estatística, ou seja, baseia-se em evidências numéricas para tirar conclusões ou 

testar hipóteses. Recomenda-se, para esta abordagem, estudar grupos 

relativamente grandes de pessoas e usar computadores para analisar os dados. 

Por outro lado, a pesquisa qualitativa se trata de um meio para explorar e 

para entender o significado que os indivíduos ou grupos atribuem a um problema 

social ou humano (Creswell, 2010). Desse modo, se trata de uma abordagem 

fundamentada em entrevistas, ou análises de conteúdos não-probabilisticos. 

Veal (2011) descreve que a pesquisa qualitativa normalmente não se 

preocupa com números, já que envolve a coleta de uma grande quantidade de 

informações sobre um pequeno número de pessoas, ao invés de uma pequena 

quantidade de dados sobre muitas pessoas. 

Visando uma compreensão comparada de ambas as possibilidades de 

abordagens, Samara e Barros (1997, citado por Dencker, 1998, p. 132), 

apresentam o quadro 10, por onde se clarifica os direcionamentos e tipos de 

dados buscados em cada pesquisa, sendo aqueles mais conceituais e 

aprofundados em pesquisas qualitativas e, por outro lado, dados superficiais e 

estatisticamente representativos quando se trata da pesquisa quantitativa. 

 

Quadro 10: Quadro comparativo – Pesquisa qualitativa e quantitativa 

 Qualitativa Quantitativa 

Amostra 
Não-probabilística 

Não-representativa 

Probabilística 

Representativa 
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Formulário de coleta Roteiro não-estruturado 
Questionário 

estruturado 

Abordagem Profunda Superficial 

Análise Conteúdo Estatística 

Fonte: Samara & Barros (1997, citado por Dencker, 1998, p. 132) 

 

Por se utilizar de ambas as abordagens, este estudo adota a 

denominação conferida por Dencker (1998) como qualiquantitativa, por meio do 

desenvolvimento de estudo de caso, aplicando-se o modelo e protocolo em 

desenvolvimento na realidade turística proposta, tendo em vista que os estudos 

de casos permitem descrever de forma detalhada um caso em especial, ou 

observando-se problemas práticos possibilitando testar e verificar uma teoria 

específica, ou construir uma nova teoria com vistas aos fenômenos estudados 

(Eisenhardt, 1989; Merriam, 2009). 

Desse modo, a abordagem qualitativa se deu por meio de estudos do 

referencial teórico, visando a construção do modelo e do protocolo de pesquisa 

de tolerância ao turismo, bem como para a coleta de informações em 

profundidade com especialistas e profissionais da área em estudo por meio de 

instrumento semiestruturado de entrevistas, cuja análise de conteúdo pautou-se 

em compreender os contextos locais e para a criação do questionário aplicado 

aos residentes. 

Em seguida, com o questionário criado conforme já mencionado, a etapa 

de inquéritos com residentes se tratou da etapa de abordagem quantitativa, 

contendo afirmativas e respostas em escala likert de nove pontos de modo que, 

ao final, fosse possível a análise de dados de maneira estatística. 

Por fim, a construção e detalhamentos acerca dos instrumentos de 

pesquisa tanto de etapa qualitativa quanto quantitativa e os métodos adotados 

para análises de dados, são abordados nas seções a seguir, onde se 

apresentam os demais procedimentos metodológicos do presente estudo. 
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5.3 O modelo de tolerância ao turismo 

 

Ao longo do presente estudo, observou-se que o turismo é uma faca de 

dois gumes, reiterando-se o que afirmam Fistola e La Rocca (2017), que 

observam as cidades como um sistema complexo e interligado, envolvendo uma 

série de interesses e objetivos dos diversos stakeholders que vivem ou que, de 

alguma forma, interagem com a cidade, onde o turismo tanto pode causar um 

bom funcionamento desse sistema, quanto o seu colapso. 

Para tanto, o planejamento do turismo envolve o alcance dos objetivos de 

seu desenvolvimento sustentável, de modo que a atividade possa trazer 

benefícios econômicos, sociais, culturais entre outros fatores e, evitando-se ou 

mitigando-se possíveis impactos negativos que tal atividade possa gerar ao meio 

onde transcorre. 

Esse processo de planejamento turístico, bem como de aferição para a 

gestão dos possíveis impactos do turismo sobre as destinações, exige uma série 

de instrumentos técnicos que permitam o seu estudo, sobretudo e devido as 

diversas relações ou interligações que a atividade turística exerce sobre o 

sistema urbano, refletindo não apenas sobre o ambiente econômico, mas 

também sobre a qualidade e condição de vida nas cidades, e tudo o que essa 

realidade traz consigo, como as relações dos habitantes com a sua cidade, a 

reprodução simbólica e cultural sobre o território, reconhecimentos e 

sentimentos de pertencimento, preservações diversas e outros temas já 

discutidos por meio desta tese. 

Para tanto, e tendo como base os estudos relacionados à capacidade de 

carga que discutem o fenômeno de overtourism, e de possíveis impactos sobre 

a tolerância dos residentes aos turistas, possivelmente resultando em hostilidade 

ou em antagonismo, o presente estudo buscou desenvolver um novo método de 

medição e identificação dos níveis de tolerância ao turismo em destinos urbanos, 

fundamentado na concepção de um modelo de tolerância ao turismo, de um 
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protocolo de pesquisa e de um modelo gráfico de dispersão para identificação 

dos níveis de tolerância ao turismo. 

O modelo de tolerância ao turismo, por sua vez, baseou-se nos seguintes 

modelos para ser estabelecido: 

• Matriz dinâmica de Butler (1974, citado por Griffin, 2013), que apresenta 

as atitudes e comportamentos da comunidade local ao turismo, dividindo-

se em comportamentos ativos sejam eles positivos ou negativos de 

aceitação ou negação ao turismo respectivamente e, o comportamento 

passivo o qual indica que o residente concorda ou discorda em algum 

aspecto do modelo de turismo local, porém de maneira silenciosa ou 

distante. 

• O modelo de irritação com o turismo, Irridex, de Doxey (1975): Onde se 

observa o índice de irritação ao passo que o turismo se desenvolve ao 

longo do tempo e, como resultado, no espaço. 

• Modelo conceitual de turismo, de Mathieson e Wall (1982): Para 

compreensão dos processos de percepção de impactos de turismo, 

levando em conta as características dos residentes e do próprio destino, 

bem como dos visitantes exigindo, ao fim, medidas de controle que 

influenciam diretamente a demanda. 

• Quadro de impactos de overtourism, de Colomb e Novy (2017): 

Direcionando as compreensões e os possíveis impactos turísticos nas 

destinações, agregando-as no modelo em desenvolvimento. 

• Modelo geral de overtourism, de Peeters et al. (2018), onde se observa 

os fatores de impacto e as limitações, de densidade e de intensidade 

turísticas em de destinações, frente respostas de stakeholders, de modo 

que se inicie ou não o fenômeno overtourism 

• As leis de hospitalidade de Camargo (2021), em especial as descrições 

do autor das diferenças conceituais de hospitalidade, de inospitalidade e 

de hostilidade. 

 

Desse modo, o modelo de tolerância ao turismo (Figura 27) busca 

compreender, os níveis de impactos turísticos percebidos na destinação e seu 
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respectivo nível de tolerância turística, gerando comportamentos ativos positivos 

(hospitalidade ou euforia), negativos (hostilidade ou antagonismo), ou 

comportamentos passivos, de inexistência de hospitalidade (inospitalidade ou de 

apatia ou irritação). 

 
Figura 27: Modelo de tolerância ao turismo 
Fonte: Elaboração própria 

 

Desse modo, e tendo como base estudos desenvolvidos por Getz (1993), 

por Ashworth e Tunbridge (2000), por Hayllar e Griffin (2005) e Hayllar et al. 

(2011), assume-se como ponto de análise central o precinto, ou seja, a área 

turística localizada em um centro urbano maior, onde estão concentrados a maior 

parte dos serviços e atrações turísticas, entre outros empreendimentos ligados 

indiretamente ao turismo, bem como a intersecção de turistas e habitantes sobre 

o espaço, cujos possíveis impactos turísticos são mais percebidos, sendo estas 

áreas no geral caracterizados como distritos de negócios, comerciais, de 

residência, da boemia, bairros centrais ou históricos, frente mar, entre outros. 

Portanto, e na perspectiva do precinto, as análises são desenvolvidas 

considerando-se três conjuntos de informações, baseadas em Mathieson e Wall 
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(1982), Colomb e Novy (2017) e Peeters et al. (2018), sendo elas apresentadas 

no quadro 11. 

 

Quadro 11: Características, usos e influências ao precinto 

Influências externas ao 
precinto 

Paridade monetária frente as principais moedas estrangeiras 

Condições de segurança socioeconômicas que favoreçam as 
viagens 

Localização geográfica e proximidade de centros emissores de 
turistas 

Sazonalidade 

Usos turísticos 

Densidade, características e segmentação de turistas 

Objetivos ou tipos de atividades buscadas no destino 

Proximidade das facilidades de transporte (portos, aeroportos, 
rodovias) 

Presença de Airbnbs e outros empreendimentos hoteleiros e 
extra-hoteleiros 

Dependência econômica do turismo 

Presença ou proximidade de patrimônios histórico e culturais 

Possíveis ações de stakeholders prevendo-se mitigar possíveis 
impactos negativos percebidos 

Usos residenciais 

Características físicas da cidade/área analisada 

Características socioeconômicas da cidade 

Organização do espaço 

Infraestruturas urbanas e facilidades em meios de transporte 

Áreas de presença e maior circulação de residentes 

Quantidade e características de habitantes 

Percepção de aspectos ligados à condição e qualidade de vida 
no destino 

Possíveis ações de stakeholders visando melhorar aspectos 
relacionados à vida na destinação 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Portanto, no campo de influências externas à destinação analisam-se 

contextos capazes de gerar ou ampliar a percepção de impactos e percepção de 

risco sobre as condições e qualidade de vida na destinação, ligados direta ou 

indiretamente ao turismo, os quais a municipalidade não possui controle, e que 

são capazes de induzir comportamentos positivos ou negativos aos residentes 

em relação aos turistas. 

Influências como mudanças ou crises econômicas, que induzem os 

turistas nacionais a buscarem destinos próximos, paridade de moedas 
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internacionais, localização, facilidade de acesso e proximidade de centros 

emissores de turistas, dias festivos ou feriados em cidades próximas e que, 

portanto, se tornam emissoras de turistas, segurança sanitária como aquela 

ocorrida durante a pandemia de COVID-19, entre outros aspectos que fazem das 

influências externas igualmente responsáveis por atenuar ou diminuir a 

sensação de impactos e, consigo, os comportamentos dos residentes. 

Esta categoria não se restringe apenas aos tópicos salientados, haja vista 

que cada contexto, regiões ou até mesmo países possuem as suas próprias 

características que se relacionam ao turismo e, portanto, capaz de receber 

influências externas passíveis de análise e consideração. Desse modo, destaca-

se que este modelo se trata de uma aproximação da realidade, sendo 

necessários estudos prévios sobre o destino em análise, além de indagações 

durante etapa de pesquisa empírica qualitativa. 

Por sua vez, na etapa de usos turísticos busca-se compreender possíveis 

influências turísticas ao precinto, por meio do tipo de atividade que se desenvolve 

in loco. Haja vista que, por serem entendidas de maneira sistemática e holística 

por motivo de receber e ser espaço de desenvolvimento de uma atividade 

econômica que se pauta na movimentação de pessoas, de recursos e de 

culturas, os precintos são locais de manifestações de impactos diversos e palco 

de efeitos globalizantes trazidos pelo turismo. 

Portanto, entende-se por meio do modelo em concepção, que todos os 

aspectos influenciadores e de utilização do espaço estão interligados, haja vista 

que tanto os aspectos internos quanto externos ao precinto, ditam o modo como 

a atividade turística decorrerá no espaço, como as muitas das influências e 

preferências dos turistas serão estabelecidas. 

Tal contexto influencia diretamente o cotidiano dos residentes, ao que diz 

respeito às preferências por utilizações de serviços públicos e/ou privados, 

horários de deslocamentos, utilização de vias públicas, segurança, habitação, 

entre outros aspectos ligados à qualidade ou condição de vida no precinto o que, 
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mais adiante, resultará em percepção de impactos sejam eles positivos, neutros 

ou negativos ao turismo. 

Desse modo, e com base em Mathieson e Wall (1982), Peeters et al. 

(2018) e Plichta (2019) define-se o campo de usos turísticos como aquele 

direcionado aos estudos das características e usos turísticos do espaço, 

capazes de gerar pressões sobre o cotidiano da cidade, controláveis pela 

municipalidade por meio de políticas públicas, incremento de capacidade ou 

regulamentações. 

Os tópicos apresentados são adaptáveis, ao passo que se busca 

estabelecer uma compreensão mais aproximada dos aspectos turísticos ou 

contextos influenciadores no precinto, portanto, permitindo análises em qualquer 

área turística habitada. 

O campo de usos residenciais trata de tópicos relacionados à vida na 

cidade, dos usos e condições de vida e, portanto, guia-se por tópicos como 

características físicas, sociais ou socioeconômicas locais, densidade 

demográfica e utilização da cidade no cotidiano, influência turística à vida dos 

residentes, entre outros. 

Desse modo, se consideram análises relacionadas à qualidade e 

condição de vida na destinação frente possíveis influências turísticas, mudanças 

comportamentais, percepções diversas sobre a atividade e a organização do 

espaço, trânsito, áreas de circulação, áreas que intercalam serviços 

majoritariamente turísticos com aqueles do dia a dia para moradores, além da 

presença de aspectos ligados à satisfação das decisões e ações de stakeholders 

no processo de organização e planejamento turístico. 

Assim como ressaltados nos demais tópicos, o campo de usos 

residenciais é também dinâmico ao passo que cada realidade turística possui 

suas características, sendo necessária a análise prévia para possíveis 

adaptações dos aspectos considerados em pesquisa empírica e futura 

identificação da tolerância ao turismo. 



144 
 

 
 

Conforme abordado por autores como Doxey (1975), Miossec (1977), 

Butler (1980), ou mais atualmente em Colomb e Novy (2017), Milano (2018), 

Peeters et al. (2018) e Beni (2020), bem como apresentados neste estudo por 

meio do capítulo quatro, ao passo que a atividade turística se desenvolve 

tornando-se massificada ou incômoda aos residentes, possíveis impactos são 

apontados, em especial em contextos onde a capacidade de resposta dos 

stakeholders responsáveis pela gestão da atividade turística são limitadas, ou 

direcionados erroneamente à outros campos que não aqueles onde se requisita 

atenção. 

Ao final, a presença e a intensidade de impactos, conforme observado por 

meio de inquéritos no precinto, será um dos componentes que levará à 

percepção da tolerância ao turismo, juntamente às percepções de aglomerações 

turísticas, pressões de atividades turísticas sobre o destino, influências sobre a 

qualidade e condição de vida na cidade e capacidade de resposta dos 

stakeholders ligados ao turismo, entre outros aspectos. 

Ao final, busca-se identificar a tolerância ao turismo, onde se apresentam 

as percepções da aceitação ou não da atividade turística na destinação do modo 

como esta é desenvolvida, bem como a aceitação dos fluxos de turistas que 

percorrem o precinto em estudo. 

Portanto, a tolerância ao turismo é compreendida como o resultado entre 

impactos e pressões percebidas, frente a capacidade de resposta e organização 

do turismo por parte dos stakeholders responsáveis pelo turismo, motivando os 

residentes a adotarem comportamentos: 

• Hospitaleiros/Euforia/Turismofilia: Quando há pouca percepção de 

impactos ou pressões sobre o precinto, com uma presença ou ação de 

stakeholders considerada adequada e, portanto, residentes mais 

propensos a oferecer a hospitalidade aos visitantes. 

• Inóspitos: Quando há uma moderada ou elevada percepção de pressões 

turísticas sobre o precincto, porém com um engajamento moderado dos 
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stakeholders visando mitigá-los, havendo inospitalidade por conta da 

apatia ou irritação com o turismo entre moradores. 

• Hostis/antagonistas/turismofobia: Quando há uma considerável 

percepção de impactos sobre o precinto e respostas inadequadas ou 

insuficientes de stakeholders ligados ao turismo, causando turismofobia, 

hostilidade ou antagonismo 

  

Portanto, com base em estudos de Camargo (2021), Doxey (1975) e 

Griffin (2013), estes níveis de tolerância são compreendidos por meio do quadro 

12. 

Quadro 12: Categorias de tolerância ao turismo 

Definição 
Entendido em Doxey (1975) 
como: 

Entendido em Griffin (2013) 
como: 

Hospitalidade Euforia Comportamento ativo positivo 

Inospitalidade Apatia e/ou irritação Comportamento passivo 

Hostilidade Antagonismo Comportamento ativo negativo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Busca-se, por meio dos resultados deste modelo, entender a aceitação 

ou não da atividade turística nos moldes como esta é desenvolvida no precinto, 

bem como perceber os impactos ou incômodos gerados nos habitantes e a 

percepção da atuação dos stakeholders do turismo na busca da manutenção de 

sua qualidade e da continuidade de vida no precinto. 

 

5.4 Objetivos, problemática, pressupostos e etapas de estudo e 

investigação 

  

Uma vez apresentado o modelo de tolerância ao turismo, estabelece-se 

como objetivo geral da presente tese de doutoramento, ‘propor e aplicar um novo 
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método para medir e identificar os níveis de tolerância ao turismo em precintos 

urbanos’. 

Por meio do alcance do objetivo geral proposto, busca-se alcançar 

também os objetivos específicos, permitindo-se uma compreensão mais 

abrangente do tema em destaque, bem como a utilização deste material para 

futuros estudos que se debruçam sobre os assuntos ligados diretamente ou 

indiretamente aos discutidos aqui. Os objetivos específicos de natureza empírica 

são: 

a) Realizar estudo de caso em precinto urbano, utilizando como base o 

modelo e protocolo de pesquisa, propostos por meio deste estudo, para 

teste e validação; 

b) Compreender, durante o estudo de caso, as principais influências e 

pressões do turismo na destinação escolhida; 

c) Propor um modelo de representação gráfica de tolerância ao turismo em 

precintos urbanos, tendo como base a fundamentação teórica 

desenvolvida; 

d) Constatar o nível de tolerância ao turismo no(s) precinto(s) estudado(s), 

aplicando-se o método proposto. 

 

Para além dos objetivos propostos, a apresentação de um método de 

tolerância ao turismo e de percepção de pressões causadas ou acentuadas por 

essa atividade, prevê a possibilidade da realização de estudos comparativos em 

destinos e realidades diversas, em busca de se observar ações, planos e/ou 

estratégias adotadas para o alcance de melhores níveis de aceitação turística, 

levando em conta as expectativas de todos os stakeholders envolvidos. 

 Como problemática do presente estudo, propõe-se a seguinte questão: 

‘Como medir e identificar os níveis de tolerância ao turismo em precintos 

urbanos?’. Busca-se, portanto, utilizar o modelo e protocolo de pesquisa em 

desenvolvimento para teste e validação em estudo de caso, encontrando-se ao 

final os níveis de tolerância ao turismo no destino selecionado, bem como 

constatar os principais contextos turísticos que causam os resultados obtidos. 
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Para a formalização de pressupostos, buscou-se considerar os possíveis 

resultados de estudo de tolerância ao turismo na cidade selecionada, 

considerando-se tanto indagações aos stakeholders durante fase de entrevistas, 

quanto questões para que fossem respondidas por residentes na etapa 

quantitativa, permitindo assim a sua análise e posterior validação, sendo eles: 

1 Os precintos indicados, por stakeholders entrevistados, são aqueles 

localizadas a beira-mar, já que a principal segmentação turística santista 

é de sol e praia ou de veraneio. 

2 Os impactos turísticos em Santos são percebidos especialmente em 

períodos festivos, como natal, ano novo e carnaval. 

3 O cenário do turismo santista com maior média de respostas antagonistas 

ou hostis, está relacionado às aglomerações nas praias. 

4 Os moradores que apresentaram maior nível de hostilidade ou 

antagonismo são aqueles que dependem de dois ou mais precintos por 

motivos diversos do cotidiano. 

5 Apesar das pressões percebidas, os santistas reconhecem a importância 

do turismo para a cidade. 

 

O desenvolvimento do arcabouço teórico levou em conta as palavras-

chave, turismo urbano, hospitalidade, overtourism, capacidade de carga e, o 

objeto de estudo desta tese, Santos - Brasil, cuja finalidade foi, por meio destes 

conceitos, propor um novo modelo e protocolo de pesquisa de tolerância ao 

turismo, cujo teste e validação ocorreu a partir da seleção do município de 

Santos, localizado no estado de São Paulo (Brasil), adotando-se o paradigma 

pós-positivista, de característica exploratória e abordagem qualiquantitativa. 

A pesquisa empírica foi, portanto, dividida em três etapas sendo a primeira 

de característica qualitativa, envolvendo a visita ao destino selecionado, bem 

como a coleta de dados em fontes secundários visando, tendo como base o 

modelo de tolerância ao turismo, conhecer as características do turismo na 

cidade.  
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Por meio da primeira etapa de pesquisa, gerou-se o instrumento de 

perguntas semiabertas de entrevistas com stakeholders, sendo essa a segunda 

etapa de pesquisa empírica, de característica qualitativa, onde se buscou 

conhecer, de forma mais aprofundada, as principais características do turismo 

no destino, bem como suas deficiências e possíveis pontos que possam causar 

danos na condição e qualidade de vida nos residentes, além dos principais 

precintos da cidade.  

Por meio do conteúdo gerado em entrevistas com stakeholders 

estabeleceu-se o questionário para inquéritos com moradores, sendo essa a 

terceira etapa de pesquisa empírica, de característica quantitativa, e aplicada em 

precintos turísticos de Santos (Brasil), conforme indicações dos próprios 

entrevistados. 

Por meio da figura 28, apresenta-se as etapas de estudo e investigação 

da presente tese, tendo a fundamentação teórica e as bases estruturais como o 

ponto de partida para a concepção do modelo e protocolo de pesquisa de 

tolerância ao turismo, bem como das etapas de pesquisa empírica adotadas 

neste estudo.
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Figura 28: Etapas de estudo e investigação 
Fonte: Elaboração própria  
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 Ao final, o processo de análise e discussão de resultados, contribuíram 

para as validações tanto do modelo e protocolo de pesquisa, quanto dos 

pressupostos, finalizando este estudo no capítulo de conclusão, onde se 

apresenta o alcance de objetivos e da problemática de pesquisa.  

Uma vez definidas as bases de estudo, as seções a seguir visam detalhar 

o protocolo de pesquisa de tolerância ao turismo, e sua aplicação em Santos 

(Brasil), os procedimentos metodológicos adotados, de coleta de dados, 

observações, construção de instrumentos de pesquisa qualitativa e quantitativa 

e, por fim, as análises de dados. 

 

5.5 Protocolo de pesquisa de tolerância ao turismo e aplicação em Santos 

(Brasil) 

 

Para que o modelo apresentado seja utilizado, propõe-se um protocolo de 

pesquisa de tolerância ao turismo, que prevê estudos, inquéritos e análise de 

dados, buscando-se perceber a aceitação ou não do turismo em precinto(s), bem 

como as principais fontes de pressões. Deste modo, na presente seção, buscou-

se apresentar o protocolo de pesquisa desenvolvido, juntamente a sua aplicação 

na cidade de Santos (Brasil) de modo que, ao final e como já citado, ocorram o 

teste e a validação do método proposto, bem como se identifique o nível de 

tolerância ao turismo nos precintos da citada cidade.  

Neste campo, e com base nas etapas do modelo proposto, a concepção 

do protocolo de pesquisa levou em conta outros métodos de estudo e definição 

de capacidade de carga em destinos turísticos, nomeadamente:  

• Padrões de qualidade na abordagem de aglomeração de forma visual 

(Manning et al., 1996, 2002): Método aplicado na etapa de pesquisa de 

campo do presente modelo e protocolo de pesquisa, que se utiliza de fotos 

do espaço analisado, contendo diferentes quantidades de usuários ou 
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turistas, permitindo a verificação e percepções de tolerância ou de 

perturbações aos inquiridos. 

