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RESUMO 

 
 

O mundo contemporâneo globalizado apresenta uma sociedade reconhecida pelo consumo de 
serviços e atividades de lazer. O resort se apresenta como equipamento e prestação de 
serviço, lazer como produto a ser consumido pelo homem pós-moderno. Quais são os 
aspectos simbólicos-imaginários que possibilitam e mantêm a comercialização de resorts 
como uma vivência de lazer desfrutável?  Esta questão ensejou uma pesquisa, cujo relatório, 
com apresentação dos procedimentos utilizados e resultados encontrados, consiste no presente 
trabalho, que é um estudo de caso, o Plaza Itapema Resort, em Santa Catarina. Foram 
utilizadas entrevistas com os hóspedes e com funcionários do resort, bem como análise de 
conteúdo do material de divulgação do hotel. O hóspede do resort se caracteriza pelo hábito 
de viagem e alto poder aquisitivo, exceto o hóspede de evento. A experiência de paz, de 
relaxamento e de prosperidade proporcionada pelo isolamento, ou refúgio das contradições e 
dificuldades da vida cotidiana que o resort possibilita através do conjunto da prestação de 
serviços em geral, é também fortemente veiculada através dos meios de comunicação que 
utiliza. 

 

Palavras-chave: resort,  lazer,  hóspede, prestação de serviços  
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ABSTRACT 
 
 

 
 

The contemporary world presents a recognized society for the consumption of services and 
activities of leisure. The resort is presented as an equipment and installment of service, leisure 
as a product to be consumed by the post-modern man.  Which are the symbolic - imaginary 
aspects that enable and keep business on resorts as an experience of leisure? This question 
lead to a research, whose report and results found, consists on the present work. - Plaza 
Itapema Resort, in Santa Catarina. Some interviews had been done with the guests and the 
staff of the resort, as well as the analysis of contents and ads of the hotel.  The guest of the 
resort is characterized for his habit of journey and purchasing power, except the guest of 
events. The experience of peace, relax and prosperity provided by the retire from the routine 
life make the difference in a resort through its service and its media. 
  
 
Key-words:  resort, leisure, guest, services 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Ao longo da história humana, as concepções de vida e de trabalho sofreram modificações: por 

7.000 anos, a produção rural ocupou o centro do sistema social, época caracterizada pelas 

atividades agro-pecuárias, modo de vida rural e pelo poder exercido pelos donos das terras. 

Este tipo de sociedade predominou até o século XVIII, na Inglaterra, e até o início do século 

XIX, na Europa e nos Estados Unidos. Entre os séculos XVIII e XIX, a sociedade industrial 

apareceu como centro do sistema social, caracterizada pela produção de bens industriais em 

grande escala, modo de vida urbano e pelo poder exercido pelos donos da indústria. (DE 

MASI, 2000).  

 

A Revolução Industrial inaugurou o capitalismo como forma de organização do trabalho, e o 

lazer surgiu como uma forma de distração e fruição do tempo liberado do trabalho: 

 

Assim sendo, o fim do século XVIII, na Europa, é um dos raros momentos 
revolucionários de nossa história. Ele configurou a sociedade, a política, a 
economia, o trabalho, o lazer e o próprio homem, devido às transformações 
geradas com a implantação do modo de produção capitalista [...]. 
 
Desde a Grécia Antiga o lazer era associado ao prazer e compreendido como 
fim em si mesmo, privilégio de classe e atividade da alma que, para ser 
gozado, precisava estar livre das necessidades do trabalho. No período 
medieval, foi ainda utilizado como forma de controle, manipulação social e 
manutenção de privilégios, espaço reservado à moralização do trabalho e de 
diferentes esferas da vida social. Nesse contexto histórico, tanto o trabalho 
como o lazer eram voltados para o prazer espiritual, uma vez entendidos 
como meios de salvação e purificação do espírito.Posteriormente, com o 
avanço do capitalismo e com os novos significados atribuídos ao trabalho e 
ao lazer, esse último foi mercadorizado, transformando-se em um espaço 
para consumo de bens e serviços. (BRUNHS, 1996, p. 336-337). 

 

A revolução tecnológica, impulsionada pelo desenvolvimento do chip de computador, 

caracterizou a mudança do capitalismo industrial para o capitalismo cultural, o trabalho na 

fábrica (a produção de bens em série e sua propriedade era a perspectiva dominante do 

período industrial), cedeu espaço à prestação de serviços e emergência da indústria cultural. 

(RIFKIN, 2001). 

 

Assim, duzentos anos se passaram, aproximadamente, para o surgimento da sociedade pós-

industrial ou pós-moderna, caracterizada pela produção de serviços, de informação, de 
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estética, de símbolos e de valores. (DE MASI, 2000). Dentre as atividades  predominantes da 

sociedade pós-industrial ou pós-moderna contemporânea se encontram a prestação de 

serviços, o consumo e a fruição de lazer. 

 

Além disto, a criação, a implementação e a aplicação de novas tecnologias nas 

telecomunicações promoveram mudanças impactantes na economia e nos modos de viver das 

pessoas. (SEVCENKO, 2001). As alterações econômicas, sociais e culturais da era pós-

industrial induzem a um estilo de vida marcado pelo conforto e pelo bem-estar, com 

possibilidades mais amplas de entretenimento, de diversão e de acesso à experiências culturais 

comercializadas (TRIGO, 1998). As vivências de lazer e de turismo se tornaram parte de um 

estilo de vida, fazendo com que alguns setores da economia da indústria cultural se 

expandissem rapidamente: o cinema, os parques temáticos, o turismo global, os centros de 

lazer, a moda, a culinária e os shopping centers. (RIFKIN, 2001).  

 
O lazer passou a ser considerado uma necessidade das pessoas, para recompor as forças de 

trabalho e também um bem de consumo, de modo que foram criados equipamentos 

específicos para o lazer. (BARRETTO, 2001). A hospitalidade como prestação de serviços se 

desenvolveu como uma opção de fruição do lazer fora do local de residência. Os resorts1 

apareceram como um equipamento de lazer, um espaço onde o lazer pode ser usufruído.  

 

É importante salientar que o grande crescimento da hospitalidade neste segmento, ocorrido 

desde o século passado, é conseqüência de um período maior de férias e da semana de 

trabalho mais curta. Além disso, a evolução dos meios e das infraestruturas de transporte 

oportunizou a mobilidade para diferentes locais. (GRAY & LIGUORI, 1994).  

 

Os resorts aparecem neste contexto como uma opção de lazer e um "bem de consumo.” 

Ainda, o modo de vivenciar o lazer e de fazer turismo tornaram-se um estilo de vida na 

sociedade pós-moderna contemporânea, conferindo, de uma certa maneira, status a quem os 

vivencia. O homem contemporâneo pós-moderno é um consumidor de espaços  de  serviços  e  

                                                 
1 Hotel de lazer: local onde as pessoas vão para relaxar ou para ser entretidas. (GRAY&LIGUORI, 1994). 
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de lazer apresentados através de imagens e significados veiculados: 

 

A ideologia veiculada pela mídia reforça a idéia de que, após várias décadas 
voltadas exclusivamente para o trabalho e para a escalada profissional, as 
pessoas concluem que “viver bem” – ou seja, usufruir o lazer como um 
produto comercializado na forma de shopping centers, bares, boates, 
espetáculos, clubes, esportes radicais, cinemas, CDs, jogos eletrônicos, 
internet, resorts, spas, pacotes turísticos e tantas outras atrações – alcança 
mais do que uma busca obsessiva pelo sucesso profissional. Isso é 
concretizado por meio da redescoberta do “valor” do lazer para pessoas de 
diferentes faixas etárias e grupos sociais. Essas pessoas buscam, cada vez 
mais, novas opções de prazer e de diversão para todos os membros de sua 
família, os quais consomem volumes crescentes de bens e serviços de lazer, 
o que exige uma variedade de opções. (WERNECK, 2001, p. 54). 

 

Dessa forma, o consumo de alguns equipamentos de lazer tornaram-se instituídos: 

 

O conceito de instituição como estrutura social inclui, além da organização, 
o espaço social, simbólico (o código, a regra), imaginário (representações, 
mitos) e psicológico onde se encontra a organização. Constitui assim uma 
identidade instituída sobre uma lei própria, interiorizada num sistema de 
regras e inclui ainda a transmissão de um saber que lhe é próprio, ligado a 
uma ideologia, a valores precisos, à formação da sociedade e da cultura [...]. 
(NASCIUTTI, 1998, p.109). 

 

Assim, há um contexto social permeado por redes simbólico-imaginárias (códigos sociais, 

significados, procedimentos regulamentados, fantasias, crenças, impressões, valores) que não 

só possibilitaram a emergência de resorts como espaços de fruição do lazer, como também 

permitiram a continuidade dessa prática. Em função do exposto, constitui questão de pesquisa 

central neste trabalho investigar os aspectos simbólico-imaginários relativos ao lazer em 

resorts, considerando duas vertentes: a elaboração da prestação de serviços e a vivência de 

lazer desfrutada pelo hóspede. A primeira diz respeito à concepção de um resort que orienta a 

prestação de serviço e conduz a determinadas estratégias e modos de operar nos diferentes 

setores; a segunda diz respeito ao hóspede, ao seu perfil sócio-econômico e às características 

do seu modo de usufruir do resort como equipamento de lazer. 

 

Os objetivos do trabalho são identificar, caracterizar e analisar os aspectos simbólico-

imaginários que orientam a prestação de serviços na área de lazer na modalidade resort; 

identificar e compreender as mensagens veiculadas pelos canais de divulgação utilizados para 

a prestação de serviços; caracterizar o hóspede, consumidor do lazer tipo resort, 

compreendendo suas motivações para tal escolha. 
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A importância do tema está vinculada ao fato de que os resorts são equipamentos de lazer que 

oferecem e promovem o lazer como forma de fruição no tempo livre. Portanto, é importante 

descobrir e analisar os aspectos que possibilitam a elaboração e mantêm a fruição do lazer nos 

resorts, o que pode favorecer a descoberta e ou a reformulação de medidas para o seu 

funcionamento, bem como para atender as necessidades dos hóspedes que o freqüentam. 

 

Foi escolhido como estudo de caso o Plaza Itapema Resort, localizado no município de 

Itapema, em Santa Catarina, Brasil. O motivo da escolha se deveu ao fato de o resort ter sido 

o local de trabalho da pesquisadora durante um ano. O Plaza Itapema Resort pertence à Rede 

Plaza de Hotéis que possui dois hotéis em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e três hotéis e 

uma pousada em Santa Catarina. 

 

O Plaza Itapema Resort, inaugurado em 1972, está instalado em uma área com 1.200.000m2, 

oferecendo 156 apartamentos e uma ampla variedade de infra-estrutura de lazer, como 

restaurantes, bares, loja, marina, praia, quadras poliesportivas, piscinas, etc. Possui uma 

equipe de animação que planeja e promove atividades para divertir os hóspedes em toda a 

extensão do hotel.  

