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1. INTRODUÇÃO  

No decorrer do aprimoramento das necessidades do homem moderno, o 

turismo destacou-se como um grande fator de movimentação da economia. Por 

meio desse cenário, é possível vislumbrar o turismo como um grande gerador de 

negócios devido o mesmo abranger mais de 50 áreas de atuação, dentro das 

particularidades de cada uma dessas áreas, o turismo torna-se um desenvolvedor 
de benefícios de ordem econômica, social, cultural e política, transformando, dessa 

forma, os ambientes passíveis de desenvolvimento da atividade turística em um 

gerador de mercado em potencial. 

 

Em uma cidade onde o turismo de negócios é a maior motivação de 

movimentação de turistas e onde, consequentemente, há o maior número de 
eventos no Brasil, destaca-se o evento “Parada do Orgulho GLBT - Gays, Lésbicas, 

Bissexuais e Transgêneros” que contrasta com o perfil formal que a cidade adotou 

ao decorrer do desenvolvimento do turismo de negócios no seu território. Este 

evento se opõe bruscamente ao perfil formal da cidade, é um gerador de negócios 

digno de um estudo, que permitirá por esse comportamento analisar o impacto 
econômico do mesmo e também alertará para as especificações necessárias ao 

aperfeiçoamento do atendimento à demanda gerada durante a realização do evento. 

 

 

A sociedade e a abrangência do turismo 
 

O turismo é uma atividade contemporânea que, por ainda não dispor de um 
ordenamento disciplinado e rígido, nem metodologia própria, se configura em um 

conjunto de atividades de natureza heterogênea moldável às necessidades do 

consumidor e composto por serviços diferenciados que pertencem a um universo 

muito grande de serviços. Assim, o turismo se vale não só dos serviços e 

equipamentos que nasceram para seu desenvolvimento, mas de uma possibilidade 

infinita de outros serviços que pertencem a outros setores da vida atual. Por isso, 

pode-se entender que, ainda nos dias de hoje, o turismo busca seu próprio ambiente 

científico para ser mais bem reconhecido enquanto fenômeno social, cultural e 
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econômico. Ressalta-se ainda, que este comportamento servirá também, para  
melhor caracterizar o turismo frente aos aspectos que regem a vida dos indivíduos 

na contemporaneidade. 

 

A título de ilustração sobre o exposto, pode ser citado BORMANN (1905, p. 17), que 

considera que o turismo é uma viagem que tem por objetivos o prazer ou motivos 

comerciais, profissionais ou outros análogos, durante os quais é temporária sua 
ausência, da residência habitual. 

 

 Na opinião de GLUCKSMANN, R & BESCHEIDT (1929, p 40), Turismo é uma 

ocupação de espaço por pessoas que afluem a determinada localidade onde não 

possuem residência fixa. 

 
O estudioso do tema MATHIOT (1992), expõe turismo como o conjunto de princípios 

que regulam as viagens de prazer ou de utilidades, tanto no que diz respeito à ação 

dos viajantes ou turistas, como no que se refere à ação daqueles que se ocupam em 

recebê-los e facilitam seus deslocamentos.  

 
É importante ressaltar que este autor já inclui na sua definição os personagens que 

desenvolvem os trabalhos facilitadores e viabilizadores aos viajantes, que até então 

não eram citados.  

 

MONTANER (2001) argumenta que o turismo pode ser definido como a teoria e a 

prática de todas as atividades relacionadas com a prestação de serviços das 

necessidades do turista e também é o conjunto de técnicas baseadas em princípios 

científicos, que têm como finalidade prestar serviços à pessoa que dedica seu tempo 

livre para viajas.  

 

Esta definição permite reconhecer que o turismo é um vasto campo para estudos e 

que ainda se apoia em ciências já definidas, para buscar sua melhor compreensão. 
 

De forma especial e podendo ser entendida como didática, BENI (2004) aponta três 

tendências para a definição do turismo: Econômica, Técnica e Holística. 
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Sob este comportamento BENI (2004) aponta que há uma grande controvérsia 
quando se procura definir precisamente as implicações econômicas do Turismo:  

 

Alguns autores tratam-no como indústria e parece ser este qualificativo o de maior 

uso na literatura comum, não científica. Outros tratam-no como fenômeno 

econômico e social, setor econômico ou atividade social e econômica. (BENI – 2004, 

p. 34) 
 

No entanto o autor demonstra que na verdade o que ocorre é uma agregação de 

valores que se dá desde a aquisição dos atrativos turísticos até a fruição do roteiro 

turístico. 

 

BENI diz ainda, que muitas das definições técnicas sobre Turismo são decorrentes 
da definição do termo “turista”, pois turismo provoca múltiplos aspectos para 

entendimento. O autor também preocupa-se em diferenciar “conceito” de “definições 

técnicas” afim de proporcionar esclarecimentos no momento de definir Turismo: 

 

O conceito fornece uma estrutura especulativa, teórica, que identifica as                      
características essenciais e distingue o Turismo de outros fenômenos similares, 

frequentemente relacionados embora diferentes. As várias definições técnicas de 

“turista” fornecem conceitos para uma definição geral de aplicação internacional e 

interna; estas podem muito bem ser integrada na estrutura da definição geral do 

Turismo (BENI -2004, p.36) 

 

Portanto, entende-se que para o autor, a definição geral de Turismo pode ser 

embasada em conceitos das definições técnicas sobre “turista”. 