• Escala de percepção de aglomerações (Heberlein & Vaske, 1977): 

Utilizado em questionários para indicação de respostas em escala Likert, 

buscando-se estabelecer escala de percepções e tolerância quanto as 

perturbações relacionadas ao excesso de turistas e sobreutilização dos 

recursos do precinto. 

• Modelo para determinar a capacidade de carga sociológica (Saveriades, 

2000): Entender como o turismo encoraja atitudes antissociais nas 

destinações, quando os resultados da pesquisa ligam à hostilidade ou ao 

antagonismo. 

• Modelo de harmonia em destinos turísticos (Zhiyong & Sheng, 2009), 

direcionando questões e afirmações relacionadas à harmonia na gestão 

e nas relações com turistas em destinações 

• Os cuidados e etapas de aplicações do presente protocolo de pesquisa 

tiveram como base teórica os protocolos de estudos de casos de Yin 

(2015) e de Guerra (2010), onde se estabelece a necessidade de uma 

preparação prévia da pesquisa de campo, por meio de um instrumento de 

coleta, assim como as regras, os cuidados e os procedimentos a serem 

adotados nas etapas empíricas. 

 

Busca-se, deste modo, a generalização da aplicação do presente 

protocolo de pesquisa em outros destinos turísticos urbanos, direcionando 

olhares, reflexões, entrevistas e tópicos de modo que as causas e percepções 

com relação ao turismo em diferentes contextos sejam mais bem identificados e 

compreendidos, concedendo aos pesquisadores e estudantes deste campo um 

novo método para a compreensão dos fatores que levam à hospitalidade, à 

inospitalidade ou à hostilidade turística em espaço urbano.  

Busca-se também fornecer um instrumento de pesquisa e planejamento 

turístico aos stakeholders em cargos de decisão de modo que, ao final, se 

acentue ou melhore os níveis de hospitalidade e aceitação dos residentes aos 

turistas em uma destinação urbana. 
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Desse modo, o presente protocolo está fundamentado em coletas de 

dados tanto secundários quanto primários, bem como em pesquisas tanto 

qualitativas quanto quantitativas (Figura 29), onde uma etapa de análises 

apoiará e embasará a criação dos instrumentos de coletas das etapas seguintes. 

  
Figura 29: Protocolo de coletas de dados 
Fonte: Elaboração própria 

 
Por meio das subseções a seguir, apresentam-se os procedimentos de 

preparação e coletas de dados, assim como propostas de tratamento e análise 

de dados relativos à tolerância ao turismo em destinações urbanas com foco, 

neste estudo, em sua aplicação na cidade de Santos (Brasil) 

 

6.5.1. Etapa 1: Observações in loco, coleta e análise de dados secundários 

 

A primeira etapa de estudo empírico inicia-se com a seleção de um objeto 

de estudo, ou seja, uma destinação turística que, por meio da qual, se objetiva 

desenvolver pesquisa para identificação da tolerância ao turismo. 

Nesta primeira etapa, previu-se a visitação técnica para observações do 

modelo turístico aplicado, para fotos e primeiros contatos na destinação, assim 

como as primeiras coletas de informações e dados secundários acerca de suas 

características, tal como número de habitantes, pirâmide etária, informações 

socioeconômicas e outros, e de seus principais aspectos turísticos, atrações, 
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adotando-se como fonte de coleta os portais governamentais, de pesquisas 

oficiais, de promoção turística, entidades associativas e de moradores. 

Além de um primeiro conhecimento sobre o turismo na cidade, esta etapa 

de coleta e análise de dados secundários é utilizada para embasar a criação de 

instrumento de perguntas semiabertas para entrevistas com stakeholders, 

direcionando esforços para a segunda etapa de pesquisa, de característica 

qualitativa, considerando-se as categorias de análise presentes no quadro 8. 

A primeira etapa de pesquisa no município de Santos contou com cinco 

visitas técnicas do pesquisador sendo, três durante o verão de 2020 e 2021 

(dezembro de 2020 e, janeiro e fevereiro de 2021) e, duas visitas durante o 

inverno de 2021 (ambas no mês de julho de 2021), por aproximadamente dois 

dias cada. Onde se buscou explorar a cidade, seus principais pontos turísticos e 

observar seus principais pontos de lotação turística, apoiando as coletas de 

informações em portais de Internet oficiais e documentos turísticos. 

Vale destacar, no entanto, que o pesquisador já visitou Santos no passado 

dada a proximidade com sua cidade natal, a cidade de São Paulo, o que permitiu 

um conhecimento prévio sobre a cidade, bem como uma maior facilidade ao 

pesquisador para a realização de entrevistas e inquéritos, dadas as 

necessidades de cuidados e de isolamento social exigidos durante a pandemia 

de COVID-19. 

 

5.5.2 Etapa 2: Qualitativa - Entrevistas com stakeholders 

 

A segunda etapa de coleta de dados do presente protocolo prevê a 

realização de entrevistas com stakeholders do turismo da cidade estudada. 

Desse modo, busca-se conhecer informações mais aprofundadas sobre a 

cidade, sobre seus residentes e a atividade turística no município, além de 
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possíveis pressões e comportamentos dos moradores frente o modelo turístico 

aplicado. 

Portanto, para esta primeira etapa de entrevistas, utiliza-se os dados 

coletados por meio de visitas técnicas e coleta de informações secundárias, 

desenvolvidas na etapa anterior, para a criação de um instrumento de perguntas 

semiabertas, adotando-se as seguintes categorias: 

• Identificação do entrevistado: As questões relacionadas à este tópico são 

realizadas buscando-se uma apresentação ou identificação do 

entrevistado, bem como seu papel dentro do turismo na cidade em estudo. 

• Influências externas: Percepções dos stakeholders acerca dos principais 

aspectos ou características externas que exercem influências sobre a 

destinação, em especial tendo em vista a sua atividade turística. 

• Usos turísticos: Para este tópico, os temas discutidos tratam sobre o 

modelo de atividade turística desenvolvida na cidade, os principais 

atrativos da cidade, possíveis impactos percebidos pelos entrevistados, 

além de ações adotadas (ou não) por stakeholders visando a sua 

preservação ou mitigação de impactos. 

• Usos residenciais: Abordagens relacionadas aos residentes, assuntos 

relativos à sua condição e qualidade de vida frente o turismo no município, 

alterações de comportamentos com a presença de turistas, além da 

possibilidade de integração dos residentes no processo de planejamento 

turístico. 

• Considerações finais: Nessa última categoria, solicita-se últimas reflexões 

aos stakeholders entrevistados sobre a cidade, bem como solicitar 

indicações de precintos na cidade em estudo, adotando-se essas 

indicações como lócus da próxima etapa de pesquisa de campo, de 

característica quantitativa. 

 

Para seleção dos stakeholders entrevistados, sugere-se os seguintes 

critérios, baseados em setores de governança: 
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• Primeiro setor: Órgão público de turismo do município, como secretarias, 

diretorias, autarquias e outros. 

• Segundo setor: Iniciativa privada, conforme apresentado no quadro 1, de 

classificações e categorias de empresas de turísticas (Montejano, 2001). 

• Terceiro setor: As organizações não-governamentais, que atuem 

diretamente com a atividade turística e que sirvam de ponte entre a 

população e essa atividade. 

 

 O primeiro contato para agendamento de entrevista é aquele onde se 

busca realizar uma primeira abordagem sobre os objetivos do estudo, onde se 

busca conscientizar o convidado sobre os temas e perguntas que serão feitas, 

assim como engajá-lo para a entrevista, solicitando-se o agendamento tendo em 

vista as suas disponibilidades, seja de maneira presencial ou por 

videoconferência. 

Para possíveis ajustes no questionário de entrevistas, adota-se a 

possibilidade de entrevista piloto, tornando-a mais fluída e assertiva, haja vista 

que, para que uma entrevista possa ocorrer sem contratempos, as perguntas 

devem ser compreensíveis e objetivas permitindo uma reflexão mais confortável 

aos entrevistados. 

Para que a análise de conteúdo transcorra, sugere-se a gravação de 

entrevistas comunicando-a ao entrevistado no início de cada seção. Desse 

modo, dentre as possibilidades de análises, Bardin (2011) indica a organização 

das informações coletadas em categorias, conforme adotado neste protocolo, 

para posterior exploração. 

A seleção de entrevistados para a aplicação desta etapa do protocolo na 

cidade de Santos, por sua vez, se deu por meio da técnica ‘bola de neve’, onde 

um entrevistado indicou a entrevista seguinte, ficando a cargo do pesquisador 

apenas a seleção do órgão público municipal de turismo e de promoção turística, 

entrevistando-se um servidor de cargo de gestão de marketing e estratégias de 

turismo e, de um professor doutor representando a instituição federal de ensino, 

que se trata da instituição acadêmica que estuda o turismo na cidade e nas 
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intermediações e, portanto, responsável pela formação de profissionais para o 

turismo na cidade. 

 

Quadro 13: Seleção de entrevistados para etapa qualitativa 

Representações Entrevistados 

Órgão Público 

Órgão público municipal voltado ao 
planejamento turístico e de promoção turística, 
sendo entrevistado o diretor de marketing e 
turismo. 

ONG Organização Não-Governamental voltada a 
ensinar surf aos turistas e residentes 

Agência de turismo Agência de turismo voltada a organização de 
atividades cicloturísticas em Santos e região. 

Empresa de transporte Empresa de transportes e turismo para 
transfers, receptivos, mobilidade corporativa e 
de grupos 

Meios de hospedagem Hotel localizado na orla de Santos, região de 
Ponta da Praia. 

Meio de hospedagem extra-
hoteleiro 

Pousada e hostel localizada na região de 
Gonzaga 

Empresa de restauração Restaurante de hotel, aberto aos residentes, 
localizado na orla de Santos, região Ponta da 
Praia 

Outras empresas Instituição de ensino federal. 

Fonte: Adaptado de Montejano (2001) 

 

Para o estudo de caso da presente tese de doutoramento, a primeira 

entrevista foi realizada com um professor doutor representando a instituição 

federal de ensino, categorizado como ‘outras empresas’ adaptando-se o quadro 

de Montejano (2001), onde se buscou observar possíveis ajustes a serem feitos 

na primeira versão do instrumento de entrevistas, antes de ser utilizado nas 

demais entrevistas. 

O contato com o professor doutor ocorreu durante o mês de maio de 2021, 

de maneira online utilizando-se a plataforma Google Meet, dadas as 

necessidades de resguardo tendo em vista a pandemia de COVID-19. 

Nessa etapa, observou-se que seriam necessários ajustes em indagações 

sobre contextos gerais de turismo e de overtourism já que, na primeira versão 

do instrumento de entrevistas haviam indagações que buscavam reflexões não 
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sobre a cidade em estudo, mas sobre outros contextos internacionais com 

fenômenos turísticos semelhantes, o que se observou a possibilidade de 

dúvidas, incompreensões ou desconforto por falta de informações sobre outras 

realidades, assim como repetição de respostas quando se solicitasse reflexões 

acerca desses mesmos fenômenos em Santos. 

Desse modo, optou-se por unificar as indagações, solicitando reflexões 

que reunissem, a critério do entrevistado, observações tanto sobre contextos 

gerais e externos quanto aquilo que se observa no turismo santista. Essa 

alteração, contudo, buscou conferir maior flexibilidade e conforto ao entrevistado, 

já que se permitiu a opção por responder apenas sobre os contextos observados 

em seu cotidiano, na cidade de Santos, caso assim o preferissem. 

O instrumento de perguntas semiabertas utilizado em entrevistas com 

stakeholders da cidade de Santos, portanto, encontra-se posicionado na seção 

de apêndices da presente tese de doutoramento, nomeadamente em apêndice 

1. 

A entrevista com o professor doutor, representante da Instituição federal 

de ensino, mesmo que tratada como entrevista piloto, foi considerada para 

análise dadas as informações e conteúdos coletados acerca do turismo santista, 

a qual está posicionada nesta tese de doutoramento. 

As demais entrevistas estenderam-se entre os meses de maio e junho de 

2021, de maneira online utilizando-se a plataforma Google Meet, dadas as 

necessidades de resguardo tendo em vista a pandemia de COVID-19, 

obedecendo as indicações de disponibilidades de dias e horários dos 

entrevistados, com duração média de 20 a 25 minutos para a realização de cada 

entrevista. 

As entrevistas, nesta etapa, foram gravadas e posteriormente transcritas 

de maneira integral, eliminando-se erros gramaticais e vícios de linguagem. Uma 

vez feitas as transcrições de entrevistas, as falas de stakeholders foram 

resumidas de modo que fosse possível a sua organização em quadros, 
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facilitando as comparações de respostas e análises dos conteúdos obtidos, 

destacando-se que não houve nessa etapa a utilização de softwares de análise 

de conteúdo. 

Desse modo, a etapa de análise de conteúdo e redação de resultados 

qualitativos levou em conta o método proposto por Bardin (2011), o qual 

considerou a codificação e a categorizações de temas discutidos, conforme 

anteriormente definidos em instrumento de entrevistas, cujas falas foram 

analisadas e comparadas, já que os temas tratados em todas as oportunidades 

de entrevistas foram correlatos. 

As falas e reflexões de stakeholders, em cada categoria, foram 

apresentadas por meio de quadros ao longo do capítulo de análise de dados de 

etapa qualitativa, onde se desenvolveu interpretações tornando conteúdos 

“falantes” (Bardin, 2011). 

Ao final, em etapa qualitativa, buscou-se formular o questionário a ser 

aplicados aos residentes na cidade em análise, sendo essa a base da terceira 

etapa de pesquisa, de característica quantitativa, cujos detalhamentos são 

apresentados nas subseções a seguir. 

É nessa etapa também, por meio das indagações em considerações finais 

de entrevistas, que se buscou conhecer os principais precintos da cidade e onde 

foi executada a etapa de pesquisa quantitativa do presente estudo, sendo 

indicados os bairros de José Menino, Gonzaga e Ponta da Praia. Detalhamentos 

sobre as citadas regiões, incluindo-se um mapa, estão posicionados no capítulo 

a seguir, de análise de dados de etapa qualitativa. 

 

6.5.3 Etapa 3: Quantitativa - Pesquisa com residentes 
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Para a preparação do questionário de etapa quantitativa, conforme já 

adiantado, busca-se primeiramente realizar a análise de conteúdo de entrevistas 

com stakeholders, de modo que as informações discutidas sejam utilizadas para 

a formalização de afirmativas que compõem o questionário, e para que possam 

ser avaliadas por moradores. 

Desse modo, sugere-se categorizar o questionário em três grupos de 

afirmativas, cujas respostas representarão suas percepções e seu nível de 

tolerância ao turismo em sua cidade, sendo elas: 

• Informações pessoais básicas: Relacionada às informações pessoais 

sobre o respondente, tal como os intervalos de idade, pontos e horários 

de circulação pelo precinto, locais ou precintos frequentados em seu dia 

a dia, entre outras informações a critério do pesquisador. 

• Usos turísticos: Com base nas características do turismo no local, das 

pressões e impactos tratados em entrevistas, disponibilizá-los em formato 

de afirmativas para que seja avaliado pelo respondente, assim como as 

possíveis ações ou decisões tomadas por stakeholders, mencionados ao 

longo das entrevistas, de modo que os respondentes possam também 

indicar a sua concordância ou percepção. 

• Usos residenciais: Avaliações tendo em vista a sua percepção de dia a 

dia, de condição e qualidade de vida, de direitos, privilégios e deveres 

sobre a cidade, sobre sua percepção quanto a segurança pública, 

utilização de espaços públicos, e outras informações relacionadas à sua 

vida na cidade. 

 

Nesse questionário, cada afirmativa em categorias de usos turísticos e 

usos residenciais, é acompanhada de uma escala de nove pontos de percepção 

de impactos, tendo como base a escala de percepção de aglomeração de 

Heberlein e Vaske (1977), representado a seguir, de modo que o questionário 

seja respondido adotando-se uma escala Likert. 
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Figura 30: Escala de percepção de aglomeração 
Fonte: Heberlein e Vaske (1977) 

 

As adaptações sobre a citada escala no questionário deste protocolo são 

feitas considerando-se as duas extremidades, conforme quadro a seguir, cujas 

informações disponíveis são “nem um pouco percebido” até “extremamente 

percebido” em usos turísticos, e “concordo totalmente” até “discordo totalmente” 

em usos residenciais. 

Quadro 14: Escalas para questionário de etapa quantitativa 

Escala likert para afirmativas 

de usos turísticos 
 

Escala likert para afirmativas 

de usos residenciais 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

Assim como também mencionado, a aplicação de inquéritos ocorre nos 

precintos indicados em etapa de entrevistas com stakeholders, de forma a se 

compreender as pressões locais sob o prisma daqueles que vivem ou 

frequentam essas áreas por razões diversas. 

Para que se obtenha uma visão aproximada da realidade, sugere-se que 

se defina uma amostragem representativa, com um razoável índice de 

confiabilidade, entre 90% ou 95%, conforme a margem de erro aceitável. Para 

isso, os dados de universo populacional do precinto estudado, obtidas ao longo 

da etapa 1, de coleta de dados secundários, embasarão os cálculos para 

obtenção da amostragem que, portanto, serão aqueles que responderão aos 

inquéritos (Costa, 2003; Malhotra, 2013).  
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Tais premissas se tratam da definição de amostragem probabilística, 

quando o universo populacional é conhecido e portanto, todos os elementos da 

população apresentam uma probabilidade maior do que zero para serem 

selecionadas, sendo algumas das técnicas adotadas a amostragem aleatória 

simples, amostragem sistemática, por conglomerados, entre outros (Costa, 

2003; Uchoa, 2015). 

Contudo, quando a informação relacionada ao universo populacional não 

está disponível publicamente, ou não é conhecida ou apenas não informada ao 

pesquisador, não sendo possível estabelecer índice de confiança e margem de 

erro, a definição de amostragem não-probabilística se torna uma opção, 

considerando-se, entre outras técnicas, a amostragem por conveniência, a 

amostragem sequencial ou por quotas (Costa, 2003; Malhotra, 2013). 

Antes do início de aplicação do questionário aos residentes, sugere-se a 

aplicação controlada e observada a menos residentes da cidade estudada, a 

título de pesquisas piloto, de modo que informações ou afirmativas que geraram 

dificuldades ou dúvidas sejam corrigidas quando necessárias, ou ajustadas de 

modo que fique mais clara e compreensível aos residentes que irão respondê-

la. 

Feita esta etapa, inicia-se a aplicação dos questionários de maneira 

presencial ou, quando impossível, de forma online, utilizando-se de plataformas 

de survey a escolha do pesquisador. 

Uma vez criado, validado e ajustado, o questionário será aplicado tendo 

em vista as recomendações e cuidados a seguir, nomeadamente visando 

informar os respondentes dos objetivos do estudo em andamento, bem como 

acerca do uso e análise das respostas fornecidas: 

• Identificar o nome e a origem acadêmica ou profissional (a universidade, 

o órgão público ou empresa) do pesquisador. 

• Informar o respondente quanto aos objetivos da pesquisa em andamento, 

seus objetivos e propostas de metodologias. 
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• Informar a estrutura do questionário, bem como o seu conteúdo, de modo 

que o respondente se sinta à vontade para respondê-lo, sem se preocupar 

com o fornecimento de outros dados que não estejam estritamente 

relacionados com a pesquisa. 

• Informar o respondente com relação aos usos das informações 

recolhidas, demonstrando o seu uso exclusivamente acadêmico, ou com 

fins de planejamento turístico da cidade em análise. 

 

Uma vez todos os cuidados observados, o questionário é aplicado. Os 

cuidados devem ser observados e adaptados conforme os objetivos da pesquisa 

ou do estudo em andamento, necessitando ser observado de maneira constante 

o conforto e a concordância do respondente ao participar. 

Após a etapa de coletas de dados, as análises decorrerão tendo como 

base a figura 31, o gráfico-modelo de dispersão de tolerância ao turismo, onde 

se busca compreender de forma visual as médias de tolerância ao turismo no 

destino estudado, bem como, de maneira individualizada, as principais causas 

de pressões turísticas conforme indicações em escalas Likert de 9 pontos 

anteriormente apresentadas, assim como estabelecer relações entre 

informações básicas dos respondentes com seu respectivo nível de tolerância 

ao turismo, cujos resultados são compreendidos como: 

• Comportamento ativo de hospitalidade: Quanto menos impactos forem 

percebidos, ou resultando em baixas médias de percepção de pressões 

ou de alterações nas condições de vida locais, representando o 

comportamento eufórico ao turismo. 

• Comportamento passivo de inospitalidade: Resultados em escala 

próximos ao ponto neutro, indicando percepção de impactos e pressões 

na cidade, com capacidade de alteração das condições de vida no local, 

porém ainda não alcançando respostas negativas extremas, 

representando a apatia ou a irritação ao turismo e, portanto, a 

inospitalidade. 

• Comportamento ativo de hostilidade: Quando os impactos forem 

extremamente percebidos, com consideráveis mudanças nos padrões 
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aceitáveis de condição e qualidade de vida na cidade, gerando a 

possibilidade de comportamentos hostis, antagonistas ou agressivos aos 

turistas. 

 

 
Figura 31: Gráfico-modelo de dispersão da tolerância ao turismo 
Fonte: Elaboração própria 

 

Para que se possa posicionar adequadamente os resultados em formato 

de gráfico de dispersão, adota-se a escala de nove pontos de percepção de 

aglomeração de Heberlein e Vaske (1977), conforme utilizada em questionário, 

para compor o gráfico-modelo proposto neste estudo, onde se observa nove 

eixos verticais que representam os níveis de percepção de impactos sobre os 

usos residenciais e qualidade de vida e, outros nove eixos horizontais que 

representam os usos turísticos e percepção de impactos. 

Por fim, os resultados são dispostos sobre o gráfico, permitindo 

compreensões tanto de forma coletiva, quanto individual, ou calculando-se por 

variáveis, como médias dos precintos estudados, ou conforme informações 

básicas solicitadas.   
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Após a coleta e organização dos dados, a redação se trata da 

apresentação e análise de dados, de modo que se torne possível identificar os 

níveis de tolerância ao turismo encontrados no momento da realização da 

pesquisa, bem como os fatores ou percepções turísticas mais latentes que se 

traduzem em hospitalidade, em inospitalidade ou em hostilidade nos precintos 

analisados. 

Adotando-se, portanto, o presente protocolo de pesquisa e de análise de 

dados para estudo de caso na cidade de Santos, para início da etapa de 

pesquisa com residentes, realizou-se quatro inquéritos considerados como 

testes, ou piloto. Nesta aplicação se buscou observar se as informações e 

afirmativas utilizadas no questionário estavam claras, bem como se as 

configurações das imagens estavam compreensíveis, iluminação, tamanho das 

letras, utilização da escala likert, entre outros aspectos. 

Os respondentes nessa etapa se trata de dois acadêmicos do turismo com 

título de doutorado e mestrado respectivamente, e outros dois respondentes sem 

ligações com o tema, ambos residentes da cidade em estudo. Ao final desta 

etapa, ambos os inquiridos indicaram para a não necessidade de alterações na 

estrutura do questionário, ou das afirmativas, escalas e imagens utilizadas. 

Desse modo, para abertura às respostas de residentes, a amostragem foi 

definida tendo como base o universo de moradoras da cidade de Santos 

estimados em 2021, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2021a), em 433.991 residentes, posicionando o município 

entre os mais densos do Brasil. 

Destaca-se que, ao início da aplicação de questionários, objetivou-se 

alcançar um total de 384 respondentes, representando um grau de confiança de 

95% e margem de erro de 5%, considerando-se o universo da população 

santista.  

Contudo, devido às dificuldades de aplicação dos questionários de 

maneira presencial por conta dos cuidados relativos à COVID-19, bem como o 
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fato de se considerar apenas os frequentadores e moradores dos precintos 

apontados por stakeholders, cujo universo populacional não é definido pelos 

órgãos de informação e estatística, alcançou-se um total de 208 respondentes, 

representando 85% de grau de confiança e margem de erro de 5% se 

considerado o universo populacional da cidade de Santos o que, mesmo assim, 

resulta em amostragem não probabilística ou não aleatória (Dencker, 1998; Gil, 

2002). 