 

O trabalho é composto de sete capítulos: a introdução, o segundo capítulo do trabalho que 

trata do tema lazer, sua origem, identificando suas principais correntes teóricas e seu 

surgimento como produto no contexto contemporâneo, apresentando sua importância para a 

qualidade de vida do homem pós-moderno. O terceiro capítulo disserta a respeito do turismo, 

da hospitalidade como prestação de serviços, apresenta as características peculiares ao resort 

enquanto modalidade hoteleira e opção de lazer. O quarto capítulo introduz uma abordagem 

do processo de produção de estilos de vida pelos meios de comunicação na sociedade pós-

moderna, capaz de criar cultura, definir a realidade social e criar necessidades para o consumo 

de espaços de serviços e de lazer. O quinto capítulo descreve a metodologia utilizada na 

pesquisa. Os resultados são apresentados e discutidos no sexto capítulo e as considerações 

finais encontram-se no sétimo capítulo.  

 

Este trabalho pode contribuir para esclarecer aspectos nem sempre evidentes, porém 

fundamentais na operacionalização da prestação de serviços em resorts, bem como pode 

servir de inspiração a outros pesquisadores para ampliarem o escopo do tema. 

 



16 

2 O LAZER 

 

 

O termo lazer não apresenta consenso relativo ao seu conceito, nem uma compreensão 

unânime, portanto, serão apresentados os conceitos e as idéias mais amplamente veiculadas 

acerca do tema, necessárias ao argumento deste trabalho. 

 

 

2.1 Concepções a respeito do fenômeno lazer 

 

 

Etimologicamente o termo lazer (do latim licere: ser permitido, folga, descanso) indica 

oposição às obrigações e ao período de trabalho. (CAMARGO, 1998). As palavras loisir (em 

francês) e leisure (em inglês), também originárias do latim, mantêm o sentido da palavra 

licere, já apresentado. Em espanhol, o termo usado para lazer é ocio, derivado do latim otium, 

traduz repouso, tranqüilidade, parada. O antônimo de ócio é negócio, derivado da palavra 

negotium, que significa a negação do ócio. (REQUIXA, 1980). 

 

O filósofo grego, Aristóteles, utilizava a palavra skholé para se referir à atividade 

contemplativa, que significava simultaneamente ócio e escola. Na Grécia antiga, o ócio como 

atividade contemplativa e de dedicação às artes em geral, era o exercício mais nobre a que um 

homem (o cidadão grego) poderia se dedicar: a melhor maneira de conhecer a verdade e de 

ser sábio. O ócio como atividade se encontrava desvinculado e, até mesmo, em oposição a 

tarefas necessárias à sobrevivência, realizadas por escravos. (BRUHNS, 1997). O ócio não 

complementava, nem compensava o trabalho, somente o substituía. (DUMAZEDIER, 1999; 

MUMMÉ, 1995). 

 

Outras expressões eram inda utilizadas para se referir ao que hoje se entende por lazer, mas 

com sentidos bem peculiares, como, por exemplo, a palavra grega, paidéia, que significava 

recreio, divertimento. Era empregada para se referir às brincadeiras infantis e aos 

divertimentos da classe trabalhadora nos momentos de descanso e de recuperação do trabalho. 

(WERNECK, 1996). 
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Assim, o lazer, desde a antigüidade grega, aparece como referência a dois elementos: a) o 

trabalho, entendido como execução de tarefas e atividades necessárias à sobrevivência, e b) o 

tempo, como intervalo, período ausente de atividades laborais, necessário à recuperação das 

forças do trabalho e de alívio das tensões que dele resultam2. 

 

A concepção do lazer, bem como os modos de sua fruição, como já se pode apreender, são 

histórica e culturalmente marcados: “a evolução social e econômica da humanidade envolve, 

em boa parte, valores culturais, como o lazer, cujo papel é cada vez mais importante; 

principalmente o lazer ativo, bem distante da idéia antiga de tempo durante o qual não se faz 

nada.”(LEITE, 1995, p. 28). Na verdade o ócio na cultura grega não dizia respeito a uma 

atitude passiva, pelo contrário, era considerado uma atividade por meio da qual o cidadão 

grego desenvolvia habilidades e usufruía de prazeres considerados próprios à sua condição 

social. 

 

Dumazedier (1976, p.34), sociólogo francês e com grande influência nos estudos do lazer no 

Brasil, utiliza a expressão tempo livre para designar e definir o lazer como vivência destituída 

de obrigatoriedade, nos períodos livres das obrigações:  

 

Conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre e 
espontânea vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se, 
entreter-se ou, ainda para desenvolver sua informação desinteressada, sua 
participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se 
ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. 

 

Esta definição tem sofrido algumas críticas, como de Marcellino (1996), por exemplo, que 

sugere a substituição da expressão tempo livre por tempo disponível, primeiro porque todo e 

qualquer tempo que o indivíduo disponha, está submetido à regulamentação do convívio, 

regras e leis sociais.  

Apesar da polêmica sobre o conceito a tendência que se verifica  na 
atualidade sobre os estudiosos do lazer é no sentido de considerá-lo tendo 
em vista os dois aspectos- tempo e atitude. [...] Considerado do ponto de 
vista histórico, tempo algum pode ser entendido como livre de coações ou 
normas de conduta social. Talvez fosse mais correto falar em tempo 
disponível. Mesmo assim, permanece a questão da consideração do lazer, 
como esfera permitida e controlada da vida social, o que provocaria a morte 

                                                 
2 Marcellino (1996) e Oliveira (2001) esclarecem que essas idéias dizem respeito aos modos de conceber e de 
organizar os processos de produção próprios de algumas sociedades. As atividades de lazer em algumas 
sociedades, principalmente as rurais, são simultâneas às atividades laborais. 
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do lúdico, e a ocorrência do lazer marcada pelas mesmas características 
alienantes verificadas em outras áreas de atividade humana. 
(MARCELLINO, 1996, p. 9). 

 

E, além disso, o conteúdo de algumas atividades, dificilmente permitiria classificá-las como 

atividades de obrigação ou atividades voluntárias. Um dos critérios que Marcellino sugere 

para caracterizar a atividade de lazer é a atitude do sujeito em relação à atividade vivenciada. 

 

[...] aquilo que pode ser altamente atraente e prazeroso para uma pessoa, não 
raro significa tédio ou desconforto para outro indivíduo. [...] O lazer 
considerado como atitude será caracterizado pelo tipo de relação verificada 
entre o sujeito e a experiência vivida, basicamente a satisfação provocada 
pela atitude. (MARCELLINO, 1996, p. 8). 

 

Como conceituar lazer numa esfera mais ampla, e não referendada no tempo livre do trabalho 

como ocupação obrigatória? A definição de lazer para Marcellino (1996, p.3) é “[...] a cultura 

– compreendida no seu sentido mais amplo – vivenciada (praticada ou fruída), no tempo 

disponível.” O caráter desinteressado dessa vivência é fundamental e o tempo disponível pode 

ser empregado na atividade prática ou contemplativa. O objetivo principal é a satisfação do 

indivíduo. 

 

Entretanto, temos que considerar que os autores que entendem o lazer como atividade não 

obrigatória, de livre escolha, contrariando a ressalva apresentada por Marcellino, obtiveram 

ampla difusão de suas idéias. A liberdade (ou o aspecto voluntário) de escolha para o tempo 

de lazer é o argumento mais utilizado, mesmo considerando suas restrições em algumas 

situações. Dumazedier (1999) cita, como exemplo, o adulto que sabe diferenciar os seus 

lazeres de sua atividade profissional, mesmo que encontre prazer nela. Isto é, o lazer é 

diferente do trabalho, é um tempo de repouso reparador e de atividades que possuem valor em 

si. 

 

O sociólogo De Masi (2000) discute o fato do ser humano não ter sido preparado para 

administrar seu tempo livre, por não existir sociedade que se baseie neste. Todos os modelos 

de sociedade pautam o tempo no trabalho. Para ele, o grande paradoxo é introduzir o lazer 

como centro do sistema social na sociedade pós-industrial. De Masi acredita na idéia de que 

quase todos sabem trabalhar, mas pouquíssimos sabem usufruir de situações ausentes de 

regulamentação rígida imposta pelo ambiente. O autor defende que é necessário ao ser 
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humano uma "disponibilidade", um ócio, o estado ocioso é, pois, imprescindível à atividade 

criadora e a ela se deve as grandes descobertas e invenções da humanidade.  

 

Naturalmente, o ócio – no caso, o lazer – é uma arte. Quase todos sabem 
trabalhar. Pouquíssimos são os que sabem ficar sem fazer nada. E isso é 
devido ao fato de que todos nos ensinaram a trabalhar, mas ninguém, como 
já foi dito, nos ensinou a ficar sem fazer nada. Para ficar sem fazer nada são 
necessários os lugares certos. Vocês não podem ficar sem fazer nada em São 
Paulo. Podem criar grandes centros culturais e de lazer, mas nele 
descansamos como se estivéssemos trabalhando. Estamos sempre 
frenéticos[...]. Não há nenhum motivo para sermos frenéticos, mas nós nos 
entregarmos ao frenesi. (DE MASI, 2000, p. 135).  
 

Como podemos explicar então que o fenômeno do lazer tenha se ligado à idéia corrente de um 

fenômeno referendado no trabalho; atividade a ser praticada em horas determinadas ou até 

mesmo um produto a ser comercializado? Como já foi mencionado anteriormente, o 

fenômeno do lazer, bem como outras atividades e instituições humanas são historicamente e 

culturalmente marcadas pelo tempo de trabalho.  

 

 

2.1.1 Lazer: das origens do fenômeno lazer 

 

 

Dumazedier, por exemplo, situa a origem do lazer na sociedade industrial: 

 

Alguns consideram que o lazer existia em todos os períodos, em todas as 
civilizações. Não é o nosso ponto de vista. É a tese de Sebastian De Grazia. 
O tempo fora-do-trabalho é, evidentemente tão antigo quanto o trabalho, 
porém o lazer possui traços específicos, característicos da civilização nascida 
da Revolução Industrial. [...] Nas sociedades pré-industriais do período 
histórico o lazer não existe tampouco. O trabalho inscreve-se nos ciclos 
naturais das estações e dos dias: é intenso durante a boa estação, e esmorece 
durante a estação má. [...] Alguns pesquisadores fazem remontar o lazer ao 
modo de vida das classes aristocráticas da civilização tradicional (De 
Grazia). Entretanto, também não acreditamos que a ociosidade dos filósofos 
da Grécia ou dos fidalgos do sec. XVI possa ser chamada de lazer. 
(DUMAZEDIER, 1999, p. 25-26). 