 

Quanto às definições holísticas, estas procuram abranger a essência total do 

assunto, que segundo BENI apud Hunziker e Krapft (2004 – p 36), definiram Turismo 

em 1942 como: 
 

A soma dos fenômenos e das relações resultantes da viagem e da permanência de 

não-residentes, na medida em que não leva à residência permanente e não está 

relacionada a nenhuma atividade remuneratória.  
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BENI conclui que muitos autores consideram de extrema dificuldade chegar em uma 
definição precisa e o mesmo tempo abrangente, devido ao fato do fenômeno 

turístico ser grande,  complexo e pode-se dizer, um território pleno para estudos. 

 

Na atualidade parece que o turismo se preocupa em atingir uma linguagem universal 

para melhor expressar e utilizar os benefícios por ele deixados no âmbito da cultura, 

do social e da economia entre outros, resultantes do movimento de pessoas que 
usufruem de seus serviços e equipamentos ao redor do mundo. 

 

Pode-se compreender esta importância, através dos intercâmbios de negócios que 

ocorrem neste setor de trabalho, tendo como exemplos, a troca e venda de know-

how dos meios de hospedagem, no mundo do show-business e em outros 

momentos, tal a fertilidade do setor, fazendo circular milhões de dólares entre os 
diferentes interesses comerciais. 

 

A importância dessa afirmação pode ainda ser identificada no universo das 

empresas aéreas, transportadoras terrestres, locadoras de carros, centros de 

eventos, cassinos, casas de espetáculos entre outros, chegando aos cartões de 
crédito, fator que reforça o poder do turismo. 

 

Levando em consideração todos os benefícios e essências que o turismo traz para a 

sociedade, em seu mais elevado propósito, está aquele que aponta o turismo como 

um grande aproximador das pessoas, uma vez que o mesmo promove experiências 

e reconhecimento das realizações humanas por intermédio das atividades de suas 

dezenas de áreas de atuação.  

 

Segundo Charles R. Goeldner, J. R. Brent Ritchie e Robert W. McIntosh (2002 

p.192): 

 

“Muitas atividades que não são educacionais ou culturais no sentido 
estrito, proporcionam oportunidades para que as pessoas de diferentes 

nações conheçam umas às outras”. 
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Nesse contexto pode-se reconhecer que o  turismo é um grande incentivador da paz 
mundial. Tal afirmação dá-se pelo fato de certas formas de turismo provocar e 

proporcionar ao turista a integração com a população de determinada localidade. 

Serve para exemplificar esta observação, o turismo vivencial que trata da recepção e 

hospedagem ao turista, por parte de uma família ou pessoa, para ajudá-lo a conviver 

um pouco com cultura local e familiar, por intermédio de passeios ou participação 

junto a um círculo familiar e sua prática de vida própria. 
 

Com base no exposto, vale a pena ressaltar as considerações apontadas por 

McIntosh,R (2002 – página 203), sobre a Conferência Global que abordou  o tema: 

"Turismo: uma força vital para a paz". Esta Conferência conceituou turismo como 

potencial para tornar o mundo um lugar melhor para se viver e nesta conformidade, 

ofereceu um texto sob título “A Oração do Viajante Pacífico”, elaborado durante a 
conferência e conforme informação, tão pouco divulgado. 

  

Oração do viajante pacífico 

  

“Grato pela oportunidade de viajar e experimentar o mundo,  
Porque a paz começa com o indivíduo afirmo minha responsabilidade pessoal e meu 

compromisso de: 

 

*viajar com mente aberta e coração sincero; 

*aceitar com encanto e gratidão a diversidade que encontrar; 

*reverenciar e proteger o meio ambiente natural que sustenta a vida; 

*apreciar todas as culturas que descobrir; 

*respeitar e agradecer meus anfitriões por sua recepção; 

*oferecer minha mão em sinal de amizade a todos que encontrar; 

*apoiar os serviços turísticos que compartilham dessas visões e agir de acordo com 

elas, com meu espírito, palavras e ações; 

*encorajar os outros a viajar em paz pelo mundo”. 
 

Pelas abordagens apresentadas pode-se entender o turismo como um universo 

grandioso não só no contexto dos negócios e das experiências que as viagens 

propiciam, mas também no contexto do interessante “laboratório” que é, para 
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reconhecimento dos valores, emoções e atitudes que fazem do planeta um mundo 
em constante organização e reciclagem dos itens que regem e regerão a 

humanidade. 

 

 

A continuidade do trabalho obedecerá ao esquema metodológico: 

  
4. METODOLOGIA 

 

Para buscar os resultados estimados neste estudo, serão utilizados 

comportamentos de ordem  cientifica cuja metodologia será três formas de 

questionamento em frente aos púbicos de interesse:  

 
1 - Pesquisa quantitativa; questionário criteriosamente elaborado com questões 

abertas e fechadas com a finalidade de identificar o perfil bem como o poder 

aquisitivo do público que mais ocupa as principais redes hoteleiras da região 

metropolitana da cidade de São Paulo durante o período que do evento “Parada do 

Orgulho GLBT”, esse questionário será aplicado junto aos responsáveis do ambiente 
hoteleiro. 

 

 2 – Pesquisa qualitativa; questionário aplicado junto a quatro personalidades que 

possuem gabarito e possibilidade de oferecer informações referentes do ambiente 

deste estudo. Essas pessoas estarão diretamente ligadas ao tusimo, a cidade e /ou 

ao evebnto. 

 

3 – Pesquisa quantitativa; questionário com questões abertas e fechadas aplicadas 

através do universo virtual para o público de modo geral. 

 

 