A aplicação do questionário estendeu-se pelos meses de junho, julho, 

agosto e setembro de 2021, de maneira online utilizando-se, para isso, a 

plataforma Google Forms, cujo link para respostas foi compartilhado de maneira 

online com associações de moradores das regiões indicadas por stakeholders 

em etapa qualitativa, sendo elas José Menino e Ponta da Praia (não há 

associação de moradores do bairro Gonzaga) e, posteriormente, em redes 

sociais por meio de comunidades de moradores de Santos, em especial das 

citadas regiões apontadas como de intenso fluxo turístico. 

Uma vez aplicado o questionário aos residentes, os dados foram 

transferidos para o Microsoft Excel e, por meio dessa plataforma, realizou-se a 

análise de dados adotando-se o método proposto em gráficos de dispersão da 

tolerância ao turismo, sendo os gráficos desenvolvidos: 

• Gráfico de dispersão de tolerância ao turismo – Média. 

• Gráfico de dispersão de tolerância ao turismo - Geral. 

• Análise de tolerância ao turismo - Por faixa etária. 

• Análise de tolerância ao turismo - Por área de uso. 

• Análise de tolerância ao turismo - Por frequência. 

• Análise de tolerância ao turismo - Por residentes, de acordo com suas 

relações com a cidade. 

 

Uma vez detalhada a metodologia de estudo, apresenta-se a seguir as 

informações obtidas em visitação técnica e coleta de dados secundários acerca 

da cidade em estudo, sendo esse o resultado da primeira etapa de pesquisa, de 
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característica qualitativa e que, por meio dela, resultaram no instrumento de 

perguntas aos stakeholders, e demais indagações em entrevistas. 

 

5.6 O objeto de estudo: Santos, Brasil 

 

A seleção do município de Santos se deu na esteira dos impactos de 

COVID-19 ao turismo, cuja necessidade de resguardo e cuidado, adotadas ou 

sugeridos por governos e órgãos internacionais, exigiu o fechamento imediato 

de fronteiras internacionais à movimentação de pessoas. Porém, momentos de 

flexibilização de quarentena no Brasil, geraram intenso fluxo de turistas ao litoral, 

em especial Santos, dada a sua proximidade com São Paulo. 

Santos está localizado na região da Baixada Santista, estado de São 

Paulo (Brasil), distanciando-se da cidade de São Paulo, capital do estado 

homônimo, em 70 quilômetros, possuindo como limites territoriais ao norte os 

municípios de Santo André e Mogi das Cruzes; ao Sul o Oceano Atlântico e o 

município de Guarujá; a Leste o município de Bertioga; a Oeste os municípios 

de Cubatão e São Vicente, este último, considerado o primeiro município 

fundado no Brasil, em 1532 (Prefeitura de São Vicente, 2017; Turismo Santos, 

2021). 

Santos é o município sede da Região Metropolitana da Baixada Santista, 

que também é composta pelos municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Praia 

Grande, Itanhaém, Monguaguá, Peruíbe e São Vicente, somando-se cerca de 

1,9 milhão de habitantes no ano de 2021, cuja composição regional e localização 

é observada por meio da figura 32 a seguir, onde se apresenta também a 

localização de Santos em meio ao Brasil (AGEM, 2020; IBGE, 2021a; Martins, 

2021). 

Por sua vez, a Região Metropolitana da Baixada Santista, juntamente a 

outras duas regiões metropolitanas sendo elas, Região Metropolitana de São 
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Paulo e, Região Metropolitana de Campinas, formam o Complexo Metropolitano 

Expandido com um total de 68 municípios, uma megalópole com cerca de 30 

milhões de habitantes em 2010, sendo essa a primeira aglomeração urbana 

deste tipo no hemisfério sul (AGEM, 2020) 

Especificamente em Santos, atualmente, estima-se que vivam cerca de 

433.991 pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2021a), posicionando-o na 48ª posição dentre os municípios 

mais populosos do país, e como o 10º mais populoso do estado de São Paulo. 

O município é considerado um dos mais desenvolvidos do país, com 

índice de Desenvolvimento Humano – IDH em 0,840 (6ª posição no Brasil), e 

com um orçamento municipal anual de cerca de R$ 3,1 bilhões no ano de 2020 

e, PIB per capita R$ 51.829,99, conforme dados de 2017, o que a posiciona entre 

entre os 20 municípios mais ricos do país (Prefeitura Municipal de Santos, 2020; 

Turismo Santos, 2021). 

Ainda em suas características econômicas, o município conta com 42.566 

empresas, entre elas com 9.684 microempresas individuais, em diversos setores 

econômicos, entre eles o turismo, conforme dados da prefeitura de Santos 

(2021). 

Por conta de suas características econômica, de infraestrutura e de 

serviços, Santos é uma das cidades com melhor índice de qualidade de vida, 

sendo eleita a melhor cidade para se viver após os 60 anos, pelo Índice de 

Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL), mantendo também o índice 

de cidade educadora desde 2008, concedido pela Associação Internacional de 

Cidades Educadores (Aice), além de manter o título de cidade criativa da 

UNESCO, órgão das Nações Unidas para educação e cultura, desde 2015 

(FECOMERCIO-SP, 2020; Oliveira, 2007; Prefeitura Municipal de Santos, 2020)  

 Em Santos, está localizado o maior porto da América Latina, com 13 

quilômetros de extensão, responsável por cerca de 26% da balança comercial 

brasileira, cuja fundação se deu no ano de 1892, entretanto, o porto de atracação 
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teve início no século XVI que, por conta de seu estuário, militarmente 

considerado águas menos vulneráveis a ataques, resultou na formação de um 

povoado na década de 1540, alcançando elevação à condição de Vila do Porto 

de Santos no ano de 1546 (Turismo Santos, 2021; Porto de Santos, 2021). 

 
Figura 32: Localização do município de Santos 
Fonte: Prefeitura Municipal de Santos (2020) 

 

Santos ganhou importância na história brasileira por ser a cidade por onde 

se escoava a maior parte da produção do café brasileiro, sendo a principal 

riqueza do país entre os séculos XIX e XX, por meio da primeira ferrovia 

brasileira, a ‘São Paulo Railway’, que interligava o porto de Santos até a cidade 

de Jundiaí, também no interior do estado de São Paulo (FECOMERCIO-SP, 

2020). 
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Figura 33: Mapa de Santos e bairros 
Fonte: Prefeitura Municipal de Santos (2011) 

 

 No quadro a seguir, estão detalhados os bairros de Santos, conforme seus 

respectivos algarismos romanos, conforme posicionados no mapa acima: 

Quadro 15: Bairros de Santos, Brasil 

Bairros de Santos, Brasil 

I - José menino XXI - Porto Saboó XLI - Monte Serrat 

II - Pompéia XXII - Porto Valongo XLII - Morro Penha 

III - Gonzaga XIII - Porto Paquetá XLIII - Morro Pacheco 

IV - Boqueirão XXIV - Outeirinho XLIV - Castelo 

V - Embaré XXV - Porto Macuco XLV - Areia Branca 

VI - Aparecida XXVI - Porto Ponta da Praia XLVI - São Jorge 

VII - Ponta da 
Praia XXVII Morro José Menino XLVII - Rádio Clube 

VIII - Marapé XXVIII - Morro Santa Terezinha XLVIII Santa Maria 

IX - Campo grande XXIX - Morro Embaré XLIX - Caneleira 

X - Encruzilhada XXX - Morro Marapé L - Bom Retiro 

XI - Macuco XXXI - Morro Cachoeira LI - São Manoel 

XII - Estuário XXXII - Morro Nova Cintra LII - Chico de Paula 

XIII - Vila Belmiro XXXIII - Morro Jabaquara LIII - Saboó 

XIV - Jabaquara XXXIV - Morro Caneleira LIV - Piratininga 

XV - Vila Mathias XXXV - Morro Santa Maria LV - Alemoa 

XVI - Vila Nova XXXVI - Vila Progresso LVI - Vila Haddad 

XVII - Valongo XXXVII - Morro Chica de Paula LVII - Chinês 
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XVIII - Centro XXXVIII - Morro Saboó LVIII - Ilhéus Altas 

XIX - Paquetá XXXIX - Morro São Bento  

XX - Porto Alemoa XL - Morro Fontana  
Fonte: Prefeitura Municipal de Santos (2011) 

 

Ainda hoje, o café segue sendo um produto importante para a exportação 

brasileira, haja visa que o país permanece como o maior produtor mundial desse 

país, sendo o porto de Santos o responsável por escoar a maior parte dessa 

produção, sendo responsável no ano de 2016 por exportar 84% do café 

produzido no Brasil, totalizando-se 28,5 milhões de sacas de 60 quilos cada, 

rendendo receita de 5,4 bilhões de dólares naquele ano (Fecomércio, 2020). 

Por sua vez, o turismo se trata da segunda principal atividade econômica 

da cidade, atrás apenas das atividades relacionadas ao porto, com uma 

considerável gama de serviços e atrativos turísticos, sendo um importante 

destino turístico no Brasil (Prefeitura Municipal de Santos, 2020). 

Assim como faz parte da Região Metropolitana da Baixada Santista, os 

nove municípios compõem também a Região Turística da Costa da Mata 

Atlântica, que se trata de uma região turística voltada à promoção do 

desenvolvimento turístico dos municípios integrantes por meio de estância 

regional de governança (Meneguel, Cordeiro, & Silva de Deus, 2016). 

Santos foi eleita a sexta cidade mais procurada para viagens e turismo 

por brasileiros no ano de 2020, dada a sua localização próxima à cidade de São 

Paulo e, portanto, próximo dos principais aeroportos do país, bem como por 

conta de outros aspectos que o diferenciam no cenário turístico brasileiro, como 

a sua infraestrutura urbana turística e de mobilidade, segurança, atrações 

turísticas e disponibilidades de empreendimentos hoteleiros tanto 

independentes, quanto de redes nacionais ou internacionais, além de opções de 

meios de hospedagem extra-hoteleiros como Airbnb, entre outros serviços 

turísticos (G1 Santos, 2020; Meneguel et al., 2016). 

Desse modo, a cidade registrou no ano de 2018 cerca de 1 milhão de 

turistas, observando-se um incremento de 16% nestes números com relação ao 
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ano de 2017 (Tribuna, 2019). Para o ano de 2021, segundo dados da Prefeitura 

Municipal de Santos (2021), cerca de 360 mil turistas aproveitaram a cidade 

apenas no feriado de Sete de Setembro do citado ano, quando se comemorou o 

199º aniversário da independência brasileira. 

Santos destaca-se por ser um município litorâneo e, portanto, destino de 

verão de muitos brasileiros que se banham em seus sete quilômetros de praias, 

cuja alta temporada estende-se de dezembro a março, cujo período de 

temporada é responsável pelos maiores índices de ocupação de seus hotéis. 

Nas praias, além das caminhadas, os santistas e turistas praticam 

esportes aquáticos como o nado, surf, polo aquático, stand up com remo e 

outros, e na areia o futebol de praia, vôlei, futevôlei e o tamboréu, que se trata 

de um esporte genuinamente santista jogada como tênis de praia, porém, 

utilizando-se um pequeno pandeiro com aro de madeira no lugar da raquete 

(Turismo Santos, 2021). 

Além do acesso ao mar, a faixa de praia santista conta com o maior jardim 

de praia do mundo, registrado pelo Guiness World Record no ano de 2002 e 

mantendo-se assim até os dias atuais, com 5.335 metros de extensão e largura 

entre 45 metros a 50 metros, emoldurando os 7 quilômetros de praia da cidade, 

totalizando 218.800 m² de jardim de praia (Turismo Santos, 2021). 

Outros atrativos encontrados na faixa urbana a beira-mar e no jardim de 

praia são os 38 monumentos, entre estátuas, bustos, fontes, placas 

comemorativas e marcos de personagens e momentos da história brasileira 

entre outros, os quiosques da orla, bem como o aquário municipal, localizado na 

região da Ponta da Praia, além da vista do museu histórico localizado na 

Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, no Guarujá (Turismo Santos, 2021). 

O município em estudo também possui um rico centro histórico, dada a 

importância histórica da cidade sobretudo no período cafeeiro do estado de São 

Paulo, no início do século XX, o que gerou grandes riquezas para a cidade, cujo 

legado é a Bolsa Oficial do Café, um museu atualmente. 
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Assim como já mencionada a sua infraestrutura urbana, incluindo-se 

nessa análise a sua infraestrutura de lazer, esporte e cultura, o município possui 

calendário de eventos com diversas atividades, além de calendário para eventos 

e negócios, reunindo-se programações de tours ligando-se Santos às cidades 

próximas, programações culturais para adultos e crianças, campeonatos 

esportivos (Turismo Santos, 2021). 

 
Figura 34: Foto aérea da orla de Santos 
Fonte: Visite Santos (2020) 

 

Outro atrativo de Santos são suas personalidades históricas, dentre eles, 

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, considerado por muitos o rei do futebol, 

já que foi no Santos Futebol Clube onde iniciou sua carreira e jogou durante a 

maior parte de sua vida profissional, e onde está seu museu, o Museu Pelé. E, 

o panteão dos Andradas, onde está o corpo de José Bonifácio de Andrada e 

Silva, figura histórica brasileira e santista, considerado o patriarca da 

independência do Brasil e mentor dos imperadores brasileiros, D. Pedro I (D. 

Pedro IV de Portugal) e D. Pedro II. 

 Para além de seu espaço urbano, o ecoturismo é outra atividade 

explorada no município, já que 85% de seu território está localizado em área 
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continental, coberta com uma considerável área de Mata Atlântica preservada, 

com diversas comunidades ribeirinhas onde também são desenvolvidas 

atividades turísticas comunitárias, e, outros 15% de seu território localizado na 

ilha de São Vicente, onde se encontram o centro e demais bairros do município 

(Turismo Santos, 2021). 

 Dentre as atrações verdes e de natureza da cidade, para além da praia e 

do jardim de praia, o Orquidário de Santos é o segundo atrativo mais visitado na 

cidade, fundado no ano de 1945, possui uma variedade considerável de tipos de 

árvores, entre elas o pau-brasil, além de 500 animais de 58 espécies, muitos 

deles soltos pelo parque (Visite Santos, 2020). 

 A região de Gonzaga tornou-se ainda mais conhecida por seus roteiros 

gastronômicos já que, desde o ano de 2018, a Rua Tolentino Filgueiras, é 

considerada a rua gastronômica Santos, graças à articulação de empresários da 

via que decidiram personalizá-la com faixas e desenhos de talheres, no lugar 

das tradicionais faixas brancas, além de grafites temáticos em postes, mobiliários 

para descanso como bancos e banquetas individuais, novas lixeiras, iluminação 

e novo calçamento em mosaico tradicional português (Visite Santos, 2020) 

 Essa nova organização e cuidado na Rua Tolentino Filgueiras, em 

Gonzaga, gerou uma nova lei municipal que ampara as obras e melhorias 

realizadas por seus empresários, garantindo a continuidade dos cuidados sobre 

a via (Visite Santos, 2020). 

A gastronomia santista também é uma atração reconhecida já que, dada 

as diversas culturas e origens de seus residentes, a cidade conta com 

empreendimentos e roteiros gastronômicos de comidas italianas, orientais 

(japonesa e chinesa), hamburguerias, mexicanas, restaurantes temáticos, 

cervejarias, pizzarias, botecos entre outros, muitos deles concentrados na região 

turística do Gonzaga (Visite Santos, 2020). 

Por conta da presença do porto, cujo terminal de passageiros é o maior e 

mais movimentado do país, Santos recebe cruzeiros marítimos entre os meses 



174 
 

 
 

de novembro a março, no geral das companhias MSC Cruzeiros, Costa 

Cruzeiros e Pullmantur. Por fim, Santos é destino também do turismo de 

negócios e eventos, com opções de espaços tanto em hotéis quanto em centros 

de convenções, como o recém-inaugurado ‘Santos Convention Center’ (Turismo 

Santos, 2021). 

 Uma vez definido o destino em estudo, os detalhamentos dos próximos 

passos metodológicos adotados, tendo como base o modelo e protocolo de 

pesquisa em desenvolvimento por meio desta tese de doutoramento, são 

apresentadas nos subcapítulos a seguir. 

 Desse modo, as primeiras coletas acerca do município de Santos 

mostraram que a cidade possui diversas possibilidades de atratividade turísticas, 

além de roteiros de diversas categorias, buscando-se compreender por meio da 

etapa de entrevistas, ou de abordagem qualitativa, tópicos relacionados aos 

usos turísticos e influências externas: 

• Principais aspectos externos que influenciam o turismo santista. 

• Principais atrações ou características turísticas santistas, que mais 

causam pressões sobre a cidade. 

• Principais segmentações de turistas que visitam Santos. 

• Discussões acerca do tema overtourism, buscando-se compreender se a 

cidade alcança ou já alcançou este nível de turismo. 

• No caso de a cidade já a ter alcançado, quais são suas características e 

períodos em que esse fenômeno se observa. 

• Ações de stakeholders prevendo-se mitigar ou evitar possíveis impactos. 

 

Tendo em vista a categoria de usos residenciais que, conforme já 

abordado anteriormente, refere-se em especial ao cotidiano dos residentes na 

cidade, de sua qualidade e condição de vida, buscou-se indagar os seguintes 

tópicos: 

• Comportamento dos residentes quando em períodos de alta temporada e 

em overtourism, ou com maior fluxo. 
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• Pressões vindas do turismo que alteram o cotidiano dos residentes, ou 

que influenciam a sua qualidade de vida na cidade. 

• Inserção dos residentes no planejamento turístico da cidade, ou consultas 

feitas aos residentes para que sua opinião seja considerada. 

 

Por fim na categoria de considerações finais, buscou-se saber, sob o 

prisma dos entrevistados, o comportamento dos santistas frente o modelo atual 

de turismo, se são hospitaleiros, inóspitos ou hostis. Bem com os precintos 

santistas, ou que registram os maiores fluxos de visitantes. 

 

5.7 Conclusão 

 

Por meio do presente capítulo buscou-se apresentar o modelo e o 

protocolo de pesquisa de medição e análise da tolerância ao turismo, assim 

como apresentar os processos metodológicos de sua aplicação no destino 

brasileiro de Santos. 

Contudo, para além de se encontrar os níveis de tolerância turística em 

Santos, o desenvolvimento de um novo método se mostra importante para a 

própria evolução do conhecimento turístico, haja vista a possibilidade de 

replicação do método proposto em outras realidades, buscando-se compreender 

realidades diversas, assim como permitir a comparação de resultados obtidos 

anteriormente em destinos outrora escolhidos. 

No capítulo a seguir apresentam-se os dados coletados e suas 

respectivas análises, subdividindo-os em análises qualitativas em primeiro posto 

e, em seguida, por meio dos resultados obtidos nessa etapa, as análises dos 

dados coletados de forma quantitativa. 

A utilização do método descrito neste capítulo visa, ao final, conhecer os 

fatores que fazem hospitaleiro, inóspito ou hostil um precinto ou um conjunto de 



176 
 

 
 

precintos de uma cidade, auxiliando stakeholders diversos no processo de 

compreensão dos aspectos e características de um destino, assim como nos 

processos de planejamento turístico, englobando-se os tópicos destacados para 

a sua correta gestão. 
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6. ANÁLISE DE DADOS 

 

6.1 Introdução 

 O presente capítulo visa a apresentação e análise de dados obtidos em 

ambas as etapas de pesquisa, conforme já abordado e detalhado no capítulo 

metodológico da presente tese de doutoramento. Deste modo, o capítulo 

encontra-se dividido em duas seções, tendo em vista as etapas metodológicas 

previstas sendo elas: etapa qualitativa e etapa quantitativa. 

 Cada seção, por sua vez, está subdivida em subseções tendo em vista as 

categorias de afirmativas, perguntas e indagações levadas à campo. A seguir, 

inicia-se com a análise de conteúdo obtidos por meio de entrevistas com 

stakeholders, nos quais buscou-se conhecer de maneira aprofundada o turismo 

santista, pressões, atrações, e possíveis respostas de stakeholders em cargos 

de decisão, bem como estabelecer o questionário de etapa quantitativa, e os 

precintos onde os inquéritos ocorreram. 

  

6.2 Etapa qualitativa 

 

Após as primeiras pesquisas documentais acerca do objeto de estudo, em 

especial tendo em vista o modelo turístico praticado na cidade, a etapa de 

entrevistas com stakeholders visa validar as informações coletadas, bem como 

buscar um aprofundamento sobre turismo santista. 

 Desse modo, a etapa de entrevistas com stakeholders estendeu-se entre 

os meses de maio e junho do ano de 2021, considerando oito pessoas 

representantes de órgãos e empresas santistas, ou que atuam em Santos. Os 

conteúdos obtidos por meio das entrevistas realizadas, conforme já abordado 
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anteriormente, foram analisados tendo em vista Bardin (2011), subdividindo-se 

a seção de acordo com as categorias de indagações e perguntas discutidas, 

sendo elas percepções de influências externas, usos e pressões turísticas, usos 

e cotidianos residenciais e, considerações finais dos entrevistados. 

 

6.2.1 Percepções de influências externas 

 

Conforme o protocolo de pesquisa estabelecido por meio deste estudo, a 

seção de influências externas busca compreender aspectos externos, e portanto, 

fora das capacidades de controle por parte dos stakeholders do turismo do 

destino analisado, capazes de afetar frontalmente as percepções de pressões 

ou influências sobre o turismo na cidade. 

 

Quadro 16: Análise de influências externas ao turismo santista 

Representações Citações 

Órgão público 
Proximidade com São Paulo, a presença do maior porto da 
América Latina, limitação do espaço urbano por ser uma ilha e por 
ser rodeada por área de proteção ambiental na área continental. 

ONG 
Estar em uma ilha e a necessidade de se pagar um pedágio para 
acessar a cidade. 

Agências de turismo 

Proximidade com São Paulo e a facilidade de acesso ao litoral, 
ainda mais com os reflexos da pandemia, onde muitas pessoas 
escolheram passar o isolamento social em suas residências em 
Santos, ampliando os efeitos do turismo de segunda residência. 
Em especial quando havia feriados antecipados na cidade de São 
Paulo, em que se buscava fazer com que as pessoas ficassem em 
casa, porém o resultado era uma busca turística maior por Santos. 

Empresa de transporte 
Não vê pressão externa a Santos, mas destaca a proximidade 
com a cidade de São Paulo e o fluxo de turistas vindos da cidade. 

Meio de hospedagem 
Busca de novos turistas por cidades de bom acesso próximo de 
grandes capitais. Santos se tornou um dos destinos mais 
buscados do Brasil após a pandemia. 

Meio de hospedagem 
extra-hoteleiro 

Proximidade com São Paulo e dos aeroportos que atendem a 
cidade, como Congonhas e Guarulhos 

Empresa de restauração 
Proximidade com São Paulo e a pandemia, que tem feito as 
pessoas a buscarem cidades da região, além da questão 
financeira, pelo baixo preço de ir a Santos 

Outras empresas 
Pujança do porto, turismo de negócios e presença de outros 
municípios da região 

Fonte: Elaboração própria 
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Nesse aspecto, percebe-se que os temas mais citados foram a 

proximidade com um grande centro emissor de turistas, a cidade de São Paulo, 

maior e mais rica cidade brasileira e, por resultado, de dois importantes 

aeroportos do país, sendo eles o Aeroporto de São Paulo/Congonhas, e o 

Aeroporto Internacional de Guarulhos. 

Observou-se, por meio das falas de alguns dos entrevistados, que a 

influência turística exercida pelo fato da proximidade com a cidade de São Paulo, 

acentuou-se por conta da pandemia de COVID-19 iniciada no Brasil no ano de 

2020, haja vista o crescimento das buscas por viagens regionais e de automóveis 

registradas no período, levando turistas a Santos mesmo que as medidas de 

contenção do vírus indicavam para a necessidade do isolamento social. 

Outros aspectos citados foram as influências do porto de Santos e dos 

navios atracados na cidade, gerando movimentações internas de caminhões 

haja vista a opção brasileira pelo transporte rodoviário, e a presença e 

dependência de outros municípios da região da baixada santista, sobretudo os 

limítrofes como São Vicente, Guarujá, Praia Grande e Bertioga, tendo em vista 

a importância regional de Santos para os negócios e como cidade de trabalho e 

lazer para os residentes e turistas desses municípios, além do fato de Santos ser 

uma ilha, havendo uma limitação geográfica para o crescimento e do 

espalhamento de turistas por outros espaços na cidade. 