 

O autor apresenta duas condições, oriundas da mudança na organização laboral como 

conseqüência do processo da Revolução Industrial, que favoreceram o surgimento do lazer 
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como "uma liberação periódica do trabalho  no fim do dia, da semana, do ano ou da vida de 

trabalho." (DUMAZEDIER, 1999, p. 28): 

 

- as atividades sociais em geral passaram a ser reguladas pelo novo ritmo de trabalho 

imposto pelas atividades de produção industrial; as atividades rituais reguladas pela 

comunidade e pelo trabalho que obedeciam aos ciclos naturais cederam a uma nova 

organização e, conseqüentemente a uma nova ordem social; 

 

- o trabalho profissional foi desvinculado das demais atividades da vida cotidiana e adquiriu 

um "limite arbitrário", não mais regulado pela natureza e pelas regras comunitárias. Este 

limite arbitrário impôs uma nova organização, separando claramente o trabalho 

profissional e o tempo de sua execução, do período de execução de outras atividades. 

 

Há de se concordar que o lazer existiu antes da Revolução Industrial, bem como admite-se 

que diferentes sociedades e comunidades humanas privilegiavam este ou aquele conteúdo 

como atividade de lazer mais especialmente cultivado, segundo os hábitos, os valores e os 

significados locais. Estas formas de diversão, considerando as especificidades de cada cultura, 

se modificaram, assim como se modificaram outras atividades humanas com a Revolução 

Industrial. Assim, a Revolução Industrial descaracterizou e engendrou novas características 

do cotidiano em todas as esferas da vida social pública e privada e como industrializou 

produtos diversos, industrializou também atividades diversas, "formatando" e 

institucionalizando também o lazer como atividade oposta ao trabalho. Em vista disso é 

importante apresentar o surgimento do lazer como produto a ser comercializado, bem como 

situar o contexto histórico em que ele se solidifica e começa a ser oferecido como forma de 

entretenimento e de produto da indústria da hospitalidade. 

 

 

2.2 O lazer como produto 

 

 

É necessário retornar ao Renascimento, movimento artístico e científico inspirado na cultura 

greco-romana, ocorrido entre os séculos XV e XVI, período de transição entre a mentalidade 

medieval e a mentalidade moderna que propiciou o desenvolvimento de uma mentalidade 

racionalista, quando os dogmas da fé foram questionados pelo uso da razão. O Renascimento 
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desenvolveu o Humanismo, momento em que o mundo deixou de ser centrado em Deus, para 

centrar-se no homem. Este passou a ser o princípio dos interesses e das decisões, dando 

origem a uma subjetividade centrada no sujeito. (COTRIM, 1997). 

 

Esse período propiciou a reconstrução das visões de tempo e de espaço, pois as viagens de 

descoberta indicaram que o mundo era finito e possível de ser conhecido. O saber geográfico 

passou a ter vínculo, com a acumulação de riquezas, de poder e de capital, porque todos 

lugares ficaram vulneráveis à influência direta do comércio, da competição intraterritorial, da 

ação militar e da entrada de novas mercadorias. (HARVEY, 1999). 

 

A partir do século XVII a burguesia conquistou, primeiramente na Inglaterra, não somente o 

poder econômico, como também o poder político e ideológico. A ascensão da burguesia 

esteve relacionada, no plano sócio-político-econômico, ao nascimento do Liberalismo, 

movimento que valorizava, entre outras coisas, a liberdade pessoal do cidadão e exigia limites 

constitucionais ao poder monárquico. (COTRIM, 1997).  

 

A burguesia reivindicava - e conseguiu - o gerenciamento de seus negócios, sem a intervenção 

do Estado. O economista inglês Adam Smith (1723-1790) foi o principal representante do 

liberalismo econômico defendendo a idéia de que a economia deveria ser dirigida pelo jogo 

livre da oferta e da procura de mercado, caracterizada pela expressão “laissez faire, laissez 

passer, le monde va de lui même” (deixai fazer, deixai passar, o mundo caminha por si 

mesmo). (COTRIM, 1997). Na época, o trabalho representava a verdadeira fonte de riqueza 

para as nações, devendo ser conduzido pela livre iniciativa dos particulares. O liberalismo 

proporcionou uma crescente competição, quando o sucesso econômico era medido pela 

acumulação de poder, de riquezas e de dinheiro. (HARVEY, 1999).  

 

No rastro do liberalismo, o capitalismo se desenvolveu nos séculos XVII e XVIII, 

acompanhado pela ascensão social da burguesia, momento em que a razão, a ciência e a 

tecnologia eram aspectos que poderiam melhorar a vida humana. Aos poucos vai aparecendo 

o movimento denominado de Iluminismo - cujos ideais foram apropriados das concepções 

renascentistas - relacionado também ao desenvolvimento do comércio burguês. (COTRIM, 

1997).  

 



 22

Os principais valores do Iluminismo foram a Igualdade e a Liberdade, representados e 

empregados na atividade econômica da burguesia (COTRIM, 1997):  

 

• igualdade jurídica: todos seriam cidadãos com direitos básicos;  

• tolerância religiosa ou filosófica: as convicções religiosas ou filosóficas das pessoas não 

teriam importância;  

• liberdade pessoal e social: as pessoas seriam livres para realizar seus negócios; 

• propriedade privada, essencial à sociedade capitalista: o proprietário poderia usar e dispor 

livremente do que lhe pertencia.  

 

O motor da Revolução Industrial ( paralelamente ao Iluminismo na segunda metade do Século 

XVIII, na Grã-Bretanha) foi o desenvolvimento da máquina à vapor, adaptada principalmente 

na indústria têxtil e metalúrgica. O vapor foi utilizado como fonte de energia nas fábricas e 

nos meios de transporte e o relógio surgiu igualmente como o grande invento da época. 

(BRUHNS, 1996). 

 

[...] no mundo industrial moderno, prevalece o tempo linear: objetivo, 
universal, irreversível, não projetável, quantitativo ou dividido em unidades 
não elásticas e não comprimíveis. 

A concepção de tempo linear atrelou-se ao controle e disciplina do trabalho e 
não-trabalho [...] o tempo tornou-se uma mercadoria, negociado sob 
múltiplas formas e, como tal, o tempo de trabalho passou a ser vendido aos 
empregadores, como o "tempo livre" a ser comprado pelo trabalhador.  
(BRUHNS, 1997, p. 24). 

 

A formação embrionária da sociedade de consumo originou-se na Revolução Industrial, 

consolidando o capitalismo como forma de organização do trabalho. A meta principal da 

sociedade de consumo é produzir mercadorias para vendê-las no mercado. (PIETROCOLLA, 

1986). 

 
As novas condições econômicas, políticas, sociais, culturais e tecnológicas, 
advindas da Revolução Industrial, não modificaram apenas drasticamente a 
maneira de se produzir, mas tornaram possível a introdução de novos 
elementos na civilização urbana. Dentre eles, ganha realce a viagem para o 
lazer e para a saúde, numa proporção até então pouco conhecida, usufruída 
por quantos haviam se beneficiado da abastança econômica e da revolução 
nos transportes, divisores de águas para o turismo moderno. (PIRES, 2001, 
p. 24). 
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Segundo Barretto (2001) a Revolução Industrial trouxe conseqüências, tais como: 

 

• a migração de pessoas das zonas rurais para os centros urbano-industriais e para outros 

continentes em função do grande crescimento da população;  

 

• a produção de bens de consumo em série, sustentado pela existência de um mercado 

consumidor para esses bens (a concessão de um tempo maior de descanso após as 

atividades profissionais proporcionou o uso do salário nos bens produzidos em série); 

 

• a concentração das riquezas nas áreas urbanas introduziu uma nova classe social de ricos: 

eram os banqueiros, os financistas e os comerciantes que iniciaram o uso do seu tempo 

livre em viagens.  

 

Além do progresso tecnológico, o progresso organizacional, introduzido por Taylor no final 

do século XIX, organizou cientificamente o trabalho, a escola, a sociedade e por último, o 

tempo livre.  (DE MASI, 2000). O fordismo, introduzido por Henry Ford em 1914, trouxe o 

dia de oito horas e cinco dólares como recompensa, possibilitando ao trabalhador o acesso ao 

lazer e renda para o consumo de produtos gerados para a massa. (HARVEY, 1999).  

 

O desenvolvimento tecnológico e o processo de urbanização não só introduziram um modo de 

fruição do lazer na vida do homem contemporâneo, como também proporcionaram o 

desenvolvimento da tecnologia nos meios de comunicação e de locomoção. (REQUIXA, 

1980). A mecanização das tarefas domésticas através da substituição da mão-de-obra pelas 

máquinas, aumentou o tempo livre das famílias, simplificando as tarefas domésticas. (LEITE, 

1995). 

 

Historicamente, as conquistas sociais dos trabalhadores, como redução da jornada de trabalho 

para 8 horas diárias, melhores salários, férias e aposentadoria remuneradas aumentaram o 

tempo livre (CAMARGO, 1998), direcionando e estimulando o homem a exercer atividades 

que lhe proporcionassem prazer, entre tantas,  o lazer e, conseqüentemente o turismo se 

inserem nestas atividades. 

 

No Brasil, durante o Governo Vargas (1930-45), as conquistas sociais dos trabalhadores 

como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho e a instituição do salário mínimo, 
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movimentaram o proletário industrial, consolidando as leis trabalhistas. (NASCIMENTO, 

2001).  

 

A jornada brasileira de trabalho semanal é de 44 horas3. O desacordo brasileiro entre 

empresários e sindicatos para a redução da jornada semanal legal de 44 para 40 horas persiste. 

Na França, a jornada semanal legal é 35 horas, enquanto na Alemanha os metalúrgicos 

trabalham 28 horas semanais. (CAMARGO, 1998). Nos países em desenvolvimento é muito 

comum a dupla jornada de trabalho ou a jornada com mais de 8 horas e o trabalho aos sábados 

e domingos. (BOULLÓN, 1998). 

 

Parker (1978) afirma que o lazer (compreendido como atividade voluntária no tempo livre das 

obrigações) é um produto comercializado, próprio da sociedade industrial, sociedade de 

produção em massa, e de consumo e se encontra relacionado aos valores de trabalho. Para 

Barretto (2001), no final do século XIX, o lazer passaria a ser considerado uma necessidade 

das pessoas, para recompor as forças de trabalho e um bem de consumo, de maneira que 

seriam criados equipamentos e atividades específicas para o lazer, e o turismo aparece como 

uma das opções.  

 

O lazer, assim concebido, passou a existir somente nas sociedades industriais e pós-

industriais. As condições para que o lazer se presenciasse nessas sociedades foram, 

relembrando o que já foi apresentado anteriormente: o trabalho profissional regulamentado 

em destaque perante as outras atividades, onde o tempo livre é nitidamente visível; as 

atividades da sociedade não são, na sua magnitude, impostas pela comunidade; o trabalho e o 

lazer dependem da livre escolha dos indivíduos, mesmo que condições sociais e econômicas 

influenciem nessa escolha. (DUMAZEDIER, 1999). 

