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RESUMO: O presente trabalho se propõe a desenvolver estudos sobre o uso turístico 

dos atrativos históricos e culturais da cidade de São Paulo por meio de uma análise 

de sua potencialidade em relação aos serviços oferecidos sob a ótica da hospitalidade 

e do acolhimento. A partir desses aspectos, serão observados os desafios enfrentados 

para a implementação de atividades relacionadas à segmentação do Turismo 

Histórico e Cultural em diversas regiões da cidade, bem como a relação de 

acolhimento do público com esses espaços. Nesse âmbito, esta análise prevê a 

realização de levantamentos bibliográficos, pesquisa de campo, aplicação de 

entrevistas e questionários, a fim de diagnosticar equipamentos culturais já 

consolidados no segmento de Turismo Cultural na cidade de São Paulo, como a 

Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Museu de Arte Sacra, o Farol Santander e o 

Centro Cultural do Banco do Brasil, prevendo uma análise dos recursos presentes 

nesses locais, bem como a percepção dos visitantes diante da oferta de serviços de 

hospitalidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Equipamentos Culturais. Serviços de Hospitalidade. Recursos 

Turísticos. São Paulo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Turismo 

(EMBRATUR, 2015), nos últimos anos, atividades culturais como visitação a bairros 

históricos, museus e equipamentos culturais, foram destaque entre os turistas que 

visitaram o Brasil, o que tem contribuído para o desenvolvimento e fortalecimento do 

setor. Em grandes centros urbanos, como a cidade de São Paulo, os atrativos histórico 

culturais além de oferecerem acesso ao conhecimento, contribuindo para os 

processos de aprendizagem, exercem também um importante papel como opção de 

lazer para o público em geral, e atua como elemento de ressignificação no sentido de 

pertencimento daquele indivíduo com a comunidade. O uso de seus potenciais como 

recurso turístico promove não só a atividade turística, mas também, a experiência da 

relação desses públicos com os atrativos e o meio urbano onde estão inseridos, bem 

como sua percepção de acolhimento em relação a esses espaços.  

Para Grinover (2002), o estudo da hospitalidade requer uma ampla e complexa 

análise do contexto sociocultural, a partir do momento em que se criam relações já 



estabelecidas, em que a noção de hospitalidade pode ser empregada em diferentes 

situações. É necessário observar que, tradicionalmente, a ideia de hospitalidade é 

associada à indústria da hospitalidade, sendo compreendida como um produto, ou 

seja, algo tangível, mas ora caracterizada como serviço, nesse caso adotando uma 

forma intangível. 

Sendo assim, estudar e identificar a percepção dos visitantes nesses espaços 

pode auxiliar na compreensão de possíveis variáveis de demanda de serviços de 

hospitalidade, visando estabelecer uma relação de aprimoramento do setor, onde a 

partir da identificação das reais necessidades dos visitantes nesses espaços, abrirá 

um campo para a discussão de possíveis ações de melhoria, que visem promover ao 

visitante vivenciar uma experiência positiva nesses locais.  

 

OBJETIVOS 

 

Este estudo pretende contribuir para ampliar a compreensão acerca da percepção de 

acolhimento a partir da experiência do visitante em equipamentos culturais, 

possibilitando uma análise de como os serviços de hospitalidade e a dinâmica do uso 

dos recursos turísticos e culturais podem influenciar na experiência de um visitante, e 

se esses serviços se relacionam com sua percepção de acolhimento.  

 

METODOLOGIA  

 

Por meio de levantamento bibliográfico, pesquisas de campo, aplicação de entrevistas 

e questionários, levantamentos de natureza qualitativa e pesquisa exploratória, 

envolvendo aspectos dos equipamentos estudados, documentação e informações 

relevantes sobre a região do entorno dos equipamentos, e sua relação com o Turismo.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Atualmente, para compreender a atividade turística e suas ramificações, não 

basta estudar apenas os deslocamentos proporcionados pelas viagens. É necessário 

também analisar o comportamento humano que estrutura os processos turísticos, e a 

influência das relações humanas nas experiências que a atividade turística 

proporciona. Assim sendo, ao observar o fenômeno do turismo moderno, deve-se 



englobar diversos componentes nessa análise, levando em consideração todos os 

nichos que interagem de forma participativa e que são afetados por essa atividade, de 

modo a identificar a inter-relação desses bens e serviços de hospitalidade com a 

prática da atividade turística (KRIPPENDORF, 2003). 

A cultura ocidental globalizada busca entretenimento a qualquer custo, e deste 

modo, é necessário que o turismo seja praticado de maneira que toque a emoção, 

provoque as pessoas e estimule novas formas de olhar, ver e apreciar. Neste sentido, 

Murta e Albano (2002, p.10) afirmam que, como uma atividade econômica, o turismo 

precisa “[...] encontrar formas mais respeitosas de se sentir inserido no cotidiano das 

comunidades receptivas. É fundamental que os investimentos sejam adequados à 

vocação do lugar, possibilitando a população participar e usufruir de seus resultados 

[...]”. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

 

A partir do presente estudo, pretende-se compor um conjunto de estudos de caso 

sobre a relação dos serviços de hospitalidade em equipamentos culturais na cidade 

de São Paulo, possibilitando uma análise da influência desses serviços na experiência 

dos visitantes, de modo que possibilitem a compreensão de sua potencialidade, 

serviços oferecidos e desafios enfrentados para a implementação de atividades 

relacionadas à segmentação do Turismo Histórico e Cultural em diversas regiões da 

cidade. 
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