Sendo assim, as influências citadas nessa seção foram utilizadas para 

compreensão dos temas dominantes relacionados à visão dos santistas ao tipo 

de turismo e de turistas que estão mais presentes em seu cotidiano, direcionando 

afirmativas no questionário relacionadas às pressões vindas dos veranistas, do 

porto e dos municípios da região da baixada santista. 

 

6.2.2 Usos e pressões turísticas 
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A seção de usos e pressões turísticas trata da percepção dos 

stakeholders, e dos residentes, quanto ao modelo de turismo desenvolvido na 

cidade em estudo e, portanto, das possíveis pressões e influências de 

overtourism quando existente, da ação ou inação de stakeholders em prol do 

desenvolvimento de um melhor modelo turístico para o destino, especialmente 

em contexto de excessos turísticos, e acerca dos principais aspectos ou atrativos 

turísticos da cidade. 

O primeiro tema debatido, nesse sentido, foram as percepções de 

impactos deixados pelo excesso de turismo nos destinos que, apesar de se ter 

buscado na entrevista uma reflexão tendo em vista contextos globais e não 

apenas locais, os entrevistados preferiram discorrer sobre suas observações em 

seus próprios contextos, portanto, em Santos. 

 
Quadro 17: Usos turísticos – Impactos de overtourism 

Representações Citações 

Órgão público Não percebe overtourism em Santos 

ONG 
Congestionamento, falta de recursos entre outros, causado pelo 
aumento populacional 

Agências de turismo 

Hoje o overtourism em Santos está um pouco mais devagar, o que 
antes causava algum transtorno para a população local, com filas 
em padarias e supermercados, e trânsito na cidade, hoje se 
apresenta de uma maneira mais organizada, com o turismo de um 
dia, ou quando o turista chega no domingo, reserva uma pousada e 
retorna para a sua origem. Atualmente, para evitar grupos de 
turistas de um dia, a prefeitura bloqueou a entrada de ônibus e vans 
na cidade, mas ainda há resquícios de overtourism. 

Empresa de transporte 
Destaca o overtourism de veranistas, de pessoas que possuem 
segunda residência na cidade, mas que não deixa muitos recursos 
no turismo da cidade. 

Meio de hospedagem 

Lixo nas praias, crescimento de airbnbs e casas de veraneio o que 
muda o perfil de turista que busca a cidade, sendo aqueles que 
chegam em famílias e com amigas, e que fazem festas nas casas 
alugadas, incomodando a população. 

Meio de hospedagem 
extra-hoteleiro 

Sobretudo durante o período de réveillon, impactando na 
aglomeração de pessoas na cidade, no trânsito e na segurança, 
afetando a cidade de modo geral. 

Empresa de restauração 
Sim em cidades turísticas como Paris. Mas não vê overtourism em 
Santos, já que ela foi feita para o turismo, para pessoas que queiram 
fugir de São Paulo e ter um destino litorâneo por perto. 

Outras empresas 
Qualidade de vida, trânsito local, aumento de fluxo de pessoas no 
comércio e espaços habituais de residentes, inflacionamento de 
preços 

Fonte: Elaboração própria 
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Nesta etapa, alguns dos entrevistados apontaram que não há overtourism 

em Santos, ou um nível de excesso turístico em decadência e, portanto, não 

apontaram maiores detalhes acerca de impactos observados atualmente. Em 

outras entrevistas, o excesso de visitantes foi direcionado aos veranistas, que se 

trata de turistas de segunda residência tendo em vista que, historicamente, 

Santos é destino de muitos investimentos imobiliários para segunda residência 

de paulistanos (moradores da cidade de São Paulo) entre outros, devido a 

presença da praia, da proximidade e do fácil acesso rodoviário a Santos, e da 

boa infraestrutura urbana santista. 

Aqueles que apontaram impactos trazidos por overtourism, considerando 

tanto Santos quanto uma visão mais global de destinos turísticos, indicaram 

sobretudo a aglomeração de pessoas em áreas turísticas e no comércio, em 

especial durante eventos e festividades como réveillon e carnaval, o lixo nas 

praias, o inflacionamento de preços, o trânsito nas principais vias da cidade e a 

utilização de recursos hídricos e de energia elétrica, causando 

desabastecimentos, além de conflitos por conta do crescimento e da utilização 

de imóveis alugados via plataformas como Airbnb. 

Os temas destacados nessa etapa de perguntas, para constituição do 

questionário aos moradores, foram os níveis de pressões turísticas percebidas 

por conta dos veranistas na cidade, do trânsito nas principais vias de locomoção, 

sobre o acesso e uso das praias, além da pressão sobre a própria qualidade das 

águas e das praias santistas, sobre os serviços em geral (restaurantes, 

supermercados, padarias etc.) e, por fim, sobre a utilização dos recursos urbanos 

de água e energia elétrica. 

Desta etapa, foram também apresentados no questionário imagens de 

aglomerações de pessoas em áreas e equipamentos turísticos, nomeadamente 

nas praias santistas e no museu do café de Santos, cada um com quatro 

imagens representando níveis de aglomerações de pessoas ou visitantes, onde 

se pediu que moradores indicassem seus respectivos níveis de incômodo por 

conta das aglomerações apresentadas, tendo como base o método de 
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percepção de padrões de qualidade por abordagem visual tratado em Manning 

et al. (1996, 2002). 

Uma vez abordado os principais impactos percebidos de overtourism em 

destinos turísticos, passou-se a falar sobre as possibilidades de atuação de 

stakeholders, com vistas a uma discussão mais generalista e global, tendo como 

objetivo a mitigação das possíveis influências negativas ao cotidiano dos 

habitantes. 

 

Quadro 18: Usos turísticos – Ações de stakeholders para prevenção de impactos de 
overtourism 

Representações Citações 

Órgão público 
Os stakeholders devem se preparar para conduzir possível excesso 
de turismo, mas não acha que tenha como evitar 

ONG 
O turismo deveria acontecer durante todo o ano, necessitando uma 
participação maior do Convention Bureau da região para promoção 
da atividade 

Agências de turismo 

Existem ações para controlar a entrada de ônibus de turismo na 
região, por meio da cobrança de taxas e a necessidade de se 
comprovar a hospedagem na região para a sua liberação, além do 
chamado “Selo Metropolitano” com um QRCode ou algo similar 
para controle tanto dos receptivos locais quanto pelas secretarias, 
para mensuração de turistas, visando organizar o trânsito de ônibus 
pelas cidades da região metropolitana de Santos, pagando-se uma 
taxa única para sua circulação e liberando-se a entrada em outras 
cidades da região. 

Empresa de transporte 
Reconhece que o poder público responsável pelo turismo 
desconhece a atividade, e apesar de existir verba para 
investimentos, é desviado para outros fins. 

Meio de hospedagem 

Não vê ações de stakeholders para melhorar o modelo de turismo 
na cidade, além das ações pontuais de barreiras sanitárias durante 
a pandemia. Deveria haver uma sinergia maior em conscientizar o 
turista da importância de cuidar da cidade. 

Meio de hospedagem 
extra-hoteleiro 

Na segurança, Santos já conta com a operação verão da polícia 
militar para áreas turísticas. Mas ainda carece de ações como 
propaganda e divulgação relacionada ao descarte de lixo na praia 

Empresa de restauração 
Estimular outras economias que não apenas o turismo, deixando de 
ser totalmente dependente apenas do turismo 

Outras empresas 
Mobilização de pessoas físicas e foros de discussão (conselhos 
municipais). Mas as ações ainda são muito acanhadas. 

Fonte: Elaboração própria 
 

 

Mais uma vez, os entrevistados preferiram a utilização da cidade de 

Santos como base para reflexão e, nesse sentido, diversas possibilidades 

surgiram além daquelas que já são colocadas em prática atualmente no 
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município, envolvendo a participação de órgãos como o Convention & Visitors 

Bureau para melhor promoção do município, tendo em vista apresentar outros 

atrativos e espaços turísticos no município, retirando um pouco dos fluxos 

turísticos das regiões de praia, bem como de conselhos municipais para uma 

maior mobilização de outras secretarias para apoio ao turismo. 

Outras possibilidades citadas foi a criação de taxas e de um controle maior 

com relação à entrada de turistas nas cidades, sobretudo aqueles que chegam 

em ônibus turísticos e para visitas de um dia, desestimulando sobretudo aqueles 

turistas que não trazem dinheiro para o destino, ou que apenas degradam a 

cidade sem demonstrar respeito aos moradores, sendo sugeridas ações visando 

a conscientização com relação ao comportamento dos turistas na cidade, como 

o descarte de lixos na praia.  

Por fim, a alta dependência dos municípios com relação ao turismo 

também é citada, quando uma das entrevistadas sugere a possibilidade de 

investimentos de outras economias, que não apenas o turismo. 

Adentrando-se mais especificamente nos contextos turísticos santistas, 

tratou-se também sobre os principais atrativos ou características turísticas de 

Santos, onde se percebe que o foco principal do turismo na cidade segue sendo 

suas praias, além dos jardins e do calçadão de praia, listado a partir do ano 2000 

em Guiness Book como o maior do mundo em extensão. 

 

Quadro 19: Usos turísticos – Principais atrações ou características turísticas de 
Santos 

Representações Citações 

Órgão público 
Praias, cruzeiros, atrações históricas, aquário, e programações 
esportivas 

ONG 
Praia e calçadão, centro histórico, curiosidades maçônicas e as 
igrejas católicas 

Agências de turismo 

Foco em sol e praia, mas há também o turismo de negócios com a 
fundação do Santos Convention Center, um dos principais centros 
de eventos do país, atraindo a Santos muitas cadeias hoteleiras 
nacionais e internacionais. Além de um centro histórico rico em 
atrativos, com muitos museus como o museu do café, museu Pelé 
e a antiga estação de trens, atrações arqueológicas como o 
Engenho dos Erasmos, entre outros. 
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Empresa de transporte 
Praia, patrimônios históricos, fortificações, características de 
calçamentos estilo português, túmulos de personagens históricos 
brasileiros, meio ambiente preservado 

Meio de hospedagem 

Praia e o jardim de praia, os esportes praticados na praia. Além da 
parte gastronômica, a visão da cidade pelo Montserrat, o novo 
aquário da cidade e o bairro Ponta da Praia que se modernizou, 
tendo agora um novo centro de convenções 

Meio de hospedagem 
extra-hoteleiro 

Praias com melhor infraestrutura urbana. 

Empresa de restauração 
A gastronomia, os jardins de praia e calçadões, além da facilidade 
de acesso a Santos para aqueles que chegam de São Paulo 

Outras empresas O porto para o turismo de negócios, e a orla para o turismo de lazer 

Fonte: Elaboração própria 
 

 

Por se tratar de uma cidade antiga e com um considerável valor histórico 

para o Brasil, outros atrativos citados foram seu centro histórico e seu conjunto 

arquitetônico, além de museus como o Museu Pelé, e a Bolsa do Café, uma 

antiga bolsa de valores para negociação desta commodity que atualmente é 

utilizada como museu, bem como atrações arqueológicas como as fortificações 

da cidade e o Engenho dos Erasmos. 

Outros atrativos citados foram a sua infraestrutura urbana, os centros e 

espaços de eventos, reforçando a imagem da cidade para o turismo corporativo 

e para os eventos, além da gastronomia santista, haja vista que Santos possui 

um considerável conjunto de restaurantes e bares. O porto foi também citado, 

sobretudo tendo em vista os navios de cruzeiros responsáveis pela atração de 

turistas e excursionistas a Santos. 

Tendo como base essa questão, buscou-se dar ênfase aos atrativos 

citados, sobretudo as praias e os museus com relação à percepção ao nível de 

aglomeração e incômodos percebidos, bem como os desafios e obstáculos aos 

moradores para também aproveitarem essas atrações em seu momento de 

lazer. Buscou-se conhecer também a percepção de impactos tendo em vista a 

presença dos navios de cruzeiros no porto, e o fluxo de turistas corporativos em 

especial próximo ao bairro Ponta da Praia, com a citação do novo centro de 

convenções. 



185 
 

 
 

Acerca do tema overtourism na cidade de Santos, foi perguntado aos 

stakeholders se, em algum momento ou período do ano, Santos chegou a atingir 

ou atinge com frequência o nível de excesso de turistas e, em sua maioria, as 

respostas foram positivas. 

 

Quadro 20: Usos turísticos – Overtourism em Santos, possíveis motivos e impactos 

Representações Citações 

Órgão público 
Não percebe overtourism na cidade, apenas picos de turistas em 
festas de final de ano, como reveillon. 

ONG 
Sim em determinadas épocas do ano, sobretudo no verão e quanto 
há cruzeiros no cais, movimentando toda a região. 

Agências de turismo 

Não se percebe tantos impactos de overtourism em Santos. As 
pessoas que vão a Santos para cruzeiros, vão direto para o navio, 
e Santos já possui naturalmente um custo e qualidade de vida 
considerados altos, então muitas pessoas se mudam para outros 
municípios da região por conta disso, mas por conta da boa 
infraestrutura de recepção do turismo não se percebe tantos 
impactos de overtourism, a não ser em alta temporada o trânsito e 
transtornos para a população local, mas são coisas temporárias. 

Empresa de transporte 
Existe overtourism: Porém destaca que é sobretudo de veranistas, 
ocasionando a duplicação populacional da cidade e falta aguda de 
água na região 

Meio de hospedagem 
Sim em especial nas festas de fim de ano como natal e reveillon, 
além do carnaval. 

Meio de hospedagem 
extra-hoteleiro 

Não percebe overtourism na cidade, apenas em festas de fim de 
ano, como natal e reveillon, quando a cidade alcança seu pico, além 
de feriados prolongados. 

Empresa de restauração Apenas em Carnaval e Réveillon 

Outras empresas 
Existe overtourism: Exaustão ambiental, depredação do patrimônio 
arquitetônico e histórico, estagnação e pouca diversificação de 
atrativos e diminuição dos eventos corporativos. 

Fonte: Elaboração própria 
 

 

É de se destacar, no entanto, que o excesso de turistas em Santos, de 

acordo com os entrevistados, é percebido durante o período de festas de fim de 

ano, como Natal e Réveillon e, no mês de fevereiro e início de março, sendo este 

o período de carnaval. 

Dentre os entrevistados, há também respostas que negam o overtourism 

em Santos, indicando-se que não se percebe excesso de turistas na cidade 

sobretudo por conta da infraestrutura urbana santista de recepção ao turista, 

cujos efeitos são decorrentes unicamente por conta de alguns picos em número 

de turistas, mas que logo passam após o término das festas. 
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Para essa etapa da entrevista, buscou-se inserir no questionário aos 

residentes a pergunta acerca das pressões turísticas percebidas em períodos 

festivos (natal, réveillon, carnaval etc), bem como refletindo-se também acerca 

do consumo de água e de energia elétrica na cidade. 

Por fim, nessa categoria de perguntas, buscou-se aprofundar o tema 

‘ações de stakeholders locais’, desta vez mais especificamente acerca daquelas 

feitas na cidade de estudo, sobre as quais se observou dúvidas acerca daquilo 

que é feito, já que alguns entrevistados responderam que desconheciam se 

haviam ações feitas no município visando a melhora do modelo turístico santista. 

 

Quadro 21: Usos turísticos – Ações de stakeholders para melhoria do turismo no local 

Representações Citações 

Órgão público 
Ações de mídia preparando o residente para a chegada da alta 
temporada 

ONG 
Não se lembra de ações específicas, mas destaca que é necessário 
que haja turistas durante todo o ano. 

Agências de turismo 

Discute-se há 20 anos o selo metropolitano para a entrada de 
ônibus na região metropolitana de Santos, contudo há cidades que 
querem, outras que não e outras que querem mas com ressalvas, 
então ainda se busca aplicar esse programa. Outras possibilidades 
é o turismo náutico, com eventos como o aniversário da cidade e 
campeonatos para atrair esse público, além da criação de roteiros 
de turismo histórico e cultural pelo centro da cidade e pelos fortes, 
arqueológico e ecoturismo em parceria com agências de turismo 
locais para desafogar o turismo de sol e praia, mostrando à 
população que o turista não quer apenas usar as praias e irem 
embora, mas que vão movimentar a economia local através do 
turismo. 

Empresa de transporte 

Destaca o grupo de estudos em parceria com a associação 
comercial de Santos e a importância do COMTUR para deliberação 
de ações e investimentos em órgãos de turismo, em planejamento 
e planos de manejo turístico, além de melhorar a promoção turística 
da cidade, apresentando outros atrativos e características que não 
são visitados. 

Meio de hospedagem 
Não percebe ações e engajamento maior de stakeholders em ações 
nesse sentido. 

Meio de hospedagem 
extra-hoteleiro 

Desenvolver campanhas de conscientização socioambiental, com 
descarte de lixo, uso exagerado de água, sobretudo aos turistas que 
apenas querem usar a cidade sem se preocupar com o que deixam. 

Empresa de restauração 
Não identifica ações nesse sentido, mas sim no sentido contrário, 
de reativação do turismo após a pandemia 

Outras empresas 

Foco em melhoria do modelo turístico: Promoção de festivais 
gastronômicos, eventos públicos em bairros distantes da orla e 
financiamentos ao Santos Convention & Visitors Bureau para 
captação de eventos e promoção do destino e serviços locais 

Fonte: Elaboração própria 
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Dentre as respostas coletadas se observa, portanto, ações no âmbito do 

controle de entradas na cidade, por meio do selo metropolitano que traz a 

possibilidade de melhorar a gestão dos ônibus turísticos que entram na cidade e 

na região, bem como promoções de outros espaços e eventos na cidade para 

desconcentrar o turismo de áreas de praia. 

Apresenta-se também as parcerias existentes com o Conselho Municipal 

de Turismo (COMTUR) e com o Convention & Visitors Bureau para a assessoria 

e apoio quanto ao direcionamento de investimentos turísticos no município, 

visando o manejo turístico e promoções de outros espaços e atrativos que não 

recebem visitantes, além de apoio aos serviços locais. 

A mídia também é citada dentre as ações que são feitas, cujo foco 

principal está na reativação do turismo para o pós-pandemia e para a 

conscientização dos turistas quanto à necessidade de se respeitar a cidade e a 

população. 

Essa etapa de perguntas apoiou a inserção de questões acerca das ações 

de stakeholders no município visando o melhor modelo de desenvolvimento 

turístico, tal como se a pressão turística ainda é percebida mesmo com a 

organização do turismo por estes stakeholders e se há pressão turística sobre 

as praias mesmo com a promoção e divulgação de outros espaços.  

Por meio dessa etapa, buscou-se também inserir no questionário aos 

moradores a percepção de pressões turísticas com os bloqueios de entradas de 

ônibus turísticos na cidade e, pressões turísticas com as ações desenvolvidas 

pela prefeitura durante a pandemia de COVID-19.  

Por fim, e por conta da citação do papel da mídia nesse assunto, foi 

inserida uma questão acerca da percepção de pressões turísticas quando são 

feitas campanhas de conscientização dos turistas por meio da mídia para 

cuidados com a cidade e seus habitantes. 
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Na presente categoria foi observado que Santos possui picos de 

overtourism causado sobretudo pelo turismo de veraneio, e durante os períodos 

festivos, acarretando aglomerações, descarte inapropriado de lixo nas praias, 

trânsito, excesso de filas em serviços em geral e esgotamento de recursos 

hídrico e elétrico. Notou-se a dependência de Santos com relação às praias, mas 

que existem campanhas e ações visando desconcentrar o fluxo turístico em 

benefício dos espaços e atrativos que não recebem turistas. 

 

6.2.3 Usos e cotidianos residenciais 

 

Na etapa de entrevista sobre usos e cotidianos dos residentes em Santos, 

buscou-se conhecer se os impactos percebidos em contextos ou momentos de 

excesso de turistas são capazes de causar alterações de comportamentos, 

conflitos no uso da cidade, bem como se Santos conta com a participação dos 

residentes para apoio no planejamento turístico do município 

Na primeira questão, buscou-se conhecer se há alterações de 

comportamento dos residentes em contextos de overtourism e, de maneira geral, 

os entrevistados apontaram que existem alterações de comportamento, 

conforme visto no quadro a seguir: 

 

Quadro 22: Usos residenciais – Comportamento dos residentes em overtourism 

Representações Citações 

Órgão público 

Há alterações de comportamento, sobretudo por conta dos 
convívios sociais. O santista é uma pessoa que gosta de andar pela 
praia, quando há excesso de turistas, a aglomeração de pessoas 
pode causar dificuldades para o santista nesse sentido, causando 
incômodos. 

ONG 
Sim, mas apenas uma parte da população. O turismo é importante 
para a cidade, então o melhor é que exista turismo o ano inteiro. 

Agências de turismo 

O morador, especialmente os mais idosos, ainda sentem que os 
turistas vêm para perturbar o sossego da cidade, causar filas em 
supermercados e nas padarias, causar trânsito para sair e se 
locomover pela cidade, especialmente quando ocupam casas que 
não comportam determinadas quantidades de pessoas, causando 
falta de água e queda de energia na cidade. Mas temos de entender 
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que, em cidades turísticas, o turista vem para movimentar a 
economia local, então se deseja que ele volte mais vezes. Contudo, 
a maior parte dos turistas que visitam a região é aquele de segunda 
residência ou que alugam por temporada, onde se percebem os 
impactos de overtourism e os incômodos aos residentes. 

Empresa de transporte 

Há revoltas pontuais sobretudo com relação aos veranistas, que 
frequentam em grande número a cidade sobrecarregando serviços 
e espaços de frequência dos residentes do dia a dia. Mas afirma 
que é necessário ampliar a diversidade e opções de serviços e 
vendas de produtos pela cidade para não causar maiores 
aglomerações 

Meio de hospedagem 
Sim, sempre houve reclamações por conta do barulho, os 
moradores desrespeitam os turistas, sendo preferências sobretudo 
dos mais idosos manter a cidade mais preservada e fechada. 

Meio de hospedagem 
extra-hoteleiro 

Sim. Os residentes se sentem incomodados com a presença de 
turistas, com reclamações constantes que os turistas só vão a 
cidade para sujar e bagunçar a cidade. 

Empresa de restauração 

Sim, sobretudo em épocas de festas como carnaval e reveillon, 
onde as pessoas buscam não sair de casa com carro, ou evitam 
sair para lugares que tenham turistas. Os residentes já demonstram 
estar acostumados com épocas cheias. 

Outras empresas 

Há alterações de comportamento: Em um destino há aqueles que 
atuam com o turismo e aqueles que não atuam, havendo potenciais 
conflitos entre esses grupos de residentes, onde alguns apresentam 
comportamentos mais hostis do que outros. 

Fonte: Elaboração própria 
 
 

De acordo com os entrevistados, por ser uma cidade com muitos idosos, 

os principais incômodos são por conta das aglomerações nas praias, barulho em 

casas alugadas por temporada, filas em serviços em geral como padarias, 

restaurantes, supermercados são os principais aspectos citados causadores de 

alterações comportamental dos residentes, apresentando sinais de 

inospitalidade e hostilidade, acontecendo em especial em períodos de festas de 

fim de ano, como natal e réveillon. 

É de se destacar que, segundo os entrevistados, os moradores já estão 

acostumados com essas realidades, tendo em vista que os turistas movimentam 

consideravelmente a economia da cidade, eles apontam também que é 

necessário haver outros tipos de serviços ou promoções de outros espaços na 

cidade, de modo que o turismo possa acontecer o ano inteiro, trazendo uma 

maior circulação de dinheiro no município. 

Para compreender essa etapa da entrevista, sob o ponto de vista dos 

moradores, foram inseridos no questionário aos residentes questões como se vê 

com bons olhos a organização do turismo pelo poder público, iniciativa privada 
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e ONGs na organização e prestação de serviços turísticos em Santos; Se o 

turismo é positivo para a qualidade de vida na cidade; Se o direito do morador 

de aproveitar a praia é comprometido com a presença de turistas; E se o custo 

de vida na cidade nos períodos de maior fluxo de turistas é o mesmo que nos 

demais dias do ano. 

Outras questões destacadas com base nessas falas foram, se o turismo 

como é feito em Santos mais ajuda do que atrapalha a qualidade de vida do 

morador na cidade; Se o morador sente que a presença de turistas na cidade 

causa problemas de segurança pública; E se os moradores sentem que o turismo 

é uma importante atividade econômica para Santos, que mais traz dinheiro para 

a cidade (para melhorias de infraestruturas e serviços públicos) do que tira (por 

conta de lixo e problemas trazidos por turistas). 