 

[...] o rápido processo de industrialização gerou processos de crescimento e 
concentração urbana, ensejando o surgimento das metrópoles. A forte 
organização dos trabalhadores e suas lutas constantes pela melhoria de suas 
condições de vida e de trabalho acabaram se convertendo (especialmente 
depois das grandes greves e agitações revolucionárias entre os fins do século 
XIX e inícios do XX) em ganhos salariais, redução da jornada de trabalho, 
folgas semanais e férias. Formaram-se assim grandes contingentes com 
alguns recursos para gastar e algum tempo livre. (SEVCENKO, 2001). 

 

                                                 
3 Art. 7º, XIII, Constituição da República Federativa do Brasil, 1989. 
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O aumento do tempo livre trouxe como conseqüência o aumento das viagens e do turismo. A 

partir daí, o homem passou a valorizar as atividades ligadas ao lazer, às artes, à cultura e aos 

contatos internacionais. (TRIGO, 1998). O tempo, demarcado pela máquina, surgiu como um 

produto importante no mercado: 

 

Medido e homogeneizado, o tempo tornou-se passível de ser comercializado. 
Do operário da indústria a vender sua força de trabalho na jornada diária 
controlada pelo relógio-ponto, ao executivo que cobra seus serviços segundo 
valor-hora, aos professores das universidades contratados por horas-aula, aos 
pacotes turísticos comercializados segundo o número de dias ou de horas de 
duração, à sessão de cinema padronizada em duas horas entre o filme 
principal e complementos – antes do que ao espetáculo, compramos duas 
horas de entretenimento -, o tempo torna-se um importante produto no 
mercado. (GASTAL, 2002, p. 256). 

 

Autores como Antunes (2001, p. 178), criticam a conquista e o aumento do tempo livre, por  

estar intimamente ligado ao tempo disponível para o consumo: 

 

[...] essa luta pelo direito ao trabalho em tempo reduzido e pela ampliação 
do tempo fora do trabalho (o chamado ‘tempo livre’), sem redução do 
salário [...] deve estar intimamente articulada à luta contra o sistema de 
metabolismo social do capital que converte o ‘tempo livre’ em tempo de 
consumo para o capital, onde o indivíduo é impelido a ‘capacitar-se’ para  
melhor ‘competir’ no mercado de trabalho, ou ainda a exaurir-se num 
consumo coisificado e fetichizado, inteiramente desprovido de sentido. 

 

Oliveira (2001) comenta que o fato do lazer estar entrelaçado ao trabalho, favorece que este 

seja realizado maquinal e artificialmente, atendendo a uma lógica da produtividade capitalista, 

não às necessidades da condição humana. A mecanização das tarefas diárias do trabalho 

impossibilita a verdadeira liberdade do lazer. Para ele é “ilusão pensar que algum lazer 

restaurador ou compensatório dessa conta deste complexo cenário.” (OLIVEIRA, 2001, p. 

28). 

 
Os lazeres seriam inúteis porque – mesmo que as pessoas com eles se 
entretivessem – não poderiam restituir a integridade corpo e alma, que se 
dilacerou naquele tipo de atividade (trabalho). Significa, além disso, que 
também no lazer podemos anular nossa possibilidade expressiva quando o 
praticamos maquinal ou sofregamente, divorciando a prática do pensamento. 
Uma vez que a totalidade de nosso ser não se refaz, de pouco valeria a ânsia 
de diversão, ainda que pretensamente nos permitisse evadir, fugir ou nos 
desviar daquele tormentoso ajuste de contas com nossa consciência. As 
sensações são fugazes, enganosas, primárias no seu imediatismo, por isso 
não são capazes de nos sustentar, a não ser momentaneamente. (OLIVEIRA, 
2001, p. 22-23). 
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Entretanto, apesar das críticas, a importância das funções do lazer indicadas por Dumazedier 

(2000) são vitais para a contribuição de uma melhor qualidade de vida: o descanso, a diversão 

e o desenvolvimento. O descanso libera a fadiga psíquica e física, enquanto a diversão libera o 

estresse, o tédio e a depressão. O lazer proporciona uma participação social e cultural que 

possibilita ao homem o cultivo de habilidades corporais e mentais, desenvolvendo e 

ampliando seu intelecto e sua sociabilidade.  

 

O lazer, embora considerado por muitos como fenômeno externamente 
estático, porque expressa situações de repouso ou relaxamento, é 
essencialmente dinâmico, pois satisfaz e estimula o espírito. Na realidade, 
mesmo as diversões, os brinquedos e os variados tipos de descanso, 
intencionalmente desejados ou utilizados para superar os cansaços do corpo, 
primeiramente beneficiam o psiquismo, melhorando as disposições das 
pessoas e elevando seu astral ou sua auto-estima. (ANDRADE, 2001, p. 28). 

 

Dentre as atividades  predominantes da sociedade pós-industrial ou pós-moderna 

contemporânea se encontram a prestação de serviços, o consumo e a fruição de lazer.  

 

O lazer passou a ser considerado não só uma necessidade das pessoas para recompor as forças 

de trabalho, mas também um bem desfrutável, parte de um estilo de vida. O turismo e a 

hospitalidade como prestação de serviços se desenvolveram como uma opção de fruição do 

lazer fora do local de residência. 

 

O turismo, a partir de 1960, despontou no cenário mundial como um fenômeno econômico, 

empregando pessoas e “com lugar garantido no mundo financeiro internacional.” (MOESCH, 

2000, p. 9). Nesse sentido, o turismo aparece como opção de lazer e como atividade 

econômica, englobando uma série de características que serão apresentadas no próximo 

capítulo. 
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3 TURISMO: UMA OPÇÃO DE LAZER 

 

 

A quebra da rotina temporal e espacial, através da busca de novas paisagens, pessoas e 

costumes é a aspiração mais presente no turismo. (MARCELLINO, 1996). O interesse dos 

indivíduos que buscam a atividade turística é a mudança de paisagem, de ritmo e de estilo de 

vida. As motivações que envolvem uma viagem são descritas por Camargo (1998) como: a 

aventura (conhecer novos cenários, novas culturas), a fantasia (sonhos de estar em lugares 

diferentes), a competição (desafio de visitar certas localidades) e a vertigem (estar diante de 

paisagens que extasiam). Segundo o autor, o turismo é uma atividade de lazer que mais pode 

provocar uma certa ansiedade nos indivíduos. No capítulo em questão, iremos discorrer sobre 

turismo, sua importância e alguns conceitos mais amplamente veiculados. 

 

 

3.1 Turismo: conceituação 

 

 

Desde os primórdios da civilização, o homem usou a viagem para alcançar seus objetivos: da 

pré-história, quando os deslocamentos nasciam da necessidade de sobrevivência na busca de 

alimentos, até hoje, às viagens que são efetuadas por vários motivos, desde o lazer ao 

trabalho.  

 

Na época do Iluminismo, as viagens culturais chamadas de Grand Tour4 eram realizadas pela 

burguesia, classe privilegiada da época. Entretanto, a partir da segunda metade do século XX, 

com o aparecimento das férias remuneradas, com o aumento do tempo livre, a crescente 

utilização de rápidos e modernos meios de transporte, o turismo surgiu como atividade de 

massa. 

 

[...] o turismo é considerado geralmente como uma exportação de uma 
região ou nação até o lugar do destino (país receptor, lugar de recebimento), 
no qual gera renda, favorece a criação de empregos, entrada de divisas que 
ajudam a equilibrar a balança de pagamentos, aumenta os impostos públicos 
e aquece a atividade empresarial. (SANCHO, 2001). 

                                                 
4 Eram viagens culturais realizadas na Europa por jovens rapazes burgueses e que poderiam durar 3 anos ou 
mais. (HOLLOWAY, 1995). 
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O turismo é visto como uma atividade que beneficia vários setores da economia pelo chamado 

efeito multiplicador5 . No entanto, este efeito multiplicador não pode acontecer nos países de 

baixos salários quando se trata de turismo, porque impedem que uma camareira de hotel, por 

exemplo, gere com seu salário uma corrente de despesas significativas. (BARRETTO, 2000). 

Esse aspecto revela a fraqueza do modelo do efeito multiplicador e pode confirmar um 

período recessivo corrente. 

 

Entretanto, não é nosso objetivo discutir sobre as fraquezas ou sobre as qualidades da 

atividade turística, mas apenas situar o leitor no contexto atual dessa atividade. Afinal, no que 

consiste o turismo?  

 

As palavras turismo e turista, se originaram na Grã-Bretanha, nos anos de 1746 e 1750, 

quando se empregavam a “to take a turn6” e “to make a tour7”, como circuito, viagem 

circular, de ida e volta. As raízes  turn  e  tour, se originam do latim tornus (torno) como 

substantivo, e tornare (girar) como verbo. Posteriormente, o turn foi substituído pelo tour. Os 

termos turismo e turista se referem, o primeiro para determinar o fenômeno das viagens, e o 

segundo para determinar o substantivo agente, o que realiza a ação. (FUSTER, 1991) .  

 

O turismo contemporâneo possui características importantes, que estão abaixo relacionadas: 

 

Para uma grande parte dos autores da área de turismo, este é concebido 
como um produto, pois satisfaz necessidades humanas. [...] bens e consumo 
ou até mesmo os sujeitos, serviços, localidades, idéias ou impactos, sempre 
que disponíveis para satisfazer às necessidades dos indivíduos [...]. 

[...] Não viajar, para alguns, é similar a não possuir um carro ou uma bela 
residência. É algo que confere status, distinção.  É um bem cultural [...]. 

[...] fazer turismo, tanto para quem o produz como por quem o consome, é 
uma forma de apropriação de poder. Consumir o outro, o diferente, o 
exótico, o distante, supostamente, gera experiências prazerosas. Experiências 
possibilitadoras da quebra da rotina, relativizando a massividade imposta ao 
consumo cotidiano. (MOESCH, 2000, p. 10-15). 

 

                                                 
5 “[...] o efeito multiplicador da renda é o produto da interdependência existente entre os diversos setores 
econômicos; de maneira que o aumento na demanda dos bens ou serviços produzidos por um setor gera, por sua 
vez, o acréscimo na demanda de bens ou serviços procedentes de outros setores, que são necessários para a 
produção dos anteriores.” (SANCHO, 2001, p.10). 
6 Expressão com sentido de “ir a algum lugar.” (FUSTER, 1991). 
7 Expressão com sentido de “fazer um tour.” (FUSTER, 1991). 
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Podemos atribuir ao turismo várias definições; este pode ser estudado sob diferentes 

perspectivas, de acordo com a área a qual pertençam seus autores. Barretto (2000, p. 18) 

compreende o turismo em seu aspecto social: 

 

 [...] um fenômeno social que atualmente abrange o mundo inteiro do ponto 
de vista geográfico, e praticamente todas as camadas e grupos sociais. O 
turismo abrange o mundo inteiro pois, a partir do processo de globalização 
das economias e da cultura, assim como da melhora nos meios de 
comunicação e transporte, são poucos os lugares que não recebem  visita de 
turistas.   