No mesmo contexto de conflitos entre moradores e turistas, foi abordado 

com os entrevistados possíveis conflitos existentes entre os direitos e privilégios 

dos turistas na cidade frente os direitos e privilégios dos moradores na cidade, 

com base em Perkumienė e Pranskūnienė (2019), cujo conflito influencie a 

qualidade e o cotidiano dos moradores na cidade obtendo-se, em sua maioria de 

falas, respostas ‘sim’.  

Quadro 23: Usos residenciais – Impactos relacionados ao turismo que mudam ou 
influenciam o cotidiano e qualidade de vida na cidade 

Representações Citações 

Órgão público 

Sim, sobretudo quando a cidade não está preparada para receber 
turistas. É necessário que haja espaços para residentes e outro 
espaço para turistas, de modo que não aconteçam conflitos pelo 
espaço. 

ONG 
A população gosta de praticar esportes na praia, existindo 
dificuldades e conflitos quando há muitos turistas. 

Agências de turismo 

Existe conflitos, em contexto geral se percebe por meio dos 
impactos, a cidade fica inundada de turistas travando todos os 
acessos da cidade e avenidas, quando o morador já não consegue 
mais usar seu veículo. A partir desse contexto, os preços dos 
comércios começam a disparar por conta da chegada dos turistas, 
onde muitos aumentam seus preços para fazer lucro, fazendo com 
que muitos turistas comprem poucos produtos no destino, trazendo 
itens básicos dos supermercados de sua cidade de origem. Bem 
como durante a antecipação de feriados em São Paulo por conta da 
pandemia, visando forçar a população a ficarem em casa, em que 
muitos turistas foram para o litoral, forçando as cidades da região a 
decretarem lockdowns e barreiras para evitarem aglomerações de 
turistas nas cidades do litoral. Todos esses contextos causam 
conflitos entre moradores e turistas. 
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Empresa de transporte 

A população é que alterou o cotidiano do turista na cidade, por meio 
de petições e protestos que acabaram com muitos costumes 
turísticos antigos passando a ser muitos deles proibidos, como a 
reunião de turistas e moradores para ouvir os apitos dos cruzeiros 
que passavam pela cidade. 

Meio de hospedagem 

Conflitos no uso das ciclovias, velocidade de caminhada do 
residente e do turista é diferente, causando incômodos. Conflitos 
por conta da sujeira na praia e as dificuldades na prática de 
esportes, o que antes era reservado para as famílias santistas, 
agora é dos turistas, que também entendem que têm seus direitos. 
Santos é uma cidade mais idosa e de aposentados, e que existem 
conflitos com turistas mais jovens. 

Meio de hospedagem 
extra-hoteleiro 

Não de maneira geral, já que Santos possui uma boa infraestrutura. 
Mas os principais atritos estão sobre a sujeira nas praias, o mal-uso 
das vias públicas, e o trânsito além das dificuldades para se 
encontrar vagas para estacionar em períodos de alta temporada. 

Empresa de restauração 

Sim, principalmente pela insuficiência em saúde pública na cidade, 
que já não é suficiente para a própria população, segurança pública 
e abastecimento também são problemas que influenciam, além dos 
conflitos pelo uso da praia, que em períodos turísticos é afetado 
pelo número de turistas. 

Outras empresas 

Impactos sobre o trânsito e concorrência no uso dos espaços de 
lazer. Por se tratar de uma cidade pequena, os residentes e turistas 
compartilham os mesmos espaços, fazendo com que os preços 
sejam altos para os residentes. 

Fonte: Elaboração própria 
 

 

Os principais aspectos citados que levam aos conflitos de uso da cidade 

são as aglomerações nas praias, que impedem os moradores a praticarem seus 

esportes e de propriamente usar as praias, o trânsito nas principais vias que 

impedem os moradores a saírem com seus carros e, sobretudo, de estacionarem 

seus veículos nas proximidades das praias e em vias públicas, conflitos no uso 

das ciclovias e no uso das calçadas, já que os turistas possuem uma velocidade 

de caminhada diferente dos moradores. 

Outros pontos citados foram os preços dos comércios e a utilização de 

serviços públicos como os postos de saúde e hospitais que, por conta da 

pandemia de COVID-19, apesar da necessidade de se ficar em casa, muitos 

turistas foram para Santos e, eventualmente, alguns necessitaram utilizar desses 

serviços, retirando vagas que originalmente seriam dos residentes, além dos 

conflitos causados pelo excessivo uso de recursos hídricos e de energia elétrica 

da cidade, causando desabastecimentos. 
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Mas, existem respostas que também indicam que não existem conflitos, 

haja vista a boa infraestrutura de Santos que tanto servem os turistas quanto os 

moradores e que, em alguns aspectos, são os próprios moradores quem retiram 

direitos dos turistas, com protestos e petições. 

Essa etapa de pergunta foi inserida no questionário por meio de questões 

como, a percepção se os residentes e turistas possuem os mesmos direitos, 

deveres e privilégios sobre a cidade e; Se os residentes percebem resultados 

positivos vindas de campanhas da prefeitura para a conscientização desses 

sobre os benefícios do turismo para o município. 

Por fim, buscou-se compreender se há participação, bem como em caso 

de resposta positiva, a frequência de participação da população local nos 

processos de planejamento turístico municipal e, de forma geral, as respostas 

foram positivas, ou seja, a população é bem-vinda para participar do 

planejamento turístico na cidade. 

 

Quadro 24: Usos residenciais – Participação dos residentes no planejamento turístico 

Representações Citações 

Órgão público 
Sim, por meio do COMTUR, onde 50% das vagas de participação é 
direcionada à população em geral. 

ONG Sim, porém a população não é participativa 

Agências de turismo 

Sim, a população de Santos costuma ser ouvida em campanhas e 
planejamento de ações turísticas, para tanto, a prefeitura atua por 
meio de campanhas de conscientização da população para os 
benefícios do turismo, atraindo o morador para opinar. 

Empresa de transporte 
Sim, porém há pouca participação ou interesse da população em 
participar. 

Meio de hospedagem 

São bem-vindos, existindo ações em conjunto com o Santos 
Convention & Visitors Bureau e Secretaria de Turismo, além de 
ações em redes sociais, já que sempre há convites, apesar de não 
ver muita integração na procura. 

Meio de hospedagem 
extra-hoteleiro 

Sim, porém são pouco participativos. 

Empresa de restauração Não sabe avaliar. 

Outras empresas 
São bem-vindos, mas ainda de forma acanhada e sem interesse 
pela população, e por conta da falta da promoção de discussões 
amplas e transparentes pelo poder público 

Fonte: Elaboração própria 

 

Contudo, nota-se que, apesar de serem bem-vindos, os residentes não 

participam ou pouco participam dos encontros de planejamento do turismo 
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santista apesar de, conforme alguns dos entrevistados ouvidos, haver órgãos 

como o Conselho Municipal de Turismo que abrem espaço para a participação 

popular, bem como campanhas que chamam a população para tal ato. 

Essa etapa de entrevista foi inserida no questionário por meio das 

perguntas, se o residente se sente bem-vindo em participar do planejamento 

turístico da cidade e, se ele tem interesse em participar. 

Foi observado por meio desta categoria, portanto, que o turismo é capaz 

de alterar comportamentos de residentes, cuja possibilidade é a apresentação 

de inospitalidade ou hostilidade ao turista, em especial quando se nota 

excessivos impactos ao seu cotidiano, como filas para compra de serviços ou 

produtos do cotidiano, trânsito, dificuldades para o aproveitamento de espaços 

da cidade, bem como para a prática de atividades do dia a dia.  

Mas, é de se destacar que, de acordo com os entrevistados, a população 

já está acostumada com os fluxos turísticos na cidade, em especial durante as 

festividades de final de ano e carnaval, buscando-se ao máximo respeitar a 

presença do turista na cidade, já que se reconhece a importância desses para a 

economia santista. 

 

6.2.4 Considerações finais dos entrevistados 

 

Na categoria de considerações finais, buscou-se desenvolver últimas 

reflexões com os entrevistados, tendo como base as falas dadas até este 

momento, acerca de comportamentos, impactos ou influências descritas do 

turismo em Santos, bem como as regiões ou pontos da cidade onde se observa 

os maiores fluxos turísticos e as maiores pressões do turismo, tendo como base 

o conceito de precinto, conforme tratado neste estudo. 
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O primeiro tópico tratado nesta categoria buscou compreender, sob o 

ponto de vista dos entrevistados, se a população santista é hospitaleira, 

inospitaleira ou hostil ao turista, frente o modelo atual de turismo adotado pela 

cidade. 

 

Quadro 25: Considerações finais – Comportamento dos santistas frente o modelo atual 
de turismo 

Representações Citações 

Orgão público 
Hospitaleiros: Pois percebem a importância do turismo como 
atividade econômica do município 

ONG Hospitaleiros 

Agências de turismo 
Hospitalidade: Pois já está acostumado com os turistas, além de ser 
naturalmente um povo hospitaleiro 

Empresa de transporte Inospitalidade: Atualmente o santista prefere se excluir ou se afastar 

Meio de hospedagem 
Inospitalidade: O santista, em especial os idosos, preferem a cidade 
preservada e menos turistas 

Meio de hospedagem 
extra-hoteleiro 

Inospitalidade: Pois há um contrabalanço com stakeholders que 
fazem parte da cidade 

Empresa de restauração 
Hospitalidade: Pois o santista reconhece a importância do turista 
para a cidade 

Outras empresas 
Hostilidade: A pandemia acentuou conflitos, mas no geral se dá por 
conta do mau-comportamento de turistas 

Fonte: Elaboração própria 

 

As respostas mais frequentes dão conta que o santista é um povo 

hospitaleiro ao turismo, pois percebem a importância desta atividade para a 

economia da cidade, bem como faz parte da cultura local receber bem os 

visitantes. Por outro lado, a inospitalidade também foi apontada pois o santista 

também busca manter as características originais de sua cidade, bem como se 

incomoda com alguns comportamentos de turistas que visitam a cidade, o que 

faz com que residentes busquem manter distância de pontos turísticos em 

momentos de maiores fluxos. 

Por fim, é de se destacar a fala do Professor Doutor entrevistado, 

representando a instituição federal de ensino, que aponta para a hostilidade, 

dados os conflitos gerados por conta do mau-comportamento de turistas na 

cidade, além de conflitos acentuados pela pandemia de COVID-19, que apesar 

das recomendações de isolamento social, houve na cidade fluxos turísticos em 

especial vindos de São Paulo durante feriados. 
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Esta etapa de perguntas não foi acrescentada ao questionário aos 

residentes, já que o resultado de tolerância ao turismo será obtido por meio dos 

resultados da etapa de inquéritos, cuja análise indicará se a tolerância ao turismo 

em Santos está em níveis de hospitalidade, inospitalidade ou de hostilidade. 

Por fim, solicitou-se aos entrevistados que indicassem, em um mapa da 

zona urbana de Santos, conforme indicado no capítulo de metodologia do 

presente estudo, dois ou três bairros/freguesias ou pontos na cidade onde é 

possível observar o maior nível de pressão e circulação de turistas, bem como a 

maior concentração de empresas ligadas diretamente ao turismo na cidade. 

Estes pontos indicados serviram de base para a seleção do precinto como foco 

de análise em Santos, sendo apontados: 

 

 
Figura 35: Localização dos precintos indicados por stakeholders 

Fonte: Elaboração propria, com base em Prefeitura Municipal de Santos (2011) 

 
 

• I – Região José Menino: Devido ao píer e o ponto de início das praias de 

Santos, José Menino marca também o início do Jardim de Praia da 
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cidade, bem como o ponto de concentração de restaurantes e hotéis de 

preços populares. 

• III – Região Gonzaga: Ponto de maior circulação de turistas na cidade, 

devido a elevada concentração hoteleira e gastronômica, bem como a 

concentração de comércios e shoppings centers. Gonzaga é 

caracterizado também por suas avenidas largas, como a Avenida Ana 

Costa, pela praia com um considerável número de vendedores 

ambulantes que fornecem, além de alimentos e bebidas, cadeiras e 

guarda-sóis para veranistas, bem como por conta do jardim de praia 

contendo diversos monumentos e pontos de descanso. 

• VII – Região Ponta da Praia: Área cuja orla da praia passou por recente 

revitalização. Possui concentração de serviços hoteleiros e 

gastronômicos, e atrativos como o jardim de praia, o aquário de Santos, 

e o Centro de Convenções, sendo este um importante ponto de circulação 

de turistas de negócios. Bem como é o ponto de partida de balsas com 

destino ao município de Guarujá (município litorâneo também no estado 

de São Paulo), concentrando frequentemente turistas e carros que 

queiram fazer a travessia. 

 

Outros bairros indicados, em menor quantidade, foram os bairros com 

praia Pompéia, Boqueirão, Embaré e Aparecida, o Centro por conta da 

concentração de edifícios históricos, museus e atrativos datados dos anos de 

fundação do município, os bairros onde está instalado o porto como o Porto 

Macuco e o Porto Ponta da Praia. 

 Desse modo, por meio das entrevistas com stakeholders, foi possível 

perceber sinais de pressões turísticas em áreas de praias, com aglomerações 

de pessoas em períodos de alta temporada e disputa por espaço na areia, 

dificultando o uso das famílias santistas, acúmulo de lixo, insegurança, e 

consequentes impactos nas regiões próximas, em especial em períodos de 

verão e de festas de fim de ano, estendendo-se ao carnaval, como trânsito, 

circulação intensa de pessoas por vias públicas e outros. Estas pressões, no 

entanto, são pouco percebidas em períodos de baixa temporada. 
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Medidas visando a dispersão de turistas da orla da praia tem feito parte 

dos planos turísticos em especial beneficiando o centro histórico, dado o 

conjunto arquitetônico histórico da cidade, e áreas de proteção ambiental 

favorecendo o ecoturismo nas intermediações na cidade, entre outras ações. 

 Foi possível perceber também os precintos santistas que possuem os 

maiores níveis de pressão turística, dadas as condições de circulação de turistas 

e disponibilidade de serviços turísticos nos locais indicados, sendo eles a beira-

mar dada a principal segmentação turística estar relacionado com o turismo de 

veraneio. 

 Por meio desta indicação, foi aplicado os questionários da etapa 

quantitativa de pesquisa empírica, buscando-se conhecer as percepções 

relacionadas às pressões turísticas nessas áreas, tendo em vista os residentes 

ou frequentadores dos precintos citados, cujos resultados são apresentados na 

seção a seguir. 

  

6.3 Etapa quantitativa 

  

A presente seção tem por finalidade apresentar e analisar os dados 

obtidos em etapa quantitativa de pesquisa que, conforme já apresentado na 

seção metodológica desta tese, foi realizada entre os meses de junho e setembro 

de 2021, de maneira online utilizando-se da plataforma Google Forms, devido os 

cuidados necessários visando a pandemia de COVID-19. 

 Desse modo, e assim como ocorreu na seção de apresentação de dados 

de etapa qualitativa, a presente seção também se encontra subdivida, tendo em 

vista as categorias de análise, onde serão apresentadas as médias de respostas 

dos santistas participantes, e os gráficos de dispersão de tolerância ao turismo. 
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6.3.1 Análise da tolerância ao turismo 

Por meio da presente seção, busca-se apresentar os resultados da 

pesquisa de tolerância ao turismo, feita com os residentes do município de 

Santos o que, conforme já especificado em metodologia, totalizou-se 208 

respondentes, cujas respostas em gráfico de dispersão de tolerância ao turismo 

são representadas a seguir. 

 
Figura 36: Gráfico de dispersão da tolerância ao turismo – Total 
Fonte: Elaboração própria 
 

Como resultado médio das respostas obtidas, observou-se para usos 

turísticos o valor de 6,2 e, para usos residenciais um total de 5,32. Por meio 

desses resultados, a figura 37 a seguir foi gerada para uma melhor compreensão 

visual, bem como observação do nível geral de tolerância ao turismo em Santos. 
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Figura 37: Gráfico de dispersão de tolerância ao turismo – Média Santos 
Fonte: Elaboração própria 

 

Por meio dessa figura, observa-se que o município de Santos, 

considerando-se as respostas daqueles que vivem ou frequentam os precintos 

José Menino, Gonzaga e Ponta da Praia, encontra-se em nível inicial de 

hostilidade, ou de antagonismo ao atual modelo de desenvolvimento turístico.  

O quadro a seguir apresenta as médias de respostas às questões 

relacionadas à categoria de usos turísticos, onde foram apresentadas as 

afirmações relacionadas às pressões e usos turísticos da cidade, impactos 

percebidos advindos do turismo e percepção de ações de stakeholders. Nesta 

categoria, registrou-se como média o valor 6,22 

 

Quadro 26: Médias de respostas em ‘usos turísticos’ 

Usos turísticos Médias 

O nível de pressão turística causado por conta do fluxo de turistas de 
veraneio em Santos é: 

7,82 

O nível de pressão turística causado por fluxo de pessoas a negócios e para 
eventos corporativos em Santos é: 

6,07 

O nível de pressão turística causado por feriados e períodos festivos (natal, 
reveillón, carnaval etc) é: 

8,07 

O nível de pressão turística causado por navios de cruzeiros em Santos é: 6,48 

O nível de pressão turística sobre o trânsito nas principais vias de locomoção 
é: 

7,6 
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o nível de pressão turística sobre o acesso (trânsito nas vias beira-mar e 
estacionamento nas proximidades das praias) e uso das praias é: 

7,77 

O nível de pressão do turismo sobre as praias em Santos é: 7,72 

O nível de pressão do turismo sobre os serviços em geral (supermercados, 
padarias, comércio em geral restaurantes etc.) é: 

7,2 

O nível de pressão turística sobre o consumo de água e de energia elétrica 
em Santos é: 

6,78 

Avalie as imagens a seguir e indique os níveis de incômodo turísticos 
percebidos para cada (Foto praia 1) 

2,2 

Avalie as imagens a seguir e indique os níveis de incômodo turísticos 
percebidos para cada (Foto praia 2) 

3,86 

Avalie as imagens a seguir e indique os níveis de incômodo turísticos 
percebidos para cada (Foto praia 3) 

6,51 

Avalie as imagens a seguir e indique os níveis de incômodo turísticos 
percebidos para cada (Foto praia 4) 

8,38 

Avalie as imagens a seguir e indique os níveis de incômodo turísticos 
percebidos para cada (Foto museu 1) 

1,98 

Avalie as imagens a seguir e indique os níveis de incômodo turísticos 
percebidos para cada (Foto museu 2) 

3,52 

Avalie as imagens a seguir e indique os níveis de incômodo turísticos 
percebidos para cada (Foto museu 3) 

5,57 

Avalie as imagens a seguir e indique os níveis de incômodo turísticos 
percebidos para cada (Foto museu 4) 

7,96 

Com a condução e organização do turismo por órgãos e empresas de 
planejamento e atuação turística (órgãos públicos, iniciativa privada e 
ONGs), a pressão turística sobre a cidade é: 

6,16 

A pressão turística sobre as áreas de praia com as medidas adotadas por 
órgãos e empresas turísticas (órgãos públicos, iniciativa privada e ONGs), 
promovendo outros espaços turísticos pela cidade, é: 

6,26 

Com o bloqueio de ônibus turísticos de acessar a cidade de Santos, a pressão 
turística percebida é: 

6,28 

Quando há campanhas da prefeitura para conscientização dos turistas para 
cuidarem da cidade e não causarem transtornos aos moradores, a pressão 
turística percebida é: 

6,05 

A pressão turística sobre Santos, com as ações e obstáculos colocados pela 
prefeitura para impedir o excesso de turistas na cidade por conta da 
pandemia de COVID-19, foi: 

6,52 

Médias 6,22 
Fonte: Elaboração própria 

 

  

No quadro 26, percebe-se um maior nível de antagonismo em afirmativas 

que retratam aglomeração de usuários nas praias santistas, cuja questão se 

utiliza do método de percepção de aglomeração por abordagem visual (com 
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média de respostas de 8,38) e, aquela que indica uma maior percepção de 

pressões turísticas em períodos festivos de final de ano, como natal e reveillón, 

e entre final do mês de fevereiro e início de março por conta do carnaval.  

Os períodos citados são aqueles os quais se registram um maior número 

de chegadas de turistas e, portanto, aglomerações em atrações e espaços 

turísticos, causando antagonismos ou hostilidades, confirmando as falas de 

stakeholders que informaram que o principal segmento turístico santista é aquele 

de veraneio de fim de ano, quando se observam impactos físicos sobre a cidade. 

Por outro lado, as afirmativas que registraram maiores níveis de euforia, 

ou de pouco ou nenhuma percepção de impactos são aquelas que apresentam 

fotos, baseando-se no método de percepção de aglomeração por abordagem 

visual, de poucos usuários em museus e praias, com 1,98 e 2,2 respectivamente, 

cuja realidade se permite um uso mais livre para residentes e, portanto, com um 

fluxo turístico menor. 

O quadro 27 a seguir, apresenta a média de respostas tendo em vista a 

categoria de usos residenciais da cidade de Santos e percepções relacionadas 

à qualidade de vida, segurança e direitos sobre a cidade. Ao final, percebe-se o 

valor 5,35 como média de respostas. 

Quadro 27: Médias de respostas em ‘usos residenciais’ 

Usos residenciais Médias 

Eu vejo com bons olhos as ações tomadas por poder público, iniciativa 
privada e ONGs na organização e na prestação de serviços turísticos 
em Santos. 

5,08 

O turismo é positivo para mim e para a minha qualidade de vida na 
cidade: 

4,94 

O meu direito de aproveitar a praia não é comprometido com a 
presença de turistas 

5,52 

O custo de vida na cidade nos períodos de maior fluxo de turistas é o 
mesmo que nos demais dias do ano: 

6,4 

Eu sinto que turistas e residentes possuem os mesmos direitos sobre 
a cidade; 

4,95 

Eu sinto que turistas e residentes possuem os mesmos deveres sobre 
a cidade; 

4,79 

Eu sinto que turistas e residentes possuem os mesmos privilégios 
sobre a cidade; 

5,2 
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Eu sinto que o turismo do modo como é feito em Santos, ajuda mais 
do que atrapalha a minha qualidade de vida na cidade 

5,58 

Eu não sinto que a presença de turistas na cidade cause problemas 
de segurança pública 

5,54 

Eu sinto que as campanhas da prefeitura para conscientização dos 
residentes para os benefícios do turismo são positivas 

5,88 

Os turistas não me causam incômodo algum em Santos: 5,79 

Eu sinto que o turismo é uma importante atividade econômica para 
Santos, que mais traz dinheiro para a cidade (para melhorias de 
infraestrutura e serviços públicos), do que tira (por conta de lixo e 
problemas trazidos por turistas). 

4,8 

Eu sinto que sou bem-vindo para participar do planejamento do 
turismo na cidade, junto à prefeitura e demais empresas públicas e/ou 
privadas relacionadas ao turismo; 

5,56 

Eu tenho interesse em participar do planejamento do turismo na 
cidade, junto à prefeitura e demais empresas públicas e/ou privadas 
relacionadas ao turismo 

4,85 

Médias 5,35 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

As respostas relacionadas à categoria de usos residenciais, portanto, 

registrou um maior nível de euforia em comparação às afirmações apresentadas 

em usos turísticos. Contudo, as afirmativas que registraram maiores níveis de 

antagonismo foram aquelas que afirmam que, o custo de vida na cidade nos 

períodos de maior fluxo turístico é o mesmo que nos demais períodos do ano 

(média de 6,4 em respostas). 

Estes resultados confirmam falas de stakeholders durante período de 

entrevistas, que citam o aumento de preços dos produtos cotidianos e serviços 

durante períodos de chegadas de turistas, indicando a presença de impactos 

econômicos e socioeconômicos na cidade. 

Outra afirmativa que recebeu respostas antagonistas é aquela que se 

refere às campanhas da prefeitura para conscientização dos residentes para os 

benefícios do turismo são positivas, registrando média de 5,88, o que indica uma 

satisfação média com relação a essas campanhas, já que os próprios residentes 

reconhecem a importância do turismo para a cidade conforme se vê no parágrafo 

seguinte. 
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Apesar desta categoria apresentar uma amplitude menor de médias de 

respostas do que em relação à categoria de usos turísticos, é possível apontar 

como as afirmações que mais receberam respostas aproximadas ao nível de 

euforia aquela que mostra que, tanto residentes quanto turistas possuem os 

mesmos deveres sobre a cidade (média de 4,79) e, conforme adiantado no 

parágrafo anterior, a afirmativa onde os residentes reconhecem que o turismo é 

uma importante atividade econômica para Santos e que, portanto, traz mais 

dinheiro para a cidade (para melhorias diversas), do que tira (por conta de 

possíveis problemas trazidos por turistas), registrando média de 4,8 de 

apontamentos. 

Para um maior detalhamento das respostas obtidas, as seções a seguir 

combinam áreas de frequência, a frequência de uso das áreas tratadas, bem 

como a faixa etária dos respondentes para que se possa observar níveis de 

tolerância mais específicas 

 

6.3.2 Análise da tolerância ao turismo – Por idade 

 

Tendo em vista a faixa etária dos respondentes, observou-se uma maior 

presença daqueles entre 51 a 60 anos com 57 respondentes (27%), seguido do 

grupo com faixa etária entre 61 a 70 anos com um total de 43 respondentes 

(21%). Os demais detalhamentos da participação de grupos por faixas etárias 

são representados na figura 38 a seguir. 
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Figura 38: Respondentes por faixa etária 
Fonte: Elaboração própria 

 

Com vistas às médias de respostas às questões de usos turísticos e 

residenciais, observa-se nível de irritação na cidade com turismo, sendo este um 

nível inicial de hostilidade e antagonismo nas áreas estudadas. Destaca-se, no 

entanto, uma percepção e uma perspectiva melhor para os respondentes de 

faixa etária entre 41 e 50 anos, conforme apontado no quadro a seguir e 

posicionado na figura 39 de gráfico de dispersão por faixa etária, conforme 

modelo proposto. 
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Figura 39: Gráfico de dispersão da tolerância ao turismo – Por idade 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Por outro lado, as percepções de usos turísticos são em média vistos de 

maneira negativa, se considerada a faixa etária de até 20 anos, apesar da boa 

percepção dos respondentes dessa faixa etária quanto aos usos residenciais, e, 

entre 51 e 60 anos. 

Quadro 28: Média de respostas de usos turísticos e residenciais por faixa etária 

Faixa 
etária 

Usos 
turísticos 

Usos 
residenciais 

-20 6,6 4,3 

21-30 6,08 5,29 

31-40 6,3 5,42 

41-50 5,74 5,2 

51-60 6,38 5,35 

61-70 6,24 5,48 

71-80 6,17 5,27 

+80 6,36 5,21 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

De maneira geral, as faixas etárias que responderam ao questionário 

proposto encontram-se entre um intervalo relativamente próximo de respostas, 



206 
 

 
 

sendo eles em usos turísticos entre 5,74 e 6,6 e, em usos residenciais entre 4,3 

a 5,48, indicando uma sinergia de percepções em nível inicial de antagonismo, 

indicando para a possibilidade de revisão do modelo de desenvolvimento 

turístico das áreas em estudo. 

 
Figura 40: Gráfico de dispersão por idade - Geral 
Fonte: Elaboração própria 

 

Por meio dos resultados individualizados, tendo em vista a variável de 

faixa etária, é possível verificar, portanto, um direcionamento de respostas que 

indicam uma percepção de impacto estendendo-se em grande parte do ponto 

neutro, representando a inospitalidade, até o campo da hostilidade. 

 

6.3.3 Análise da tolerância ao turismo – Por área de uso 

 

Com relação às áreas pesquisadas, houve uma predominância daqueles 

que vivem ou frequentam os pontos turísticos da região do Gonzaga, totalizando 

60 respondentes, ou 29% das respostas, seguido por aqueles que vivem ou 

frequentam as atrações da região José Menino com 52 ou 25% dos 
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respondentes e, por fim, aqueles que vivem ou frequentam a Ponta da Praia com 

um total de 43 ou 21% respondentes. 

Nesta etapa, considerou-se também aqueles que frequentam mais do que 

uma das áreas ou bairros no dia a dia, já que há uma intersecção cotidiana de 

áreas turísticas frequentadas por moradores e visitantes por razões diversas, 

seja por trabalho, compras, lazer e outros, cujas possíveis pressões turísticas 

possuem capacidade de os influenciar diretamente, assim como destacado por 

Ashworth e Page (2011), destacando-se um total de 23 pessoas ou 11% de 

respondentes que frequentam as áreas de Gonzaga e Ponta da Praia. 

 

 
Figura 41: Respondentes por área frequentada 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

Assim como ocorrido na seção de análise por faixa etárias, o intervalo 

entre respostas foi pequeno, registrando-se um intervalo em usos turísticos entre 

6,07 (dos frequentadores dos bairros José Menino e Gonzaga) a 6,51 (daqueles 

que frequentam José Menino e Ponta da Praia) e, por outro lado em usos 
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residenciais, entre 5,05 (daqueles que frequentam José Menino e Gonzaga) e 

6,92 (daqueles que frequentam José Menino e Ponta da Praia). 

 
Quadro 29: Média de respostas de usos turísticos e residenciais por precinto 
frequentado 

Área 
Usos 

turísticos 
Usos 

residenciais 

Gonzaga 6,22 5,47 

Ponta da Praia 6,22 5,19 

José Menino 6,07 5,22 

José Menino/Gonzaga 6,21 5,05 

José Menino/Ponta da Praia 6,51 6,92 

Gonzaga/Ponta da Praia 6,31 5,16 

José Menino/Gonzaga/Ponta da 
Praia 

6,32 5,54 

Fonte: Elaboração própria 

 
 

Sendo assim, destaca-se como aqueles mais insatisfeitos com a atividade 

turística os frequentadores dos bairros José Menino e Ponta da Praia. Estes 

bairros estão localizados nos extremos beira-mar da cidade de Santos, ligados 

pelas avenidas da praia, marcado pela grande movimentação de turistas e 

automóveis, cuja distância o fazem mais propensos a incômodos causados pelo 

trânsito em especial em períodos de alta temporada.  

É importante destacar também a proximidade de José Menino com o 

município de São Vicente, onde se percebe um considerável fluxo de entrada e 

saída de veículos em ambos os municípios e, pelo mesmo motivo a proximidade 

da Ponta da Praia com o município do Guarujá, no entanto, por se tratar de outra 

ilha, o transporte de pessoas e automóveis é feito por balsas, o que causa 

acúmulos e filas de automóveis em avenidas e ruas próximas devido a espera 

para embarque. 
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Figura 42: Gráfico de dispersão da tolerância ao turismo por área de uso 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Dentre aqueles que frequentam apenas um dos bairros citados, seja por 

moradia, estudos, trabalho, lazer etc., os respondentes do bairro Gonzaga se 

destacaram, haja vista que está nesta área uma considerável quantidade de 

meios de hospedagem, centros comerciais, restaurantes, entre outras atrações 

turísticas, sendo este o bairro mais citado por stakeholders como aquele mais 

procurado para fins turísticos. 
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Figura 43: Gráfico de dispersão da tolerância ao turismo – Por área de uso - Geral 
Fonte: Elaboração própria 

 

A representação gráfica considerando as respostas individuais valida a 

apresentação das médias nessa categoria, haja vista uma presença maior dos 

respondentes que frequentam simultaneamente os bairros de José Menino e 

Ponta da Praia no campo do antagonismo, assim como aqueles que vivem e 

frequentam especificamente no bairro Gonzaga. 

 

6.3.4 Análise da tolerância ao turismo – Por frequência de uso de espaços 

turísticos 

 

Por fim, considerando-se as respostas por frequência de uso, observa-se 

uma predominância daqueles que utilizam as áreas turísticas citadas entre 3 a 4 

vezes na semana com um total de 55 respondentes (26% dos respondentes). Os 

respondentes que frequentam essas áreas 1 a 2 vezes na semana e, de 2 a 3 

vezes na semana são apontadas ambos por 46 e 47 respondentes 

respectivamente (23% em ambos os casos). 
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Figura 44: Respondentes por frequência de uso 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Com relação à média de respostas de frequentadores, destaca-se o um 

intervalo entre 6 e 6,28 em usos turísticos e, entre 5,16 a 5,43 em usos 

residenciais, sendo este, mais uma vez, intervalos curtos entre mínimo e 

máximos de respostas em ambas as categorias de análise. 

 
Quadro 30: Média de respostas de usos turísticos e residenciais por frequência de 
utilização 

Frequência 
Usos 

turísticos 
Usos 

residenciais 

+5x semana 6 5,36 

3-4x semana 6,28 5,16 

2-3x semana 6,26 5,43 

1-2x semana 6,24 5,39 

-1x semana 6,11 5,27 

Nunca 6,2 5,21 
Fonte: Elaboração própria 

 
Tendo como base as médias de respostas, observa-se uma insatisfação 

maior entre aqueles que frequentam entre 2 a 3 vezes na semana os espaços 

citados, registrando-se médias de respostas entre 6,26 para respostas 

relacionadas às suas observações de usos turísticos da cidade e 6,43 para usos 

residenciais da cidade. 

18%

26%

23%

23%

9%

1%

+5x semana 3-4x semana 2-3x semana 1-2x semana -1x semana Nunca
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Figura 45: Gráfico de dispersão da tolerância ao turismo – Por frequência 
Fonte: Elaboração própria 

 

As representações visuais tanto considerando as médias de cada 

frequência, quanto as respostas individualizadas, demonstram a baixa diferença 

entre respondentes, indicando uma frequência de impactos ou incômodos 

causados pelo turismo aos frequentadores dos precintos analisados. 
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Figura 46: Gráfico de dispersão de tolerância ao turismo – Por frequência de utilização 
de precintos - Geral 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Essa categoria de perguntas indicam a possível necessidade do 

planejamento de gestão de fluxos turísticos ao longo de todo o ano, e não apenas 

restringindo-se aos períodos festivos, como natal, reveillón e carnaval, de modo 

a apresentar outros pontos turísticos da cidade, para que os turistas não fiquem 

restritos apenas à região da orla, reiterando-se o que foi dito em etapa de 

entrevistas com stakeholders. 

 

6.3.5 Análise da tolerância ao turismo – Por relação de residentes com a cidade 

 

Tendo em vista as relações dos respondentes com a cidade em estudo, 

94 pessoas ou 45% dos respondentes indicaram que vivem na cidade, apesar 

de não terem nascido em Santos, outras 63 pessoas ou 30% do total indicaram 

que nasceram e vivem em Santos totalizando, portanto, 157 pessoas ou 75% do 

total de respondentes que vivem em Santos. Por fim, outras 51 pessoas, 
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totalizando 25% dos respondentes, indicaram que nasceram em Santos, mas 

hoje vivem em outra cidade. 

 
Figura 47: Respondentes por relação com Santos 
Fonte: Elaboração própria 

 

Apesar da amplitude ou da diferença média de respostas ser novamente 

pequena, observa-se uma percepção de impactos menores aos usos 

residenciais do que aqueles apontados como turísticos, sendo aqueles cuja que 

nasceram e ainda vivem em Santos que menos percebem impactos vindos dos 

usos turísticos, e os que nasceram em Santos, mas vivem em outras cidades 

como menos hostis aos usos residenciais da cidade. 

 

Quadro 31: Média de respostas de usos turísticos e residenciais por relação com a 
cidade 

Relação com Santos 
Usos 
turisticos 

Usos 
residenciais 

Não nasci em Santos, mas vivo na cidade 6,24 5,43 

Eu nasci em Santos, mas hoje vivo em outra 
cidade 6,33 5,25 

Eu nasci e vivo em Santos 6,09 5,31 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Os números apresentados no quadro acima são representados no gráfico 

de dispersão a seguir, onde se observa que os moradores não nascidos em 

Santos são aqueles que mais percebem impactos trazidos pelo turismo. 

45%

25%

30%

Não nasci em Santos, mas vivo na cidade

Eu nasci em Santos, mas hoje vivo em outra cidade

Eu nasci e vivo em Santos
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Figura 48: Gráfico de dispersão de tolerância ao turismo – Por relação com a cidade 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

A representação destes dados em gráfico de dispersão de tolerância ao 

turismo, considerando-se as respostas de maneira individual, convalida as 

análises feitas anteriormente, onde se observa uma igualdade de presença de 

ambos os respondentes de todas as variáveis consideradas, com pequeno 

destaque aos moradores não nascidos em Santos. 
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Figura 49: Gráfico de dispersão de tolerância ao turismo – Por relação com a cidade - 
Geral 
Fonte: Elaboração própria 

 

Portanto, conforme foi possível observar ao longo das análises feitas 

nessa seção, a tolerância ao turismo na cidade de Santos, nomeadamente nos 

precintos analisados, encontra-se em estágio de hostilidade ou antagonismo, 

tendo em vista o grande fluxo turístico, em especial de veraneio e em busca de 

praias.  

Conforme especificado por stakeholders entrevistados, observa-se em 

Santos um maior número de visitantes vindos da cidade de São Paulo, sendo 

essa a maior cidade da América Latina e, portanto, maior emissora de turistas 

para Santos, o que tem causado visões hostis ou antagonistas tanto ao turista 

quanto ao modo como o turismo santista é desenvolvido. 

 

6.4 Conclusão 

 

Por conta de suas características ambientais, de sua infraestrutura urbana 

e de sua proximidade com o maior centro urbano brasileiro, Santos se destaca 
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no cenário turístico do país. O fluxo de pessoas se torna intenso ao passo que o 

fim de ano se aproxima, bem como o período de festas. 

Por sua vez, a população santista, em meio à movimentação de turistas, 

busca manter a normalidade em seu cotidiano, continuar fazendo suas tarefas, 

assim como mantendo seus compromissos diversos, cujos obstáculos se 

apresentam ao passo que o fluxo de turistas se intensifica, sobretudo 

concentrando-se nas áreas de beira-mar, onde estão também as principais 

avenidas que cruzam a cidade. 

Notou-se também que a incivilidade de turistas, em especial em períodos 

festivos, é outro aspecto que incomoda os santistas, haja vista os relatos e 

respostas acerca da insegurança na cidade e do descarte indevido de lixo nas 

praias, que causam a insustentabilidade de suas praias, a poluição das águas 

das praias e de vias públicas, além de possíveis doenças e problemas sociais 

urbanos. 

Tendo em vista o crescimento no número de turistas, destaca-se também 

reflexões com relação aos incômodos causados pela aglomeração de pessoas 

em atrativos turísticos, tanto a céu aberto quanto em espaços fechados, assim 

como filas por serviços diversos como supermercados, padarias e serviços 

públicos como transportes, levantam a hipótese para futuros estudos do impacto 

da pandemia de COVID-19, iniciada no ano de 2020 no Brasil, quanto à possíveis 

mudanças sobre a percepção de limites de aglomerações de pessoas relativas 

ao turismo para que seja considerado um fenômeno de overtourism. 

Dentre os demais impactos relatados, observou-se também 

preocupações e incômodos com relação à capacidade de carga do saneamento 

básico, dos recursos hídricos e do fornecimento de energia elétrica, haja vista as 

dificuldades da cidade em garantir tais recursos com o aumento da população 

flutuante, causando a falta ou a redução no provimento desses serviços também 

para os moradores em determinados períodos do ano.  
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Essas variáveis são igualmente importantes de serem analisadas a cada 

planejamento turístico executado em cidades de considerável fluxo turístico, 

visando a definição de possíveis limites, tais como políticas de uso turístico de 

determinadas áreas do município com escassez de recursos, além de 

investimentos em novas e/ou melhores infraestruturas. 

Portanto, um melhor modelo de desenvolvimento turístico é realizado com 

base em métodos que reúnem a percepção dos diversos stakeholders locais 

reunidos, onde se estabelece os objetivos em comum, bem como o apontamento 

de impactos e a busca conjunta pela resolução. Ao final, busca-se ter no turismo 

uma atividade que apoie o crescimento econômico e o desenvolvimento da 

cidade, assim como percebido pelos santistas. 

Desse modo, e tendo como base os resultados apresentados e analisados 

ao longo do presente capítulo, onde se compreendeu os impactos e os principais 

desafios do turismo santista, assim como a percepção da população quanto a 

essa atividade econômica, o capítulo a seguir se trata da discussão dos 

resultados, onde se busca correlacionar os dados analisados em ambas as 

etapas, e a validação ou não dos pressupostos de estudo. 
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7. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

7.1 Introdução 

Assim como apresentado na seção metodológica deste estudo, a 

formalização de pressupostos levou em conta as definições de objetivos geral e 

específicos, bem como a problemática, a fundamentação teórica considerando 

as palavras-chave selecionadas e, por fim, os estudos e observações realizadas 

tendo em vista a cidade escolhida, de modo que fossem revisitadas após as 

etapas empíricas para a sua validação. 

O capítulo está estruturado, portanto, tendo como base os pressupostos, 

os quais são apresentados e discutidos a seguir. 

 

7.2 Os precintos indicados, por stakeholders, são aqueles localizados a 

beira-mar, já que a principal segmentação turística santista é de sol e praia 

ou de veraneio. 

Durante as primeiras análises acerca da cidade de Santos, notou-se uma 

predisposição dos turistas a escolherem a praia como principal atrativo da 

cidade, haja vista que Santos é reconhecida por seu considerável fluxo turístico 

em torno das praias, assim como a utilização das mesmas para a realização de 

eventos de diversos tipos, tanto shows e espetáculos especialmente em 

períodos festivos, quanto desportivos ao longo do ano, tanto utilizando-se de 

suas águas para esportes aquáticos como surf, vela, stand up com remos, 

quanto de sua faixa de areia para esportes como futebol de areia, vôlei, futevôlei, 

tamboréu e outros. 

Durante etapa qualitativa, onde se considerou entrevistas com 

stakeholders do turismo santista, observou-se que as principais falas 

relacionadas às pressões turísticas percebidas na cidade estavam relacionadas 

à segmentação turística de veraneio e, portanto, de utilização da praia e de 
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impactos sobretudo em períodos de verão, que no hemisfério sul se estende 

entre os meses de dezembro a março do ano seguinte, coincidindo com períodos 

festivos como natal, ano novo e carnaval, além do período de férias sobretudo 

escolares que, de maneira geral, estende-se do mês de dezembro, janeiro e 

início de fevereiro. 

Desse modo, foram indicados em etapa de entrevistas como áreas 

funcionais turísticas, ou precintos, as regiões beira-mar dos bairros José Menino, 

Gonzaga e Ponta da Praia que, de acordo com os entrevistados, são áreas que 

possui um considerável fluxo turístico na cidade, dada a sua concentração 

hoteleira e extra-hoteleira (airbnb e outros), de serviços de alimentação e da 

bohemia, de atrativos e áreas onde decorrem os festivais e campeonatos 

esportivos, da presença do jardim de praia, de centros de compras e shoppings 

centers, da balsa para o município e ilha vizinha de Guarujá e, por consequência, 

é onde se percebem os principais impactos relacionados ao turismo. 

Não apenas voltadas ao lazer, os bairros indicados são também 

importantes áreas de negócios na cidade, haja vista que Santos é um centro 

urbano de negócios de considerável importância no cenário brasileiro, com a 

presença de diversas empresas, o que exige uma movimentação tanto de 

residentes santistas, quanto de residentes de cidades limítrofes, ligadas ao 

trabalho e para obrigações do dia a dia. 

Por conta da presença de empresas, e por serem áreas importantes 

também para os negócios, Santos possui um significativo calendário de eventos 

corporativos, cujo maior espaço de eventos está localizado no bairro Ponta da 

Praia, além dos demais espaços para eventos dentro de hotéis e espaços 

independentes, em especial localizados no bairro Gonzaga, conforme indicados 

em entrevistas. 

Tais constatações, tendo em vista as falas de stakeholders, corroboram 

com a fundamentação teórica analisadas anteriormente, os quais definem os 

precintos ou áreas turísticas como uma área contida em um centro urbano que 

apresenta uma maior concentração de visitantes e de prestadores de serviços 
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turísticos essenciais, como meios de hospedagem, transportes, alimentação etc, 

e de negócios (Getz, 1993; Hayllar & Griffin, 2005). 

Especificamente no caso de Santos, a localização de precintos remetem 

às falas de Hayllar e Griffin (2005) que destacam as áreas frente-mar como uma 

das principais atrações turísticas e de circulação de turistas. Nesse sentido, é de 

se destacar, também neste capítulo, a figura áreas da cidade turística 

(posicionada nesta tese como figura 13), de Ashworth e Page (2011), que 

destacam as áreas de lazer e de compras, de alimentos e bebidas como um dos 

pontos de atrações turísticas em uma cidade e que, portanto, se torna áreas de 

encontros entre turistas e residentes. 

Tendo em vista os resultados apresentados frente as referências teóricas 

consultadas, este pressuposto foi validado, tendo essas indicações de precintos, 

posteriormente às entrevistas, utilizados para a aplicação de questionários na 

etapa quantitativa, recorrendo aos residentes para que apontassem em escala 

likert os níveis percebidos de pressões turísticas nas citadas áreas. 

 

7.3 Os impactos turísticos em Santos são percebidos especialmente em 

períodos festivos, como natal, ano novo e carnaval. 

 

O presente pressuposto baseou-se em observações do calendário 

turístico e de eventos santista, bem como do fato da cidade possuir uma 

atratividade natural para o turismo de veraneio o que, no Brasil, os meses de 

verão coincidem com períodos de festas de fim de ano, férias e carnaval sendo, 

portanto, os meses de maior circulação de turistas pelo país, em especial em 

destinos que possuem praias como Santos. 

Naturalmente, por conta da proximidade de Santos ao município de São 

Paulo, maior cidade brasileira com cerca de 12 milhões de habitantes (IBGE, 

2021b), assim como por conta do favorecimento dos meios de acesso, tendo em 
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vista que as rodovias de interligação entre São Paulo e Santos estão entre as 

melhores do país, a busca pelas praias santistas são acentuadas por turistas de 

veraneio paulistanos (residentes da cidade de São Paulo), que causam longos 

congestionamentos tanto nas estradas de acesso, quanto no próprio destino 

litorâneo estudado. 

Esses apontamentos foram confirmados por stakeholders, tais como o 

representante da prefeitura municipal, além de representantes hoteleiro e extra-

hoteleiro entrevistados, além do representante do setor de alimentos e bebidas, 

os quais indicaram estes meses e esses períodos festivos em especial como os 

momentos de pico turísticos da cidade. 

Tendo em vista este pressuposto na etapa quantitativa de estudo, o nível 

de pressão percebida durante os períodos festivos está entre as afirmativas com 

o maior índice respostas antagonistas, registrando-se média de 8,07 em 

respostas, observando-se uma ratificação dos residentes às falas de 

entrevistados. 

Destaca-se neste pressuposto a segmentação turística santista de 

veraneio, citado por stakeholders e ratificado por respondentes em etapa 

quantitativa, recebendo média de 7,82 na categoria de usos turísticos, causando 

sobretudo aglomerações em áreas de praias ou em suas proximidades, bem 

como uma maior circulação pela cidade, causando trânsito e incômodos àqueles 

que, mesmo nesses meses, precisam trabalhar. 

Em outras entrevistas, os impactos percebidos em período de maior 

circulação de pessoas relacionados aos meses de verão são a falta de água na 

cidade, queda de energia elétrica (média de 6,78), aumento nos índices de 

insegurança (média de 5,54) e de preços no comércio e nos serviços de forma 

geral (média de 7,2), portanto, em etapa quantitativa. 

Citado também por entrevistados e questionado aos residentes em etapa 

quantitativa, alcançando média de 6,48, o verão e os períodos festivos de final 

de ano e de carnaval no Brasil coincidem também com o período de cruzeiros 
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maritimos na cidade de Santos, estendendo-se de novembro a abril anualmente, 

fazendo com que a cidade de Santos receba turistas tanto para embarque quanto 

para desembarque em seu porto. 

Esses resultados corroboram com a fundamentação teórica analisada 

sobretudo no capítulo 4, overtourism e impactos em destinações turísticas 

urbanas. Neste capítulo, em figura 19, o modelo geral de overtourism, de Peeters 

et al (2018) destacam alguns fatores que direcionam para o overtourism e para 

percepção de impactos em destinações, destacando-se no caso de Santos a 

intensidade e a densidade turísticas, retratando a demanda e a aglomeração 

turística em áreas urbanas de considerável circulação residencial, a presença de 

airbnbs, proximidade dos portos de cruzeiros e, a participação turística no PIB 

da cidade, tendo em vista que o turismo se trata da segunda principal atividade 

econômica santista, atrás apenas do porto. 