 
O turismo abrange todas as classes sociais, desde os que participam do fenômeno até dos que 

não participam. O turismo é uma atividade que envolve um conjunto complexo “[...] de 

elementos que evoluem de forma dinâmica.” (SANCHO, 2001, p. 39). Sancho distingue 

quatro elementos no turismo: 

 

• Demanda: Formada por um conjunto de consumidores – ou possíveis 
consumidores - de bens e serviços turísticos. 

• Oferta: Composta pelo conjunto de produtos, serviços e organizações 
envolvidas ativamente na experiência turística. 

• Espaço geográfico: Base física na qual tem lugar a conjunção ou o 
encontro entre a oferta e a demanda em que se situa a população residente 
[...]. 

• Operadores de mercado: Empresas e organismos cuja principal função é 
facilitar é facilitar a inter-relação entre a oferta e a demanda. Aqui se 
encontram as agências de viagem, as companhias de transporte e aqueles 
órgãos públicos e privados [...]. 

 
Para Moesch (2000, p. 9), socióloga, o turismo é: 

 

[...] uma combinação complexa de inter-relacionamentos entre produção e 
serviços, em cuja composição integram-se uma prática social com base 
cultural, com herança histórica, a um meio ambiente diverso, cartografia 
natural, relações de hospitalidade, troca de informações interculturais. O 
somatório desta dinâmica sociocultural gera um fenômeno, recheado de 
objetividade/subjetividade, consumido por milhões de pessoas, como síntese: 
o produto turístico8. 

 

                                                 
8 O produto turístico é qualquer bem e serviço que é produzido para atender as necessidades de viagens e de 
lazer. Ele pode incluir o transporte, a hospedagem, a alimentação, o entretenimento, o agenciamento ou qualquer 
outra forma de produção que atenda às necessidades dos turistas. (LAGE & MILONE, 2000). 
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Já a OMT (apud SANCHO, 2001, p. 38) define o turismo como “[...] as atividades que 

realizam as pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno 

habitual, por um período inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios e outras.” As 

outras finalidades podem ser: os tratamentos de saúde, as peregrinações e a religião, as visitas 

a parentes e a amigos, os motivos profissionais e de estudos. 

 

 

3.2 A atividade turística 

 

 

O turismo é compreendido como um fenômeno social de intercâmbio cultural, que abrange o 

mundo inteiro e que envolve a mobilidade das pessoas para um local que não seja o da sua 

residência.  

 

Barretto (2000, p.23) define o turismo do ponto de vista comercial como: 

 

[...] um produto que se elabora com as matérias-primas da natureza (recursos 
naturais), ou da cultura material (recursos culturais), acrescido de 
equipamentos para prestar serviços de recreação, alimentação e hospedagem, 
aos quais se chega através de um transporte. Esse produto é colocado no 
mercado e adquirido pelos interessados dentro de suas regras. 

 
A definição de Barretto é pertinente e se encaixa no objetivo geral da nossa pesquisa, que é 

“compreender os mecanismos simbólicos que possibilitam a elaboração e mantêm a 

comercialização do lazer (oferecido como produto) em resorts”. Ou seja, o turismo é um 

fenômeno social que é oferecido como produto. O turismo é uma opção de lazer que é 

oferecida como produto. Portanto, é importante descobrir quais os mecanismos simbólicos 

que “confeccionam” o lazer nos resorts. 

 

O objetivo do lazer turístico é a busca de “paisagens de sol, céu e água, ritmos opostos à 

rigidez do tempo de trabalho urbano e um estilo mais requintado [....] de consumo de 

comidas, bebidas, roupas e lembranças.” (CAMARGO, 1992, p. 27).  

 

Para Camargo (1998) a maior parcela de tempo livre é consumida em casa através dos meios 

de comunicação de massa. No entanto, aos finais de semana e nas férias, o tempo livre para 
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ser desfrutado fora de casa aumenta. Existe um desejo de mudança de ritmo, de paisagem, de 

cotidiano, que tanto pode ser feito mais calmamente na própria cidade de residência como 

numa viagem a outros lugares, quando a paisagem muda, e se pode conhecer novas cidades e 

culturas diferentes. Como a viagem acontece fora do local de residência, as pessoas fazem 

atividades diferentes das praticadas no cotidiano, (BARRETTO, 2001), de modo que o lazer 

liberta o ser humano do seu cotidiano e contribui para uma melhor qualidade de vida. 

 

Quando o lazer é usufruído fora do local de residência, a hospitalidade oferece nos hotéis uma 

de suas opções. A hospitalidade como prestação de serviço, iniciou seu processo de 

desenvolvimento no século XIX, mas foi a partir da segunda metade do século XX, que um 

grande número de hotéis se desenvolveram, devido ao advento automobilístico e aéreo. 

(WALKER, 1999). O desenvolvimento dos meios de transporte proporcionou a mobilidade 

das pessoas para várias partes do mundo em busca  da hospitalidade e do lazer. 

 

 

3.3 A hospitalidade 

 

 

Segundo Walker (1999), a palavra hospitalidade deriva de hospice, que em francês significa 

providenciar abrigo para viajantes.  Hospitalidade “é uma característica pertinente a um 

determinado local ou a uma pessoa que é hospitaleira; por sua vez, hospitaleiro seria aquele 

que acolhe com satisfação os seus hóspedes.” (FERREIRA apud SERSON, 1999, p. 9). E 

para Gotman (2001 apud GRINOVER, 2002, p.26): “hospitalidade é fundamentalmente o ato 

de acolher e prestar serviços a alguém que por qualquer motivo esteja fora do seu local de 

domicílio”. A hospitalidade está relacionada aos serviços de hospedagem e de alimentação, 

não só dentro da atividade turística, como também fora dela: 

 

A hospitalidade está relacionada com a providência de serviços de 
acomodação e alimentação (alimentos e bebidas) para convidados. Também 
se refere à recepção e entretenimento para viajantes, a maneira pela qual eles 
são tratados pelos empregados dos estabelecimentos (com empatia, gentileza 
e amistosidade), e um interesse geral pela satisfação e bem-estar do viajante. 
Os turistas não são os únicos consumidores dos serviços de hospitalidade; os 
residentes locais também os consomem. (KANDAMPULLY et al., 2001, p. 
4). 

 



 32

3.3.1 Origens da hospitalidade 

 

 

A hospitalidade apareceu em forma de tavernas nos tempos ancestrais da Grécia e da Roma 

(1.700 a.C.). O aumento das viagens e das trocas comerciais estimulou o aparecimento das 

acomodações para descanso de uma noite. Com a queda do Império Romano, a hospitalidade 

se direcionou para acomodar e proteger os peregrinos em monastérios, ou em hospedarias, ou 

em casas familiares. (WALKER, 1999).  

 

No início do século XIII, a palavra latina hospitalitas, derivada de hospitalis, apareceu como 

forma de “[...] hospedagem gratuita e a atitude caridosa oferecida aos indigentes e dos 

viajantes acolhidos nos conventos, hospícios e hospitais.” (GRINOVER, 2002, p. 26). 

 

Durante a Idade Média, as carruagens se tornaram o meio de transporte mais utilizado, 

aumentando o número de viajantes e de hospedarias. Aos poucos, a qualidade das hospedarias 

foi sendo implementada. Uma característica fundamental da hospitalidade durante esse 

período foram as recepções nas casas dos nobres e dos reis que poderiam oferecer vários tipos 

de refeições ao mesmo tempo. (WALKER, 1999). 

 

No século XVI, o café e o chá revolucionaram os hábitos culinários e de convívio social, 

proliferando o desenvolvimento das coffee houses nas cidades européias. O século XVIII se 

caracterizou pelo crescimento da cozinha francesa e pelo desenvolvimento das hospedarias e 

estalagens. (WALKER, 1999). 

 

A palavra hotel surgiu em Londres, em torno do ano de 1760, mas só 
começou a ser utilizada nos Estados Unidos cerca de três décadas depois. Ela 
foi anglicizada a partir do termo francês hotel garni, ou ‘mansão ampla e 
mobiliada’. A mudança do nome de estalagem (inn) e taverna para hotel 
assinalou uma transformação mundial, de uma atividade baseada em 
hospedagens de beira de estrada para uma outra, concentrada nas cidades. 
(VALLEN & VALLEN, 2003, p. 27). 

 

A indústria hoteleira, propriamente dita, nasceu em 1819, em Boston, com o hotel Tremont 

House, considerado o “Adão e Eva da hotelaria moderna.” (DE LA TORRE, 2001). Era o 

maior e o mais caro edifício, oferecendo quartos com acomodações privativas, todos com 

portas e fechaduras. Cada quarto oferecia uma bacia e um jarro para higiene pessoal e um 
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sabonete como cortesia. A privacidade foi uma inovação do Tremont House. (DUARTE, 

1996). 

 

Posteriormente César Ritz criou em Paris, no ano de 1870, o primeiro hotel com 

planejamento, banheiros privativos e uniformização dos funcionários, bem como funções 

definidas para que estes pudessem desempenhá-las. Foi considerado então, o marco inicial da 

hotelaria planejada. (DUARTE, 1996). 

 

O século XIX revolucionou a hospitalidade pelos seguintes aspectos: as mulheres começaram 

a jantar fora; Cesar Ritz criou um restaurante aristocrático no Hotel Savoy em Londres, em 

1898, juntamente com o famoso chefe de cozinha Auguste Escoffier; o surgimento de lugares 

mais informais para jantar, com o aparecimento de novos métodos de conservação alimentar, 

como os enlatados e o empacotamento à vácuo. Foi um século de mudanças significativas nos 

hábitos alimentares e de viagens (WALKER, 1999) impulsionado pela Revolução Industrial. 

 

O século XX se caracterizou pelo intenso desenvolvimento dos restaurantes. Depois da 

Segunda Guerra Mundial, ocorreu o crescimento dos hotéis, e o desenvolvimento das coffee 

shops, pois o trabalho diminuiu o tempo dentro de casa, fazendo com que as pessoas fizessem 

suas refeições em restaurantes e viajassem nos períodos disponíveis. Entre 1940 e 1960, o 

boom automobilístico mudou a história hoteleira, deixando as fronteiras distantes mais 

próximas, abrindo acesso para a construção de motéis (hotéis à beira da estrada) e de resorts. 

(WALKER, 1999). Na década de 50, tanto o transporte aéreo como o terrestre se 

desenvolveram, passando a ser mais rápidos e mais freqüentes. Na década de 60, o boom 

econômico proporcionou o crescimento das viagens executivas e de lazer. O turismo de massa 

se iniciou com o acesso de milhões de pessoas às férias e às viagens. Na década de 70, as 

cadeias hoteleiras se expandiram mundialmente.  Na década de 80, o turismo se intensificou e 

nos anos 90, novos mercados como a China e a Europa Leste se abriram. (WALKER, 1999). 

Desde 1995, houve um crescimento mundial de pessoas que viajaram com fim único de lazer. 

(ANDRADE, 2001). 

 

A evolução nos meios de transporte proporcionou o desenvolvimento dos resorts. Beni (2001, 

p. 76) explica que a Revolução Industrial, a explosão demográfica, o surgimento de potentes 

meios de comunicação de massa e “[...] os transportes modernos, especialmente o avião e o 
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automóvel, desencadearam uma grande mobilidade que rompeu fronteiras intransponíveis 

[...].” 