Alguns dos impactos citados por entrevistados e posteriormente 

ratificados em etapa quantitativa, foram apresentados por Colomb e Novy (2017) 

e registrados neste estudo por meio dos quadros 4, 5, 6 e 7, tais como aumento 

de aglomerações e problemas de trânsito e circulação pela cidade, deterioração 

de espaços públicos, aumento de preços no comércio, ‘eventificação’, problemas 

de civilidade turística, problemas de ordem pública (insegurança), e sentimento 

de frustração e ressentimento entre locais e turistas, sendo este último o ponto 

de percepção da inospitalidade ou até mesmo da hostilidade na cidade em 

estudo. 

Impactos relacionados ao turismo foram também vistos em Mathieson e 

Wall (1982), sendo seu modelo de turismo a principal base teórica para a 

concepção do modelo de tolerância ao turismo deste estudo, onde é possível 

perceber impactos diversos de ordem social, física e econômica, e que precisam 

receber a adequada atenção dos órgãos responsáveis e de controle para o 

planejamento adequado de um modelo turístico seguindo as condições e 

capacidades do destino. 
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Portanto, este pressuposto foi validado tendo em vista a teoria 

apresentada em especial no capítulo 4 do presente estudo, frente as 

observações das características do turismo santista, os conteúdos obtidos por 

meio de etapa qualitativa e, por fim, a ratificação em etapa quantitativa de 

inquéritos com residentes. 

 

7.4 O cenário do turismo santista com maior média de respostas 

antagonistas ou hostis, foi relacionado às aglomerações nas praias. 

 

Tendo em vista a principal segmentação do turismo santista, cuja principal 

característica é o uso das praias, buscou-se conhecer o nível de tolerância dos 

residentes quanto às imagens que representavam diferentes níveis de uso das 

praias e, portanto, a qualidade de experiência de uso das praias representadas 

por meio das fotos apresentadas. 

Para essa questão foi utilizado o método de observação de padrão de 

qualidade por abordagem visual, de Manning et al (1996; 2002), onde se buscou 

estabelecer por meio de imagens, qual o nível de utilização das praias era 

considerado excessiva, bem como quais níveis de utilização dessas atrações 

eram consideradas aceitáveis 

Como resultado, a quarta imagem, apresentando um maior nível de 

aglomeração de pessoas nas praias, obteve média de respostas de 8,38, sendo 

este o nível mais antagonista de respostas entre todas as afirmativas e pressões 

questionadas. 

Afirmativas que trataram do uso das praias e de infraestruturas próximas 

também registraram índices consideráveis de antagonismo, tal como o nível de 

pressão turística sobre o trânsito nas vias beira-mar e de acesso às praias 

(média de 7,77) e, o nível de pressão sobre as praias em Santos (média de 7,72). 
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Esta proposição, bem como os resultados encontrados refletem, mais 

uma vez, as teorias acerca da organização do turismo urbano de Hayllar e Griffin 

(2005) e de Hayllar, Griffin e Edwards (2008), que definem as áreas frente-mar 

como um precinto, bem como em Colomb e Novy (2017) que citam, dentre os 

impactos do turismo em ambiente urbano, a superlotação e os problemas 

resultantes que, no caso das praias, se observam uma maior quantidade de lixo, 

bem como a disputa pelo espaço entre residentes e turistas. 

Vale citar também nesta proposição, os modelos e métodos de análise de 

capacidade de carga turística, estudadas e apresentadas nesta tese em capítulo 

4. Cifuentes (1992) define a capacidade física de um espaço tendo em vista a 

relação de espaço disponível e necessidade de espaço por cada visitante, mas 

entende também que, por meio do tópico ‘capacidade de carga permissível ou 

aceitável’, exista um limite aceitável de visitação de modo que os impactos não 

afetem o manejo ou a administração da área. 

O limite aceitável de visitação, conforme alertado por Cifuentes (1992), foi 

estudado também por autores como Stankey et al (1984) e Mccol (1996), que 

mesmo em seus respetivos contextos e períodos, alertavam sobre os limites 

aceitáveis de alterações (do inglês: Limits of Acceptable Change - LAC), de modo 

que a utilização de espaços físicos não ultrapassem a sua capacidade de 

recuperação, de manejo adequado ou de administração, comprometendo a 

qualidade de utilização do atrativo, ou a sua perda futura que, tendo em vista às 

praias, são possíveis de observação a poluição das áreas de praia e das águas. 

Ainda no tema ‘capacidade de carga’, porém sob o ponto de vista do 

anfitrião, a presente proposição resulta no diálogo com as capacidade de carga 

social em Saveriades (2000), e psicológica em Zhiyong e Sheng (2009), que 

destacam as características dos visitantes, culturas, costumes, estilos de vida, 

impactos percebidos e influências sobre a vida ou sobre a harmonia local, haja 

vista que a aglomeração de pessoas levam ao que Colomb e Novy (2017) 

trataram em impactos do turismo, em categoria psicológica (quadro 7), como: 
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• A sensação de perda de controle sobre o futuro da comunidade, por 

motivo do direcionamento de esforços turísticos, sem necessariamente 

perceber-se uma preocupação com a qualidade de vida da população na 

cidade; 

• Sentimento de frustração e ressentimento entre a população local para os 

visitantes; 

• Demais medos sociais com relação à insegurança e, por conta dos últimos 

anos, de novos contágios relacionados à pandemia seja ela de COVID-19 

ou de qualquer outra pandemia que possa surgir no futuro. 

 

O comportamento antagonista ou hostil origina-se, tendo em vista a 

análise de dados recolhidos em Santos e a fundamentação teórica estudada 

nesta tese, como um resultado negativo do alto número de turistas, da alta 

sazonalidade em cidades em estágio maduro de desenvolvimento como Santos, 

a qual apresenta um modelo turístico massificado, de permanências turísticas de 

curto prazo, em precintos que misturam áreas de hospedagens turísticas 

(hoteleiras ou extra-hoteleiras) e comerciais com áreas residenciais que 

igualmente apresentam um significativo fluxo de moradores, gerando possíveis 

conflitos pelo uso do espaço, e conflitos de percepção acerca de direitos e 

privilégios sobre a cidade (Doxey, 1975; Butler, 1980; Faulkner & Tideswell, 

1997; Peeters et al, 2018; Perkumienė e Pranskūnienė, 2019). 

Desse modo, este pressuposto foi validado, tendo em vista que as 

aglomerações nas praias são os impactos que mais causam antagonismo ou 

hostilidade nos santistas, confirmando-se, portanto, que o turismo de veraneio já 

ocasiona pressões sobre o cotidiano dos santistas durante os períodos de alta 

temporada, capazes de aflorar comportamentos hostis ou antagonistas em 

residentes, sendo este o principal motivo, em muitos casos, da recusa da 

hospitalidade na cidade. 
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7.5 Os moradores que apresentaram maior nível de hostilidade ou 

antagonismo, são aqueles que dependem de dois ou mais precintos por 

motivos diversos do cotidiano. 

 

 Por meio deste pressuposto, buscou-se identificar os níveis de tolerância 

ao turismo tendo como base a frequência de precintos por residentes. Para isso, 

foi necessário o questionamento aos stakeholders, em etapa de pesquisa 

qualitativa, quais são os três precintos com maior fluxo turístico e, portanto, com 

os maiores níveis de pressões turísticas, sendo indicados as áreas de praia dos 

bairros José Menino, Gonzaga e Ponta da Praia. 

 A busca por identificar se há residentes que frequentam dois ou mais 

precintos baseou-se em Ashworth e Page (2011), quando mostram por meio de 

seu modelo de áreas das cidades turísticas, apresentada nesta tese de 

doutoramento em figura 29, que os residentes de uma cidade não são estáticos 

em um único precinto, mas que circulam diariamente por motivos diversos, seja 

por motivos profissionais, de compras, de atendimento médico, ou para visitas 

aos atrativos locais, entre outras motivações. 

 Com as relações de apontamentos em etapa quantitativa, tendo em vista  

os precintos frequentados por respondentes, observou-se que o nível de 

tolerância ao turismo é mais antagonista ou de hostilidade para aqueles que 

frequentam as áreas de José Menino e Ponta da Praia, com médias de 6,51 para 

usos turísticos e 6,92 para usos residenciais. 

 Possíveis razões dessa indicação se dá pelo fato de que esses precintos 

estão localizados nos pontos extremos da beira-mar santista, ou seja, para os 

residentes alcançarem o outro lado, é necessário passar por outras áreas de 

considerável fluxo turístico, enfrentando pressões diversas como trânsito, 

lotação de transportes públicos, e circulação de turistas seja pelas ruas ou 

calçadas, ocasionando uma maior demora para se alcançar o destino, bem como 
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possíveis incômodos relacionados a este costume, como espera no trânsito, 

custo do transporte e outros. 

 Este pressuposto recai sobre o quadro de impactos do turismo, de Colomb 

e Novy (2017), que indicam os diversos impactos dessa atividade sobre a 

comunidade, em especial aspectos ligados ao elevado custo de vida sobre os 

precintos ou áreas turísticas, da superlotação de vias públicas causando trânsito. 

 Este contexto remente aos quatro mitos indicados pela Organização 

Mundial do Turismo (United Nations World Tourism Organization, 2018), 

apresentado neste estudo por meio do capítulo 4, overtourism e impactos em 

destinações urbanas, no qual seu terceiro tópico indica que congestionamento 

turístico não é apenas um problema turístico, haja vista que os turistas disputam 

com residentes as infraestruturas e serviços públicos juntamente, assim como o 

fato do crescimento de meios de hospedagem extra-hoteleiros (como aqueles 

oferecidos por aplicativos) não é um problema exclusivamente turísticos, mas 

também de especulação imobiliária. 

 Tais relações, em especial no turismo santista, mostram a dependência 

econômica da cidade ao turismo, levando ao que alertam Ashworth e Page 

(2011) de que, o turismo pode contribuir significantemente para a economia das 

cidades, mas as cidades cujas economias dependem mais do turismo serão 

aquelas que se beneficiarão menos, em primeiro ponto por conta da 

dependência sobre apenas um setor econômico, ligado aos serviços e, muitas 

vezes, devido a incapacidade ou a dificuldade de se abrir mão de determinados 

contextos impactantes à cidade, tendo em vista a preservação do capital gerado 

pelo turismo, entre outros pontos. 

 Tal constatação reflete ao modelo geral de overtourism, de Peeters et al. 

(2018), que definem os impactos turísticos em cinco tópicos, os quais são 

possíveis de serem observados nas áreas estudadas e que, portanto, afetam 

aqueles que dependem destes precintos em seus respectivos cotidianos, sendo 

eles: (i) densidade/intensidade turística; (ii) participação do turismo no PIB; (iii) 



229 
 

 
 

pressões ambientais; (iv) pressões econômicas; e (v) pressões sociais e 

psicológicas. 

Por fim, antagonismo e hostilidade, ou conflitos pelo espaço e serviços 

públicos ou privados, remetem à Perkumienė e Pranskūnienė (2019), que 

alertam para as percepções sobre os direitos e privilégios dos turistas na cidade 

como causas de ressentimentos entre residentes. Isso se dá ao passo que se 

nota que há mais turistas na cidade, do que essa é capaz de suportar, crescendo 

as a sensações de discrepâncias entre direitos e privilégios dos turistas sobre os 

direitos e privilégios dos residentes, em especial ao que tange aos esforços de 

órgãos públicos e prestadores de serviços para atender em primeiro lugar as 

necessidades dos visitantes, possibilitando o crescimento de hostilidade entre os 

residentes, além de ocasionar possíveis conflitos e protestos por direitos. 

 Desse modo, esse pressuposto foi validado, reconhecendo-se as 

dificuldades dos residentes em frequentar dois ou mais precintos de maneira 

contínua e por motivos diversos do cotidiano, haja vista a complexidade de 

impactos que esses observam ou percebem em seu dia a dia em mais de um 

lugar, como custo de vida, especulação imobiliária, trânsito, insegurança, 

aglomerações de pessoas sobre vias públicas, disputas por espaços na praia ou 

sobre parques e praças urbanas, entre outros. 

 

7.6 Apesar das pressões percebidas, os santistas reconhecem a 

importância do turismo para a cidade. 

 

Este pressuposto buscou compreender se, mesmo com as pressões 

indicadas, ainda há uma percepção por parte dos santistas sobre a importância 

do turismo como atividade econômica para o seu município.  

Este pressuposto foi formulado tendo em vista o fato de, segundo dados 

recolhidos, e já apresentados no capítulo metodológico, do órgão Turismo 
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Santos (2021), o turismo ser compreendido como a segunda principal atividade 

econômica do município, atrás apenas das atividades relacionadas ao porto. 

Desse modo, observou-se média 4,8 sendo esta, portanto, próxima ao 

elemento neutro de inospitalidade na afirmativa, ‘Eu sinto que o turismo é uma 

importante atividade econômica para Santos, que mais traz dinheiro para a 

cidade do que tira’. 

A validação deste pressuposto remete a Afrodita (2013) que afirma que, 

tais mudanças econômicas trazem a probabilidade da geração de empregos 

para a população local, devido a necessidade de mão de obra para serviços, 

gerando fatores multiplicadores que se estendem por cadeias de suprimentos e 

diversas outras economias. 

O desenvolvimento turístico de uma destinação, bem como a ativação 

econômica por meio dos serviços, gera uma roda dinâmica de stakeholders, 

conforme mostra Buhalis (2000), cujo objetivo é o desenvolvimento da 

destinação e, para isso, exige que cada stakeholder assuma as suas 

responsabilidades, e não apenas seus interesses e benefícios. 

Desse modo, e quando em contextos de desenvolvimento turístico 

equilibrado, o engajamento de stakeholders busca sobretudo quatro objetivos, 

que são a garantia da prosperidade de longo-prazo para a população local, 

encantar os visitantes, maximizar a lucratividade e seus fatores multiplicadores 

e, otimizar as relações do turismo com a comunidade, buscando uma atividade 

mais sustentável (Buhalis, 2000; Searle, 2008; Cortijo & Mogollón, 2011). 

Esta observação de respostas indica que, apesar dos impactos 

percebidos e da hostilidade observada quanto ao modelo de desenvolvimento 

turístico local sob a perspectiva da sustentabilidade, o santista reconhece a 

importância do turismo para a sua cidade, por conta da movimentação de 

diversos stakeholders, gerando diversos resultados econômicos positivos, além 

de outros benefícios como marketing, regeneração urbana em espaços 

turísticos, entre outros fatores multiplicadores, o que valida este pressuposto.  
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7.7 Conclusão 

  

A validação dos pressupostos deste estudo mostra que o modelo de 

turismo praticado em Santos, majoritariamente buscado por veranistas, causa 

pressões ao cotidiano de seus residentes, e perdas de qualidade de vida quando 

em momentos de maior fluxo turístico, apontados como em períodos festivos. 

 Apesar de se reconhecer a importância do turismo para o município, e 

tendo como base os demais resultados obtidos na etapa de análise de 

resultados, é importante uma inserção dos residentes nos processos de decisão 

e de planejamento turístico do município, bem como uma maior organização dos 

fluxos de turistas pelo município, garantindo uma maior fluidez do trânsito nas 

áreas mais buscadas turisticamente. 

 Conforme conteúdos obtidos em etapa qualitativa, uma possível solução 

se dá por meio do oferecimento de atividades ou de melhorias em atrações 

turísticas espalhadas pela cidade, fora do circuito das praias, tais como no centro 

histórico, nas áreas de características ambientais e de ecoturismo, buscando-se 

espalhar a circulação de turistas por outras áreas menos aglomeradas, 

favorecendo economicamente outras comunidades e localizações, e não apenas 

os precintos a beira-mar. 

 Alcançada a etapa de validação de pressupostos, apresenta-se no 

capítulo a seguir as conclusões do presente estudo, onde se apresenta o alcance 

de objetivos e a resposta de problemática, bem como as limitações de estudo, 

sugestões para futuros estudos e as últimas reflexões. 
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8. CONCLUSÃO 

8.1 Conclusões gerais 

 

O presente estudo abordou reflexões sobre os conceitos e organização 

do turismo em espaços urbanos, entendido por autores anteriormente estudados 

por meio desta tese de doutoramento como o principal locus de desenvolvimento 

turístico, haja vista a complexidade das instalações, infraestruturas, 

disponibilidade de serviços turístico, bem como diversidade de atratividade 

turística de diversos tamanhos, importância e complexidade. 

Ao longo do estudo notou-se, no entanto, que o turismo não ocorre de 

igual forma por todo um espaço urbano, sendo restrito ao espaço classificado 

como precinto, ou área funcional turística. Portanto, observou-se por meio de 

estudos e da própria fundamentação teórica, que ao passo que o turismo se 

desenvolve, esses espaços passam por transformações diversas de 

revitalização de espaços públicos e de edifícios históricos, modificação dos usos 

ou do propósito de espaços e edifícios, além de um planejamento mais voltado 

ao público turístico dos transportes públicos que servem os locais de fluxo e 

visitação turística, entre outros aspectos e alterações que visam fomentar as 

visitações e a atratividade local. 

No entanto, muitas dessas alterações implicam em elevados custos aos 

residentes no que tange às alterações de suas condições e qualidade de vida, 

envolvendo custos financeiros diversos de produtos alimentícios, arrendamentos 

ou aluguéis de suas respectivas residências, impactos físicos ao espaço, ruídos 

por conta do aumento da circulação de pessoas sobre o espaço, além da própria 

reconfiguração de espaços que resultam em impactos culturais, sob o ponto de 

vista desses residentes, causando pressões desde culturais até mesmo 

psicológicas, haja vista  a sensação de deslocamento ou de perda de identidade 

que são possíveis de serem observados nos novos precintos. 
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Desse modo, uma dualidade de impressões é causada em contextos 

como esses, pois, enquanto os turistas buscam aproveitar ou vivenciar sua 

experiência turística, para muitos residentes esse modelo turístico não agrada e, 

portanto, se observou  reações em muitos destinos que, de histórico hospitaleiro, 

passava a ver o turismo sob o ponto de vista da apatia e da irritação se 

considerado Doxey (1975), e da inospitalidade quando se considerado Camargo 

(2021), ou até mesmo do antagonismo ou da hostilidade se considerados 

novamente ambos os autores citados, vistos por meio da exclusão dos turistas 

às áreas restritas turísticas, ou da saída de residentes das cidades em épocas 

de temporada, da organização de protestos, de atos de agressividade entre 

outros. 

Essas discussões vieram à tona (e têm vindo à tona) por conta do 

desenvolvimento contínuo da atividade turística, impulsionada por diversos 

fatores como o desenvolvimento dos meios de transporte, cada vez mais rápidos 

e acessíveis financeiramente, dos meios de comunicação para diversos fins, seja 

para uma simples pesquisa acerca de destinações que se deseja visitar, até 

mesmo das facilidades para reservas de serviços turísticos, da diversidade de 

meios de hospedagem, da ausência de conflitos armados de envolvimento 

internacional e da própria abertura de fronteiras ao fluxo de pessoas, entre 

muitos outros fatores, levando cada vez mais turistas a viajarem, em especial 

para aqueles destinos mais conhecidos. 

Neste contexto, adentrou-se ao tema overtourism, ou em português, o 

excesso de turismo, buscando-se compreender de maneira mais aprofundada 

quais são os possíveis efeitos observáveis neste assunto, bem como se ter uma 

visão das principais cidades que passam por tais ‘problemas’, sendo então 

observadas em especial nas cidades de Barcelona, Veneza, Amsterdam, 

Dubrovnik entre outras, bem como em Portugal, as cidades de Lisboa e Porto. 

Mas, muitos acontecimentos se deram ao longo do período de 

desenvolvimento do presente estudo, o mais marcante deles foi a pandemia de 

COVID-19, que subitamente forçou as pessoas a ficarem em casa e adotarem 

medidas de proteção para a contenção dos contágios e mortes causadas por 
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coronavírus, ocasionando um rápido fechamento de fronteiras e o consequente 

‘esfriamento’ da atividade turística global quando, pela primeira vez, se falou do 

contexto oposto que seria a ‘falta de turismo’. 

Por conta da pandemia de COVID-19, alterações foram feitas neste 

estudo adotando-se, de um possível estudo em Portugal, para um estudo voltado 

unicamente no Brasil e, a escolha da cidade de Santos, que se deu em um 

contexto de opções por viagens regionais dos brasileiros em períodos de 

flexibilizações de quarentena, dada a impossibilidade de sair do país para 

viagens mais longas. 

A cidade de Santos já era conhecida e reconhecida por brasileiros por seu 

fluxo intenso de turistas de veraneio, por seu jardim de praia, patrimônio histórico 

e cultural, eventos de lazer e corporativos entre outros motivos, mas que se 

observou uma acentuação de interesses nos últimos anos, em especial em 

períodos de pandemia por sua proximidade com a cidade de São Paulo, o que 

fez de Santos um destino de turismo de massa, trazendo-se de volta os assuntos 

relacionados ao overtourism no Brasil. 

Desse modo, conforme proposto no início desta tese de doutoramento, 

pautou-se como objetivo geral de estudo a seguinte afirmativa, ‘propor e aplicar 

um novo método para medir e identificar os níveis de tolerância ao turismo em 

precintos urbanos’. Por meio deste objetivo geral, apontou-se como problemática 

a seguinte questão: Como medir e identificar os níveis de tolerância ao turismo 

em precintos urbanos? 

 A escolha por propor um novo método de medição e identificação de 

tolerância ao turismo, se deu no contexto dos estudos que integram os conceitos 

de hospitalidade e da hostilidade entre residentes e turistas, em destinos urbanos 

que apresentam overtourism ou excessos de turismo.  

Nesse sentido reconhece-se a importância de esforços de pesquisadores 

e profissionais do turismo em estudos para a formulação de novos métodos de 

pesquisa, a fim de permitir uma compreensão mais aproximada da realidade, 
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bem como novas perspectivas de estudos e compreensões acerca de temas que 

dizem respeito ao desenvolvimento turístico sustentável em destinações 

turísticas urbanas. 

O modelo e protocolo propostos, portanto, pautaram-se em modelos 

conceituais de turismo e de hospitalidade, bem como de capacidade de carga 

turísticas já existentes, cujos estudos justificaram os capítulos e fundamentação 

teórica da presente tese, tendo em vista delimitar o seu foco de análise e de 

identificação de tolerância ao turismo, de modo que se torne mais um 

instrumento metodológico de apoio ao planejamento e tomada de decisão, 

prevendo-se a formação de destinos mais hospitaleiros e condizentes com o que 

se espera da atividade turística. 

O estudo de caso tendo a cidade de Santos como objeto de estudo, serviu 

para testar e validar o modelo e protocolo formulados, demonstrando-se uma 

possibilidade de se identificar o nível de tolerância ao turismo em um precinto o 

que, ao final, observou-se que a cidade de Santos se encontra em nível inicial 

de hostilidade ou de antagonismo ao turismo próximo do elemento neutro que 

simboliza a inospitalidade em nível de irritação, registrando-se média, em uma 

escala de 9 pontos, de 6,22 em usos turísticos e de 5,35 em usos residenciais. 

Conforme visto durante as apresentações de resultados, a hostilidade é 

percebida entre os residentes que dependem cotidianamente, por diversas 

razões, dos precintos José Menino e Ponta da Praia, além de visões negativas 

relacionadas ao turismo entre as faixas etárias de 31 a 40 anos e entre 51 a 60 

anos.  

As razões e impactos mais percebidos são as aglomerações nas praias 

acentuadas por veranistas, em especial durante os períodos festivos como natal, 

reveillón e carnaval, indicando-se uma possível falta de organização do turismo 

nesses períodos, além das dificuldades encontradas no trânsito das vias 

próximas às praias e sobre os serviços de maneira geral oferecidos na cidade, 

como filas e lotações em supermercados, farmácias, padarias, restaurantes etc. 
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O alcance dos citados resultados, demonstram também o alcance dos 

objetivos específicos propostos, já que estes objetivos apoiaram os estudos e 

análises necessárias para a construção do modelo, do protocolo de pesquisa e 

de sua aplicação em uma realidade turística, compreendendo-se as principais 

pressões turísticas percebidas e os níveis de tolerância ao turismo no destino.  