 

Ao procurar os hotéis, as pessoas querem reproduzir o conforto de seus lares nestes espaços, 

por isso não dispensam certas comodidades, como também exigem e procuram melhor 

conforto e bem-estar. “A busca desses espaços explica o grande número de hotéis de lazer [...] 

em todo e qualquer local aprazível com bom acesso.” (CAMARGO, 1998, p. 49). Os resorts 

aparecem nesse contexto como uma opção de lazer na hospitalidade como prestação de 

serviços. 

 

 

3.3.2 O resort 

 

 

O resort é um hotel onde as pessoas vão para relaxar ou para se divertir. Eles possuem 

piscinas, restaurantes, boates, salões para eventos e outras formas de entretenimento que 

atraem os hóspedes. (GRAY&LIGUORI, 1994).  

 

O resort também pode ser classificado como hotel de lazer ou de férias, e podem ser 

encontrados, principalmente, à beira-mar, porém estejam localizados também à beira de lagos, 

rios, montanhas e regiões rurais. (DIAS, 1990). Os primeiros resorts foram os de águas 

minerais, os spa resorts, que apareceram em 1626, quando as propriedades medicinais dessas 

águas foram descobertas e seu uso incentivado. (HOLLOWAY, 1995).  

 

No final de 1800, os resorts de luxo se desenvolveram para acomodar a clientela dos trens. 

Alguns desses hotéis foram o Hotel del Coronado, em Coronado (San Diego – Estados 

Unidos) e o Banff Spring Hotel, no Canadá. Os primeiros resorts americanos foram hotéis 

para passar férias. À princípio, muitos desses hotéis eram sazonais, mas com o advento 

automobilístico e aéreo, tornaram-se disponíveis durante todo o ano, em lugares exóticos 

como o Caribe e o México. Alguns eram direcionados aos principais esportes como esqui, 

golfe e pesca, outros eram direcionados para férias familiares. (WALKER, 1999).  

 

Originalmente, eram hotéis mais íntimos e menos formais, com tamanhos que poderiam variar 

entre 10 e 250 apartamentos. (DIAS, 1990). Atualmente podemos encontrar resorts bem 
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maiores, como os megaresorts ou complexos turísticos, compostos por várias bandeiras 

hoteleiras, capazes de atrair vários segmentos de demanda, como por exemplo, a Costa do 

Sauípe, na Bahia. (NETO, 2000).  

 

Andrade (2001) classifica os resorts  como ‘oásis de riquezas naturais’, pelo fato de se 

desenvolverem rapidamente em várias dimensões litorâneas, unindo recursos naturais 

próprios e serviços. Os  resorts contam com uma clientela de alto poder aquisitivo que 

demanda  tranqüilidade  de  status e requintes de fartura e de segurança. O resort isenta o 

turista de deixar o conforto das instalações em busca da realização de desejos ou de 

necessidades.  

 

 

3.3.2.1 Particularidades dos resorts 

 

 

O setor hoteleiro é classificado em três tipos: hotéis executivos, hotéis residenciais e hotéis 

resort. A atividade do setor é cíclica, passando por grandes oscilações, de períodos favoráveis 

a épocas desfavoráveis. As oscilações dos ciclos apresentam uma variação na oferta de hotéis 

e de apartamentos disponíveis. (VALLEN & VALLEN, 2003). 

 

Durante o ciclo de declínio, há mais apartamentos disponíveis, mas 
menos hóspedes para ocupá-los. Durante ciclos de crescimento, há mais 
hóspedes interessados, mas menos apartamentos disponíveis. A 
demanda por parte dos consumidores é medida pelo número de 
unidades que eles ocupam. A isso chamamos número de apartamentos 
ocupados ou número de apartamentos negociados. (VALLEN & 
VALLEN, 2003, p. 29) 

 

O setor hoteleiro apresenta algumas particularidades, por exemplo (VALLEN & VALLEN, 

2003): 

 

• Perecibilidade: apartamentos desocupados, não podem ser armazenados ou 

reaproveitados; 

• Localização: a localização é muito importante para os resorts e não há forma de mudá-la. 

As mudanças nos bairros e nos mercados prejudicam um hotel cuja localização original 

era satisfatória; 
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• Oferta fixa: a oferta de apartamentos de um hotel é fixa, não pode ser alterada; 

• Altos custos operacionais: os altos custos fixos (mão-de-obra, por exemplo) de um hotel, 

existem independentemente do seu movimento; 

• Sazonalidade: um hotel nunca fecha, independente do período e da época do ano. 

 

A sazonalidade obrigou os resorts a planejarem seus recursos para aumentar a ocupação 

(número de hóspedes por apartamentos), a produtividade gastronômica e os diversos 

rendimentos que outros serviços podem contribuir. O planejamento é o processo de previsão 

de recursos de acordo com os objetivos a serem alcançados. (CAVASSA, 2001). O 

planejamento é essencial para organizar o processo laboral nos resorts. 

 

O planejamento pode ser entendido também como um instrumento que 
facilita as decisões sobre o que fazer no futuro, um processo de determinação 
dos objetivos e dos meios necessários para a sua concepção ou ainda uma 
atividade que envolva a intenção de estabelecer condições favoráveis para 
que se possam alcançar os objetivos almejados. (BOITEUX & WERNER, 
2002, p. 66). 

 

Os resorts passaram por alterações em função da diminuição do número de dias disponíveis 

para as férias: o tradicional “um mês de férias” passou a ser menor e mais freqüente: de 4 a 7 

dias, durante mais vezes ao ano. Para aumentar a ocupação, os resorts diversificaram o seu 

mercado, incluindo convenções, conferências, reuniões de negócios, grupos de incentivo, 

reuniões de vendas, opções de lazer esportivo e recreativo, spas, turismo aventura, 

ecoturismo, etc. (WALKER, 1999) para contrapor à sazonalidade. 

 

No entanto, o número de dias desfrutados nos resorts costuma ser maior do que nos outros 

tipos de hotéis, por ser um hotel de turistas que buscam o relaxamento, o descanso e a 

recuperação. (DIAS, 1990). 

 

A economia forçou os resorts a ampliar seu período de atendimento, das 
temporadas tradicionais verão e inverno para o ano todo. Os resorts têm 
visado aos grupos ou participantes de convenções [...]. 

Muitos acreditam que o resort modificado é o hotel do futuro. Ele está em 
sintonia com o rumo da vida moderna, no sentido de uma recreação maior e 
compatível com o tipo descontraído da pessoa em férias [...]. Esquiar, jogar 
golfe, andar de barco e uma série de outras atividades são centrais para o 
resort bem sucedido. (VALLEN & VALLEN, 2003, p. 42). 
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Gray & Liguori (1994) dividem os resorts em duas categorias: 

 

• O que oferece todo o tipo de opções de lazer e recreação aos seus hóspedes, com piscinas 

cobertas e ao ar livre, quadras de tênis, campos de golfe, equitação, boate, cinema, shows, 

etc. Eles são denominados megaresorts (VALLEN & VALLEN, 2003) e possuem uma 

variedade tão ampla de instalações para entretenimento e recreação, que os hóspedes não 

saem da propriedade durante a estadia. Toda a alimentação está incluída na diária; 

 

• O que está localizado perto ou em áreas naturais como praias, lagos, montanhas, parques, 

estações de esqui ou em áreas onde o jogo é legalizado (cassinos). Esses hotéis 

disponibilizam as mesmas opções de lazer do primeiro tipo, mas é a área natural, mais do 

que o próprio hotel, que atrai as pessoas. O serviço de alimentação pode estar incluído ou 

não no preço da diária (pode ter o café da manhã e o jantar incluídos). 

 

Dependendo do tipo de hóspede e do motivo de sua viagem, o lazer hoteleiro constitui um 

fator decisivo no momento de optar por um resort. (CASTELLI, 2001). Dentro deste 

contexto, podemos classificar o lazer como um produto em resorts da seguinte forma: 

 

a) Estrutura física: a piscina, a quadra de esportes, a sauna, o campo de golfe, a sala de jogos, 

o cinema e a boate são exemplos de instalações de lazer em um resort. (CASTELLI, 

2001).  

 

b) Atividades recreativas: os resorts tradicionais se adequaram às mudanças, segmentando 

seu mercado de oferta: alguns não aceitam crianças, outros são direcionados a elas, 

proporcionando atividades recreativas (WALKER, 1999), que podem ser os jogos de 

carta, as gincanas, os concursos, os atelieres, os shows, os bailes e os jantares especiais 

que são oferecidos aos hóspedes como forma de entretenimento durante a estadia. 

 

c) Atividades desportivas: a prática de esportes requer uma maior variedade de instalações, 

equipamentos e espaços e devem ser construídos em locais que não ofereçam riscos aos 

seus praticantes. (RUSCHMANN, 1997). As atividades desportivas podem ser jogos 

aquáticos, tênis, futebol, vôlei, golfe, caça, pesca, passeios à pé, etc.  
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d) Recursos humanos: nos resorts, os hóspedes ficam mais relaxados do que nos hotéis 

comuns. Pelo fato dos hóspedes, geralmente, ficarem “enclausurados” (expressão em 

inglês, cocooned), eles esperam ser tratados com mimos e gentilezas. Isto exige mão-de-

obra bem treinada, o que pode ser um desafio em certas regiões e países, pela falta de 

pessoal capacitado. (WALKER, 1999).  

 

e) Hospitalidade: a hospitalidade abrange tanto o serviço de alimentação como o de 

hospedagem. Para Serson (1999, p. 9), “tanto o espírito da hospitalidade quanto a prática 

da boa hospedagem são diferenciais importantes”, influenciando diretamente na satisfação 

dos desejos e necessidades dos hóspedes. A acolhida prazerosa e o bem receber são 

diferenciais nos resorts e proporcionam o bem-estar dos hóspedes. Os equipamentos de 

hospedagem respondem às necessidades básicas de proteção e repouso, higiene e 

alimentação, privacidade e tranqüilidade. (ANDRADE, 2001). 

 

• Alimentação: muitos hóspedes viajam longas distâncias até chegar aos resorts, o que os 

mantêm mais tempo dentro deles do que normalmente ficariam em hotéis comuns. Isso 

representa um desafio para o setor de alimentação de um resort. A alimentação deve ser 

apresentada de forma variada, atrativa e de qualidade. O serviço de bufê é mais popular, 

pois oferece a oportunidade de fazer escolhas entre uma variedade de opções: churrascos, 

restaurantes, jantares temáticos proporcionam mais opções ao hóspede. (WALKER, 

1999). As refeições podem estar ou não incluídas na diária: pensão completa (DIAS, 

1990) - quando todas as refeições estão incluídas na diária, meia pensão (café da manhã e 

jantar ou almoço incluídos) ou all-inclusive (todas as refeições e bebidas incluídas). O 

serviço de alimentação pode ser servido em locais diferentes como lanchonetes e bares 

junto à beira da piscina, praia, terraço, coffee-shops e restaurantes. (DIAS, 1990). 

 

• Hospedagem: inclui a acomodação e o atendimento das necessidades básicas do hóspede. 

A acomodação pode ser oferecida em diferentes categorias, contemplando serviços 

especializados, direcionada para a necessidade da demanda. A arquitetura de um resort 

pode refletir a fantasia, podendo ser oferecida sob os mais diversos ambientes: evocação 

caseira, infantil, juvenil, erótica, romântica, austera, anti-séptica, etc. Esses temas podem 

influir na decoração, tornando um ambiente repulsivo ou aconchegante. (YÁZIGI, 2000, 

p. 32). 
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f) Cultura local: a cultura é uma das mais importantes motivações turísticas, onde elementos 

como a gastronomia, o artesanato, as tradições, a história, a arquitetura e as atividades de 

lazer têm uma força de atração muito grande para os turistas. (RUSCHMANN, 1997).  A 

cultura é a produção de cotidianos (JAMESON apud GASTAL, 2002), consumida 

enquanto serviço, produto ou espaço, transformados “em espaços culturais, ou mesmo 

amplas áreas das cidades, qualificadas por valores históricos, reais ou supostos, para 

atender às demandas de moradores e visitantes por tais produtos.” (GASTAL, 2002,  p. 

248). 

 

g) Paisagem: 

 

• Construída: as cidades são produtos culturais e turísticos únicos, com suas casas, prédios, 

praças, monumentos, ruas e moradores, e conhecê-las continuará sendo a aspiração de 

muitos viajantes. (GASTAL, 1999). Então, o hotel que estiver localizado nas cidades ou 

próximo a elas, tem a cidade como extensão do seu lazer;  

 

• Natural: as áreas naturais como o mar, as montanhas e os lagos atraem as pessoas, muitas 

vezes, mais do que o próprio hotel. (GRAY & LIGUORI, 1994). “O clima é fator 

importante em qualquer tipo de resort. A localização geográfica está para o hotel resort 

assim como o período comercial está para o hotel de trânsito, e a concentração 

populacional está para o hotel residencial.” (VALLEN & VALLEN, 2003, p. 43). 

 

 

Após a apresentação dos aspectos característicos dos resorts, cabe a introdução dos elementos 

que favorecem a fruição do lazer em tais equipamentos, tais como: hábitos, valores, estilos de 

vida veiculados e sedimentados em representações sociais (aspectos imaginários e 

simbólicos). Serão introduzidos no próximo capítulo, questões relativas à construção de 

estilos de vida: qual o papel da comunicação na construção de tais representações sociais? 

Que mensagens são veiculadas para promover a possibilidade da fruição do lazer em resorts? 

O que as pessoas que se hospedam em resorts procuram? 
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4 A PRODUÇÃO DE ESTILOS DE VIDA 

 

 

A possibilidade de se vivenciar a experiência de usufruir o lazer no resort foi construída 

segundo os modos de vida social. O processo comunicativo é capaz de criar cultura e cultivar 

hábitos, valores e estilos de vida, através de técnicas de persuasão, manipulação, indução e 

penetração cultural com o fim de vender idéias, gostos, preferências e crenças. Desta forma, 

estilos de vida de outras nações são conhecidos através de filmes, revistas, publicidade, etc os 

quais são introduzidos no mercado pela mídia. (GUARESCHI, 1988). 

 

[...] Os meios de comunicação são reconhecidos como co-produtores da 
padronização e da segmentação da cultura, tendo em vista a formação de 
mercado consumidor mundial [...]. As culturas locais passam a ser adaptadas 
aos valores globais de troca e aos padrões de consumo que requerem que o 
público seja sensibilizado a comprar os mesmos produtos. (ORTIZ, 1994 
apud PINTO, 2002, p. 12). 

 

Os estilos de vida são veiculados e sedimentados em representações sociais, isto é, “teorias 

sobre saberes populares e do senso comum elaboradas e partilhadas coletivamente, com a 

finalidade de construir e interpretar o real.” (OLIVEIRA & WERBA, 1998, p. 105). As 

representações sociais envolvem aspectos imaginários9 (representações, imagens mentais que 

não necessariamente correspondem ao real) veiculados nas relações interpessoais e nas 

diversas práticas sociais correntes, por meio de comunicações: a) não-verbais: gestos, 

expressões faciais, movimento e posturas corporais, danças, toques, odores, sabores, imagens 

sonoras (sons emitidos por instrumentos musicais percussão, apitos, canto de pássaros, gritos, 

sonoplastia utilizada em suportes audiovisuais como cinema, rádio, tv etc) e imagens visuais 

(cores, luzes, bandeiras, desenhos, pinturas, esculturas, fotografias, cenários etc.); e b) 

comunicações verbais: palavras escritas e faladas. (CASTRO, s.d.) 

 

O processo comunicativo é mediado por outra pessoa, instrumento ou artefato. Assim, 

podemos dizer que o homem ao se comunicar transforma o outro e, por sua vez, é 

transformado pelas conseqüências de sua comunicação. (LANE, 2001). 

 

[...] A linguagem reproduz uma visão de mundo, produto das relações que se 
desenvolveram a partir do trabalho produtivo para a sobrevivência do grupo 

                                                 
9 O imaginário das pessoas é composto por um conjunto de imagens, imaginações e símbolos que constroem a 
vida social. (MOESCH, 2000). 
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social. [...] os significados produzidos historicamente pelo grupo social 
adquirem, no âmbito do indivíduo, um ‘sentido pessoal’, ou seja, a palavra 
se relaciona com a realidade, com a própria vida e com os motivos de cada 
indivíduo. (LANE, 2001, p. 32-36). 

 

As mensagens10 veiculadas no processo comunicativo contribuem a definir a realidade social, 

influenciando “a organização do trabalho, o caráter da tecnologia, o currículo do sistema 

educacional, tanto formal como informal e o uso do tempo livre, isto é, as estruturas sociais 

básicas da vida das pessoas.(SCHILLER, 1972 apud GUARESCHI, 1988). 

 

A publicidade e a propaganda, como práticas comunicativas, se encarregam de criar 

necessidades, de modo que o uso do tempo livre se converta em consumo de espaços de 

serviços e de lazer, realizando sonhos e desejos em lugares específicos, lidando com a 

satisfação das pessoas. (PORTUGUEZ, 2001). Na sociedade contemporânea pós-moderna a 

mídia passou a ser não só meio para mudanças nos estilos de vida de lazer, mas a expressão 

de um dos principais “gostos” culturais desta época, influenciador de modos e 

comportamentos sociais. (PINTO, 2002, p. 12-13):  

 

[...] imagens culturais difusas, que colocam em destaque a publicidade, a 
exposição e a promoção; a ênfase no consumo de experiências de prazer 
imediato promovido pelos grandes parques temáticos, centros turísticos e 
recreativos; a venda de lazer em casa, especialmente, pela internet, gerando 
novos mercados, novas frentes de produções de bens e novas experiências 
culturais. (PINTO, 2002, p. 17). 

 

Então a veiculação de mensagens através da mídia (pela promoção expressa nos meios de 

comunicação de massa, como nos meios virtuais) é muitas vezes formadora de opinião e pode 

ser reproduzida no “boca-a-boca” nas interações sociais, funcionando como um apelo ao 

consumo também do lazer, e se concretizando em fruição do lazer em diferentes espaços e sob 

as mais distintas formas. 

 

A mídia apresenta imagens que são captadas e selecionadas pelo imaginário das pessoas. No 

caso do turismo, “o espaço turístico resulta, em muitos casos, da captação do imaginário 

coletivo na tentativa de resposta. Por outro lado, o espaço criado é reforçado pela mídia que 
                                                 
10 A mensagem é o conjunto de ações, falas, textos, objetos e expressões significativas que exigem interpretação 
e podem ser compreendidas. Elas estão inseridas em contextos de vida e processos sócio-históricos e são 
“expressões de um sujeito para um sujeito (ou sujeitos).” (THOMPSON, 1995, p. 183). 
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gera e alimenta o processo fantasioso.”(RODRIGUES, 1999, p. 27). Então as imagens de 

resorts paradisíacos, de luxuosos cruzeiros marítimos, de fascinantes cidades cosmopolitas 

expressam glamour e prestígio para quem puder visitá-los, e são captadas permanecendo no 

imaginário das pessoas. Assim, a criação de hábitos e estilos de vida pode ser gerada pela 

difusão de ideologia pela publicidade: 

 

O turismo introduz novos códigos culturais e propõe novos sistemas de 
símbolos11 baseados em imagens que substituem a realidade e conduzem a 
julgamentos segundo códigos impostos pela mídia. Assim a publicidade não 
se limita a designar um produto particular a vender, porém, pela utilização 
de uma linguagem e de meios de comunicação cuidadosamente elaborados, 
difunde-se uma imagem de um modo de vida e de uma ideologia inspirados 
por grupos de líderes da população, aos quais convém imitar pelos seus 
comportamentos e hábitos de consumo. A insatisfação nascida do quadro de 
vida urbano é exarcebada, vendendo-se o espaço turístico como o paraíso. 
(RODRIGUES, 1999, p. 27). 

 

No turismo, a viagem também funciona como promotora de status social (RODRIGUES, 

1999), de prestígio; para quem visita determinada localidade, se hospeda em determinado 

resort, ou viaja num cruzeiro marítimo, por exemplo.  

 

Uma destinação de férias pode refletir como uma referência pessoal positiva “quando os 

amigos ou colegas admiram a escolha de uma destinação de férias, o viajante se sente bem, 

porque ela reforça sua auto-imagem e pode, portanto, repetir a aquisição.”(COOPER et al., 

2001, p. 451). Por outro lado, a situação econômica e social em que os clientes se encontram 

irá definir o tipo de imagem que eles desejam transmitir, pois “os consumidores buscam 

marcas que possam refletir a auto-imagem situacional que eles querem mostrar.” (COOPER et 

al., ibidem).  

 

A estadia num resort supõe um estilo de vida requintado promovido de forma persuasiva pela 

comunicação, que se utiliza de mensagens que só funcionam se conseguirem “fisgar” as 

pessoas. Dumazedier (2000) define estilo de vida como o modo pessoal pelo qual as pessoas 

ajeitam sua vida cotidiana. Portanto, que tipo de processo é esse, que pode produzir um estilo 

de vida? Que tipo de mecanismo de convencimento é utilizado pela comunicação para 

“fisgar” as pessoas?  

                                                 
11 Símbolos: signos cuja relação com o que representam é de natureza convencional, isto é, implica uma lei, 
regra ou costume para ditar a existência desta relação. Ex: o alfabeto, as palavras em geral, as bandeiras dos 
países, os distintivos, insígnias, alguns logotipos etc. (CASTRO, s.d., p. 7). 
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4.1 O processo de convencimento 

 

 

A tendência funcionalista da comunicação, voltada para o uso instrumental da comunicação, 

com fins principalmente políticos e comerciais, trabalha com a veiculação de mensagens que 

as focaliza na oferta de produtos ou na aceitação dos mesmos por determinado público. Tanto 

os canais de comunicação utilizados como as mensagens emitidas podem representar o 

aumento ou a diminuição do consumo de experiências culturais ou de bens. (CHURCHILL & 

PETER, 2000). 