Ao final, como também previsto em objetivos específicos, a tolerância ao 

turismo encontrada em Santos foi representada por meio de gráficos de 

dispersão adotando-se como elemento neutro a inospitalidade entendida como 

a falta de hospitalidade, ou adotando-se as definições de Doxey (1975), a apatia 

e a irritação ao turismo. 

Portanto, por meio deste estudo propõe-se um novo método de avaliação 

da tolerância ao turismo em destinos urbanos tendo em vista que, ao passo que 

a vacinação avança no mundo levando à reabertura das fronteiras e das viagens 

internacionais, observações são válidas na tentativa de se compreender qual 

modelo turístico restará, se o antigo modelo de overtourism, ou um novo e mais 

sustentável modelo turístico preocupado com as destinações e com os 

residentes. 

 

8.2 Contribuições teóricas, práticas e metodológicas 

 

Tanto em contexto de overtourism pré-pandêmico, quanto para as 

observações do retorno ou da reativação da atividade turística, se faz necessário 

o planejamento turístico em um destino, prevendo-se uma atividade mais 

condizente com aquilo que se espera por todos os stakeholders envolvidos, em 

especial seus residentes, de modo que a hospitalidade seja percebida não só 

em espaços comerciais, tratando-se de uma relacionamento profissionalizado, 

quanto em espaços sociais e privados quando se percebe uma hospitalidade 
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genuína, partindo-se do bom-grado do residente em sentir-se útil ao turista ou 

ao visitante. 

Deste modo, buscou-se por meio desta tese de doutoramento, 

primeiramente, compreender os conceitos e relações das palavras-chave 

selecionadas, tratando-se de observar em especial os padrões turístico em 

espaços urbanos, os possíveis impactos ou pressões causadas pelo turismo 

quando se adentra em contextos de excessos ou de desequilíbrio em visitações 

e usos turísticos do espaço e de serviços diversos e, nas compreensões acerca 

dos conceitos de hospitalidade e do relacionamento com o outro, as possíveis 

reações por parte dos moradores no trato com os visitantes em contexto de 

excessos turísticos. 

Por meio deste estudo, buscou-se também compreender a possibilidade 

de identificação dos níveis de tolerância ao turismo em destinos urbanos, para 

isso, buscou-se propor um novo método para esse fim, centrando-se em um 

modelo e em um protocolo de pesquisa, bem como da utilização de gráficos de 

dispersão para identificação visual dos níveis de tolerância ao turismo tendo em 

vista os usos turísticos e residenciais da cidade, adotando-se um elemento 

neutro como inospitalidade e, os extremos como hospitalidade e hostilidade ou, 

euforia e antagonismo. 

A principal contribuição deste estudo, portanto, se dá no campo das 

reflexões e dos estudos da hospitalidade e da tolerância ao turismo em destinos 

urbanos, somando-se aos estudos já existentes neste campo, o que permite a 

utilização deste método para futuros estudos e análises, portanto, identificando 

níveis de tolerância em outras realidades turísticas, comparações com estudos 

já feitos, bem como de pressões observadas em outras destinações (ampliando-

se o rol de pressões e impactos já listados), além de indicar possíveis causas de 

ressentimentos direcionando possíveis ações por aqueles em cargos de decisão. 

No entanto, como qualquer estudo e qualquer modelo ou método, este 

também é passível de adaptações, refinamentos, melhorias, novas visões, 

reconstruções, novas leituras e releituras, sugestões e outros, já que o 
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conhecimento não é estático e sim evolutivo, assim como a própria e resiliente 

atividade turística que se reinventa e se renova ao longo do tempo, como se viu 

nos dias de COVID-19 pelos quais o mundo passou, o que se permite que 

detalhamentos ao método não contemplados nesta tese, sejam incorporados em 

seus usos seguintes, permitindo-se uma melhor compreensões acerca da 

tolerância ao turismo em destinos estudados, bem como uma contínua melhora 

do modelo proposto nesta tese de doutoramento. 

Ressalta-se também os resultados locais, ou seja, aqueles encontrados 

de tolerância ao turismo na cidade de Santos, onde foi possível observar, sob o 

prisma dos stakeholders entrevistados e dos residentes inquiridos, que existem 

pressões turísticas de diversas naturezas percebidas, em especial de ordem 

física e socioeconômica, as quais causam elevações negativas nos índices de 

tolerância ao turismo ultrapassando o elemento neutro de inospitalidade e 

beirando o extremo de hostilidade. 

Com esses resultados, políticas e ações visando uma melhor gestão de 

fluxos turísticos, melhoria em atrações ou na comunicação de outros atrativos 

fora da orla das praias, calendário de eventos em outros espaços da cidade, 

campanhas de conscientização do turista e de preparação dos residentes ao 

turismo são opções a serem refletidas, entre diversas outras possibilidades 

tendo em vista os resultados observados neste estudo. 

Por meio deste modelo e do protocolo de tolerância ao turismo propostos 

nesta tese, outros estudos podem ser conduzidos na cidade, de modo a ampliar 

o número de respondentes (tanto em etapa qualitativa quanto quantitativa), 

visando obter resultados mais próximos à realidade, sendo alvo de estudos mais 

aprofundados e discussões envolvendo os residentes para futuros modelos 

turísticos a serem aplicados em Santos. 

Por fim, não apenas turístico, esse modelo permite conhecer um pouco 

mais sobre a satisfação dos residentes com relação à sua qualidade de vida, 

seja em Santos, ou em qualquer outro ambiente urbano estudado, inserindo-se 

questões sobre o seu cotidiano, percepção de segurança pública, de uso de 
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transportes públicos ou de espaços públicos, do fornecimento de água e 

eletricidade e, mais direcionado ao turismo, de sua participação no conselho ou 

nos processos de planejamento público. 

 

8.3 Limitações de estudo 

  

Como já mencionado anteriormente, o presente estudo foi desenvolvido 

durante a pandemia de COVID-19, exigindo-se cuidados sanitários que 

acabaram por limitar os deslocamentos do pesquisador para a cidade em estudo, 

tais limitações não foram apenas pessoais, mas também se deram por conta de 

medidas sanitárias adotadas pelas autoridades locais. 

 As limitações, portanto, foram observadas na etapa qualitativa, já que os 

primeiros contatos para formalização de convites para entrevistas com 

stakeholders se deu de maneira online, sendo necessária a adoção do método 

bola-de-neve nesta etapa solicitando-se, na medida do possível, que os 

primeiros entrevistados indicassem os nomes e contatos dos entrevistados 

seguintes, tendo em vista o protocolo de pesquisa estabelecido neste estudo de 

doutoramento. 

 É importante destacar nesta seção as limitações também em etapa de 

pesquisa com residentes, haja vista mais uma vez a impossibilidade de 

deslocamentos acarretada pela pandemia de COVID-19, exigindo-se que a 

etapa quantitativa ocorresse de maneira online, por meio da plataforma Google 

Forms, causando uma maior dificuldade de acesso ao público-alvo e de 

engajamento para respostas, gerando um número de retornos menor do que o 

esperado. 

 Além das limitações relacionadas à pandemia de COVID-19, notou-se 

também uma limitação na quantidade de dados pessoais sobre os residentes, 

adotando-se uma abordagem mais direta ao assunto em destaque, causando 
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um possível desconhecimento ou recolha de dados insuficientes para um 

conhecimento mais aprofundado sobre aqueles que responderam ao 

questionário, limitando-se também as análises e maiores correlações para se 

compreender os níveis de tolerância ao turismo na destinação. 

 Os contextos de overtourism, uma das palavras-chave deste estudo, foi 

reduzido a zero durante o período da pandemia de COVID-19, impossibilitando 

novas análises relacionadas à este estudo, não permitindo possíveis estudos 

comparativos ou estudos acessórios, que embasassem outras compreensões ou 

realidades sobre o tema, assim como para os estudos sobre a hospitalidade no 

turismo, já que as relações presenciais e turísticas foram desencorajadas. 

 Dificuldades em se alcançar e engajar respondentes também foi um fator 

limitante para a criação de mais questões na etapa quantitativa, desse modo, 

optou-se por disponibilizar um questionário mais direto aos pontos que se 

gostaria de analisar, portanto, outras questões sobre percepções de pressões e 

impactos poderiam ser feitas. Outro fator limitante foi relacionado às questões 

acerca das próprias características dos turistas que não foram inseridas, 

considerando-se no questionários apenas aquelas, naquele momento, 

consideradas mais importantes e fáceis de serem respondidas. 

 Por fim, os fatores limitantes foram assimilados de modo que se possam 

indicar para que sejam contemplados nas pesquisas ou estudos futuros, cujas 

demais indicações e reflexões são apresentadas na seção a seguir desta etapa 

de conclusão. 

   

8.4 Possibilidades e indicações para futuros estudos 

 

Dentre as possibilidades encontradas tendo em vista o presente estudo, 

recomenda-se a utilização do método aqui proposto para identificação dos níveis 

de tolerância ao turismo em outras realidades e destinações, melhorando ou 
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aperfeiçoando tanto o modelo quanto o protocolo em outras oportunidades de 

utilização. 

Desse modo, a seleção de outros destinos que convivem há mais tempo 

em o contexto de overtourism, ou com períodos mais extensos de alta 

temporada, para estudo comparativo com Santos, conforme estudado por meio 

desta tese, tendo em vista a diversidade de pressões percebidas e os níveis de 

tolerância aos impactos. 

Na etapa de seleção de destinos para futuros estudos, recomenda-se a 

análise de destinos urbanos que não sejam de segmentação ‘sol e praia’, 

buscando-se perceber impactos ou pressões diferentes daqueles relacionados 

à praia, bem como quais são esses impactos, percepções de tolerância, 

impactos sobre as condições e qualidade de vida dos residentes nessa realidade 

urbana, e ações realizadas por pessoas em cargos de decisões e demais 

stakeholders. 

Sugere-se também a adoção da teoria de capacidade de carga de limites 

de mudanças aceitáveis (em inglês, Limits of Aceptable Changes – LAC), 

estudadas nesta tese por meio de Stankey, Mccool e Stokes (1984) e Mccool 

(1996), buscando-se compreender se há um limite mensurável de mudanças 

aceitáveis no cotidiano e no próprio destino para que comportamentos hostis de 

residentes aflorem ou apareçam. 

Outra possibilidade está na utilização do modelo e protocolo de pesquisa 

em diferentes períodos do ano em um único destino, tendo em vista observar se 

há diferenças de percepções de impactos e pressões, e de tolerância ao turismo 

se considerados períodos de alta e de baixa temporada turística. Bem como de 

comportamentos de residentes frente o turismo, se estão mais abertos ou 

fechados para a hospitalidade com os turistas. 

A utilização do método proposto neste estudo é indicada também para 

análise da tolerância ao turismo em destinações com baixo nível de uso turístico, 

ou com pouco fluxo de turistas, buscando-se compreender se há uma indicação 
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ou predisposição dos residentes para o oferecimento da hospitalidade aos 

turistas, bem como com atitudes e comportamentos eufóricos relacionados ao 

turismo, portanto indicando-se poucas ou nenhuma pressão turística. 

 Por fim, as limitações indicadas neste estudo sendo, portanto, adotados 

ou melhorados para os próximos estudos, tais como:  

• A visitação técnica aos destinos estudados, buscando-se observar o fluxo 

turístico não só no momento de desenvolvimento do estudo, como 

também estabelecendo-se comparações entre alta e baixa temporadas. 

• A realização de contatos e entrevistas de maneira presencial, 

aumentando-se as possibilidades de seleção de entrevistados, bem como 

buscando-se notar se há uma predisposição dos entrevistados em 

fornecer mais informações por meio de outras indagações. 

• A abordagem dos residentes de forma presencial diretamente nos 

espaços turísticos, ou precintos, tanto em momentos de alta temporada 

quanto de baixa temporada, solicitando-se respostas ao questionário, 

porém, com um rol maior de perguntas. 

• A busca por mais informações básicas sobre os respondentes na etapa 

de inquéritos, permitindo-se outras correlações, ou assimilações 

relacionadas à tolerância ao turismo considerando-se outros aspectos ou 

informações dos respondentes. 

 

Conforme já mencionado, o conhecimento sobre o turismo não é estático, 

alcançando novos campos, visões, percepções e evoluções a cada aplicação, 

portanto, sugere-se que futuros estudos não contemplem apenas a identificação 

da tolerância ao turismo, como também um acompanhamento tendo em vista as 

tomadas de decisões, visando a melhora ou a mitigação dos aspectos apontados 

como nocivos aos residentes e às destinações. 
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8.5 Últimas reflexões 

 

O crescimento dos números na atividade turística representa uma 

indicação positiva dos tempos atuais, simbolizando que cada vez mais as 

pessoas têm interesse em conhecer outras realidades, outras pessoas, outras 

culturas, ampliando seus respectivos conhecimentos sobre o mundo e sobre as 

culturas, tornando-as mais tolerantes ao diferente. 

Por esse motivo, o turismo é reconhecido como a atividade da paz, por 

sua capacidade de união das diferentes culturas ao redor do globo, trazendo 

enriquecimento cultural e desenvolvimento econômico e tecnológico aos países 

que o desenvolvem de maneira atenta aos efeitos buscados ou evitados na 

destinação, respeitando-se as capacidades de carga locais, e entendendo os 

métodos de desenvolvimento para cada destinação, de acordo com suas 

características. 

A presente tese de doutoramento buscou dar a sua contribuição tendo em 

vista os residentes, e a importância destes para o desenvolvimento de um 

ambiente de hospitalidade. No entanto, foi possível observar que o oferecimento 

da hospitalidade não é um ato automático do residente, já que é necessário 

conquistá-lo, mostrando os benefícios do turismo para a destinação, preparando-

o e conscientizando-o para essa atividade econômica. 

Mais importante do que prepará-lo para o turismo, é também preparar os 

destinos para que os residentes se sintam pertencidos a ele, e orgulhosos desse 

fato. Assim como mostrar que o destino permanece pertencente aos residentes, 

de modo que se evite possíveis pressões psicológicas e socioculturais. 

Desse modo, conforme se observa por meio dos conceitos da 

hospitalidade, é apenas quando o anfitrião é dono de seu espaço, que ele se 

sente apto e motivado a oferecer ao seu visitante a hospitalidade. Aspecto que, 

de acordo com os estudos desenvolvidos (nos últimos cinco anos) nesta tese, 
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os modelos turísticos adotados por muitos destinos em processo de overtourism 

necessitam adaptar, já que o excesso de turismo em muitos casos causa 

resultados opostos àqueles esperados para que haja hospitalidade, ou seja, há 

mais turistas que residentes, há mais visitantes que anfitriões, há mais 

inospitalidade ou hostilidade que hospitalidade. 

A conscientização dos turistas para respeitar os destinos e seus 

residentes, em muitos casos, é também uma possibilidade para a busca da 

hospitalidade, e para uma maior aceitação da atividade turística em um destino, 

haja vista os relatos de comportamentos incivilizados e desrespeitosos de 

turistas em alguns destinos turísticos pelo mundo. 

Por fim, e conforme afirma Butler (2009), o turismo é uma atividade 

resiliente, levando poucos anos ou meses para se recuperar após crises ou 

desastres. O contexto pandêmico trouxe pensamentos e reflexões acerca de um 

suposto ‘novo turismo’ ou uma ‘reativação de um turismo diferente’, talvez mais 

condizente com conceitos de sustentabilidade e hospitalidade, sendo este 

estudo uma oportunidade para se discutir quais aspectos devem ser melhorados, 

tendo em vista uma melhor experiência e melhores resultados turísticos para 

todos os stakeholders envolvidos, assim como para oferecer um novo método, 

somando-se aos demais instrumentos, para apoiar o planejamento da reativação 

turística nos contextos onde ele se inserir. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1: Guião da entrevista semiaberta realizada com stakeholders de 

Santos 

 

A) Identificação do entrevistado e dados básicos sobre a cidade 

1) Nome, cargo e órgão/empresa que atua 

2) Relação do entrevistado com a cidade. Nasceu na cidade? Se não, há quanto 

tempo vive ou frequenta a cidade? 

 

B) Influências externas e o precinto 

1) Desenvolver reflexão acerca de possíveis influências externas à cidade, 

impossível de ser controlada por stakeholders, que exerçam pressões turísticas 

em destinos de maneira global. Com base nessa temática, solicitar reflexão se 

há alguma influência dessa natureza na cidade em estudo. 

 

C) Características de usos turísticos e respostas de stakeholders 

1) Explicar o termo “overtourism” e questionar se este modelo de turismo pode 

causar impactos aos destinos de maneira global. Se sim, questionar quais tipos 

de impactos, solicitando que faça uma reflexão com base em impactos 

econômicos, socioculturais, psicológicos e físicos em sua realidade. 

2) Questionar quais tipos de ações ou decisões de stakeholders (poder público 

municipal, estadual ou federal, iniciativa privada e ONGs) poderia prevenir 

impactos nos destinos turísticos neste contexto. 

3) Solicitar reflexão aos entrevistados sobre os principais aspectos ou atrativos 

que atraem turistas para Santos, atividades e espaços mais buscados, bem 

como pontos específicos que poderiam despontar como possíveis atrações na 

cidade. 

3) Considerando os impactos tratados, interrogar se a cidade em estudo já 

chegou a alcançar (ou já alcança) níveis de overtourism a ponto de interferir na 

vida e nas características locais. Se sim: indagar quais aspectos fazem a cidade 

alcançar esse nível de turismo e quais impactos são percebidos. (Exemplos: 

cruzeiros marítimos, os eventos ocorridos na cidade em alta temporada, a 

atuação de agências e operadoras de turismo, a presença de meios de 
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hospedagem extra-hoteleiros, como Airbnb, entre os impactos, sobre o ir e vir, 

custos de vida, segurança etc.). 

4) Questionar se existem ações de stakeholders do turismo na cidade (setor 

público, privado ou ONGs) buscando a melhoraria do turismo. Especialmente no 

caso de existir overtourism. 

 

D) Características do destino, usos residenciais e participação dos 

stakeholders 

1) Iniciar com uma reflexão sobre os residentes de cidades em contexto de 

overtourism e questionar, ao final, se a presença de turistas pode gerar algum 

tipo de influência sobre o comportamento dos residentes. Se sim, quais e por 

quê? 

2) Desenvolver reflexão sobre qualidade e estilo de vida em áreas urbanas, 

solicitando ao entrevistado que reflita sobre estes aspectos em sua cidade. Nesta 

etapa, busca-se compreender o cotidiano dos residentes, as condições e custos 

de vida na cidade e no precinto, além de condições de acesso ao precinto por 

motivos diversos (diversão ou trabalho). Indagar se há alguma influência sobre 

a qualidade e condição de vida na cidade pela presença dos turistas e se isso 

influencia de alguma forma nos comportamentos dos residentes (desde 

comportamentos positivos, neutros ou negativos). 

3) Abordar a participação dos residentes no planejamento turístico: Qual a 

importância da participação popular nesse assunto? Os residentes da cidade 

estudada participam ativamente do planejamento turístico? Se sim: Existe uma 

frequência ou um tema específico que exige a participação destes? 

 

E) Considerações finais 

1) Solicitar que o entrevistado faça uma reflexão, baseada em sua percepção e 

na entrevista realizada, se o modelo de desenvolvimento turístico atual da cidade 

faz com que os residentes apresentem comportamentos hospitaleiros, 

inospitaleiros ou hostis aos turistas. 

2) Explicar os conceitos de precintos e solicitar que aponte num mapa urbano a 

área (ou as áreas) de maior fluxo de turistas e de intersecção com residentes, 

sinalizando aquelas que sofrem mais pressões turísticas. 
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Apêndice 2: Questionário aplicado aos residentes de Santos 

Informações básicas do respondente Opções/Respostas 

Faixa etária 

>20  
21 – 30  
31 – 40  
41 – 50  
51 – 60  
61 – 70  
71 – 80  
80< 

Frequência de visitas em áreas de fluxo de turistas em 
Santos (praias e áreas próximas, atrativos turísticos, 
espaços de eventos e culturais, centro histórico); 

Muito frequentemente; Frequentemente; Ocasionalmente; 
Raramente; Nunca. 

Relação com Santos (Nasceu ou vive na cidade) 
Eu nasci e vivo em Santos;  
Não nasci em Santos, mas vivo na cidade; 

Vive em um dos três bairros citados ao lado? 

José Menino;  
Gonzaga;  
Ponta da Praia;  
Não, vivo em outro bairro 

Usos e pressões turísticas 
Indique sua resposta a seguir de 1 a 9, sendo: 

1 – Nem um pouco percebido; 
9 – Extremamente percebido; 
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O nível de pressão turística causado por conta do fluxo de 
turistas de veraneio em Santos é: 

 

O nível de pressão turística causado pelo fluxo de pessoas 
a negócios e para eventos corporativos em Santos é: 

 

O nível de pressão turística causado por feriados e 
períodos festivos (natal, réveillon, carnaval etc) é:  

 

O nível de pressão turística causado por navios de cruzeiros 
em Santos é: 

 

O nível de pressão turística sobre o trânsito nas principais 
vias de locomoção é: 

 

O nível de pressão turística sobre o acesso (trânsito nas vias 
beira-mar e estacionamento nas proximidades das praias) 
e uso das praias é: 

 

O nível de pressão do turismo sobre as praias em Santos é: 
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O nível de pressão do turismo sobre os serviços em geral 
(supermercados, padarias, comércio em geral, 
restaurantes etc.) é: 

 

O nível de pressão turística sobre o consumo de água e de 
energia elétrica em Santos é: 

 
Avalie as imagens a seguir e indique os níveis de incômodos turísticos percebidos para cada, sendo: 1 - Nem um pouco 

percebido e 9 - Extremamente percebido; 
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Com a condução e organização do turismo por órgãos e 
empresas de planejamento e atuação turística (órgãos 
públicos, iniciativa privada e ONGs), a pressão turística 
sobre a cidade é:  
A pressão turística sobre as áreas de praia com as medidas 
adotadas por órgãos e empresas turísticas (órgãos 
públicos, iniciativa privada e ONGs), promovendo outros 
espaços turísticos pela cidade, é:  

Com o bloqueio de ônibus turísticos de acessar a cidade de 
Santos, a pressão turística percebida é: 

 
Quando há campanhas da prefeitura para conscientização 
dos turistas para cuidarem da cidade e não causarem 
transtornos aos moradores, a pressão turística percebida 
é:  
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A pressão turística sobre Santos, com as ações e obstáculos 
colocados pela prefeitura para impedir o excesso de 
turistas na cidade por conta da pandemia de COVID-19, foi: 

 

Usos e condições residenciais 
Indique sua resposta a seguir de 1 a 9, sendo: 

1 – Concordo totalmente; 
9 – Discordo totalmente; 

Eu vejo com bons olhos as ações tomadas por poder 
público, iniciativa privada e ONGs na organização e na 
prestação de serviços turísticos em Santos.  

O turismo é positivo para mim e para a minha qualidade de 
vida na cidade: 

 

O meu direito de aproveitar a praia não é comprometido 
com a presença de turistas 

 

O custo de vida na cidade nos períodos de maior fluxo de 
turistas é o mesmo que nos demais dias do ano: 

 

Eu sinto que turistas e residentes possuem os mesmos 
direitos sobre a cidade; 

 

Eu sinto que turistas e residentes possuem os mesmos 
deveres sobre a cidade; 
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Eu sinto que turistas e residentes possuem os mesmos 
privilégios sobre a cidade; 

 

Eu sinto que o turismo do modo como é feito em Santos, 
ajuda mais do que atrapalha a minha qualidade de vida na 
cidade 

 

Eu não sinto que a presença de turistas na cidade cause 
problemas de segurança pública 

 

Eu sinto que as campanhas da prefeitura para 
conscientização dos residentes para os benefícios do 
turismo são positivas 

 

Os turistas não me causam incômodo algum em Santos: 

 
Eu sinto que o turismo é uma importante atividade 
econômica para Santos, que mais traz dinheiro para a 
cidade (para melhorias de infraestrutura e serviços 
públicos), do que tira (por conta de lixo e problemas 
trazidos por turistas). 

 

Eu sinto que sou bem-vindo para participar do 
planejamento do turismo na cidade, junto à prefeitura e 
demais empresas públicas e/ou privadas relacionadas ao 
turismo;  
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 Eu tenho interesse em participar do planejamento do 
turismo na cidade, junto à prefeitura e demais empresas 
públicas e/ou privadas relacionadas ao turismo  
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