 

A comunicação utiliza estratégias de sedução para convencer o receptor a respeito de uma 

mensagem. A persuasão é o principal mecanismo psicológico utilizado pelos profissionais da 

comunicação nas campanhas publicitárias. Ela é “um mecanismo de convencimento que pode 

ou não ultrapassar as bases racionais da difusão da mensagem”, isto é, atingir o plano de 

consciência do receptor da mensagem pelo campo da subjetividade da informação. (BOCK et 

al., 2001, p. 279-280). 

 

A persuasão se refere ao uso dos meios de comunicação para apresentar mensagens que 

tenham sido construídas objetivamente para provocar determinadas formas de ação por parte 

do público. (DE FLEUR&BALL-ROKEACH, 1993). Alguns exemplos típicos são o voto 

político para um candidato, a compra de algum produto, a viagem a determinado local, a 

estadia em determinado resort, como também a obediência aos requerimentos que o 

comunicador quer obter no terreno da ação.  

 

Que mecanismos de convencimento poderiam seduzir o receptor de uma mensagem? A 

linguagem utilizada para seduzir o receptor nem sempre é constituída de forma sofisticada. 

Ela pode ser trabalhada de forma sutil na construção da mensagem. A forma como a 

mensagem é apresentada faz o consumidor considerar que determinada marca apresenta os 

melhores resultados. (BOCK et al.,2001). 

 

Uma das características do sucesso do recurso persuasivo se encontra na insistência de sua 

utilização (redundância), sem que o percebamos claramente: 
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Um mundo de prazeres que não encontramos em nosso cotidiano e que, são 
apresentados como possibilidades [...]. A publicidade apresenta-nos, intensa 
e continuamente, a oferta do paraíso [...] oferece um objeto de desejo 
imaginário [...] que se concretiza no produto anunciado. O produto não é 
motivo de restrição e, ao mesmo tempo, faz alusão ao desejo proibido ou de 
difícil realização. [...] O circuito se fecha quando, depois de capturado por 
essa dinâmica inconsciente, o consumidor justifica o uso constante do 
produto por suas características racionais [...] na realidade, é a impressão de 
que a marca que utilizamos é a melhor e a propaganda é que nos garante a 
eficiência do produto. (BOCK et al., 2001, p. 280-281). 

 

A perspectiva Behaviorista na Psicologia considera que a necessidade e o impulso 

influenciam o comportamento motivacional. Uma necessidade é, basicamente, um estado de 

privação. Se privamos o organismo de alguma substância essencial, como a água ou o 

alimento, que são fundamentais para o seu funcionamento, esse estado de privação provoca 

uma excitação que canaliza uma quantidade de energia para obter o que satisfará uma 

necessidade. Esse estado de excitação é o impulso. Algumas necessidades resultam de nossa 

natureza biológica, outras, da sociedade na qual vivemos. Todas estão suscetíveis de serem 

objeto de estratégias de persuasão. A motivação é fundamental para se compreender a 

persuasão. (DE FLEUR&BALL-ROKEACH, 1993). 

 

 

4.1.1 A motivação  

 

 

A motivação é um processo que relaciona necessidade, ambiente e objeto, e que predispõe o 

organismo para a ação em busca da satisfação da necessidade. (BOCK et al., 2001, p. 121). 

 

Para os autores, o estudo da motivação considera três variáveis: o ambiente; as forças internas 

ao indivíduo, como necessidade, desejo, vontade, interesse, impulso, instinto; e o objeto que 

atrai o indivíduo por ser fonte de satisfação da  força interna que o mobiliza. 

 

A motivação é, portanto, o processo que mobiliza o organismo para a ação, a 
partir de uma relação estabelecida entre o ambiente, a necessidade e o objeto 
de satisfação. Isso significa que, na base da motivação, está sempre um 
organismo que apresenta uma necessidade, um desejo, uma intenção, um 
interesse, uma vontade ou predisposição para agir. Na motivação está 
também incluído o ambiente que estimula o organismo e que oferece o 
objeto de satisfação. E, por fim, na motivação está incluído o objeto que 
aparece como a possibilidade de satisfação da necessidade. (BOCK, et al., 
2001, p. 121) 
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Para o psicólogo Abraham Maslow (apud CHURCHILL&PETER, 2000), o que motiva as 

pessoas a agir são as necessidades não atendidas. Maslow defendeu a idéia de que as pessoas 

satisfazem primeiramente as necessidades básicas antes de se sentirem motivadas a 

satisfazerem outras necessidades. Ele classificou as necessidades em cinco níveis: 

 

1º - Necessidades fisiológicas (básicas): comida, água, descanso, sexo, ar; 

2º - Necessidades de segurança: segurança física e financeira; 

3º - Necessidades sociais: amizade, amor, filiação; 

4º - Necessidades de estima (ego): respeito, auto-estima, status; 

5º- Necessidades de auto-realização: auto-satisfação (férias, aperfeiçoamentos 

profissionais e acadêmicos). 

 

A hierarquia de atendimento das necessidades acontece do primeiro ao quinto nível: 

primeiramente são atendidas as necessidades fisiológicas seguidas de segurança, sociais, 

estima e, por último, de auto-realização, na qual estão incluídas, por exemplo, férias. As 

características da motivação para o turismo são (COOPER et al., 2001, p. 68):  

 

• A idéia de que viagens estão inicialmente relacionadas a necessidades, e 
que isto se manifesta em termos de desejos, e a força da motivação ou 
impulso como o energizador da ação; 

• A motivação é baseada em aspectos sociológicos ou psicológicos de 
normas, atitudes, cultura e percepção adquiridas, levando a formas de 
motivações específicas de cada pessoa; e 

• A imagem da destinação, criada através de vários canais de comunicação 
irá influenciar a motivação e, posteriormente, afetar o tipo de viagem 
escolhida. 

 

Ao surgir a necessidade, as pessoas podem utilizar fontes variadas para tentar satisfazê-la 

(CHURCHILL&PETER, 2000):  

 

• Fontes internas: informações de memória; 

• Fontes de grupos: consulta à outras pessoas; 

• Fontes de marketing: informações em embalagens, propagandas, etc; 

• Fontes públicas: exposição na mídia; 
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• Fontes de experimentação: experimentar produtos – exige o deslocamento até o local da 

venda. 

 

No caso do resort, ao surgir a necessidade de auto-realização, descanso, diversão etc, as 

pessoas podem adquirir informações em todas as fontes mencionadas acima, tentando 

satisfazê-la da forma que melhor lhe for conveniente. Entretanto, como a comunicação é 

coadjuvante na criação de estilos de vida e de valores, conferindo status a objetos e práticas 

sociais, a publicidade promove o resort para além da satisfação da necessidade, mas 

conferindo-lhe o estatuto imaginário da conquista de uma vivência especial, livre de tensões, 

como um paraíso: [...] quando um cliente busca um resort, ele está à procura do paraíso”. (M. 

NETO, 2000, p. 181).  
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5 METODOLOGIA 
 

 

Foi realizada uma pesquisa com objetivos descritivo-exploratórios (GIL, 2002; LAVILLE & 

DIONE, 1999), tendo como procedimento técnico o estudo de caso de um resort. A pesquisa, 

qualitativa, trabalhou com dados descritivos obtidos de documentos e de dados fornecidos por 

pessoas.(DENCKER, 1998). 

 

A pesquisa exploratória objetiva familiarizar o pesquisador com o problema, e a descritiva, 

como o nome bem indica, descreve as características de determinada população, fenômeno 

etc. Esse tipo de pesquisa envolve o levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas, 

análise de exemplos e observação para a compreensão do fenômeno. (GIL, 2002).  

 

Segundo Young (1960 apud GIL, 1991, p. 59), o estudo de caso pode ser definido como:  

 

[...] um conjunto de dados que descrevem uma fase ou a totalidade do 
processo social de uma unidade, em suas várias relações internas e nas suas 
fixações culturais, quer seja essa unidade uma pessoa, uma família, um 
profissional, uma instituição social, uma comunidade ou uma nação. 

 

 

Para que os resultados deste tipo de delineamento sejam significativos, Gil (1991, p. 122) 

recomenda algumas regras, dentre as quais está a de buscar casos típicos, que explore “objetos 

que, em função da informação prévia, pareçam ser a melhor expressão do tipo ideal da 

categoria.” Escolhemos buscar um caso típico, um resort que possui uma variedade de opções 

de lazer e que acreditamos ser um caso ideal. 

 

Conforme Gil (1991), as vantagens do estudo de caso: 

 

• permitem o estímulo de novas descobertas, pois durante o estudo, o pesquisador altera o 

seu plano inicial devido ao aparecimento de outros aspectos, para os quais ele não havia 

feito previsão; 

• estudam o problema na sua totalidade, pois o pesquisador estuda o objeto em dimensões 

variadas; 

• simplificam os procedimentos de coleta e análise de dados. 
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A limitação desse tipo de estudo consiste na dificuldade de generalizar o resultado obtido, 

pois pode ocorrer que a unidade escolhida apresente um resultado anormal em relação às 

outras de sua espécie. Gil (1991, p. 60) lembra que “embora o estudo de caso se processe de 

forma relativamente simples, pode exigir do pesquisador nível de capacitação mais elevado 

que o requerido para outros tipos de delineamento.” 

 

Para compreender os mecanismos simbólico-imaginários que possibilitam e mantêm a 

comercialização do lazer em resort  - objetivo geral do trabalho – foi necessário buscar os 

símbolos, as imagens e as palavras, expressadas pela linguagem verbal e não-verbal do 

conjunto que compõe o objeto de estudo deste trabalho – o Plaza Itapema Resort (hóspedes, 

funcionários, revista e resort como um todo). 

 

No próximo item, será apresentado o objeto de estudo dessa pesquisa, o Plaza Itapema Resort, 

escolhido pelo fato de ter sido o local de trabalho da pesquisadora durante o período de um 

ano (março/2001 a março/2002). 

 

   Figura 1: Vista Panorâmica do Plaza Itapema Resort 
   Fonte: Site PLAZA HOTÉIS, 2002 
 

 

5.1 O objeto de estudo de caso:  Plaza Itapema Resort 

 

 

O resort, da Rede Plaza de Hotéis, inaugurado em 1972, foi o primeiro hotel de lazer criado 

na região. Localiza-se em uma área de 1.2000.000m2, com 800m de praia, situada à margem 

da Br 101, km 144, no município de Itapema, SC, Brasil.  
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          Figura 2: Mapa de localização da cidade de Itapema/SC 
          Fonte: Folder ITAPEMA, 2001  
 

 

 

5.1.1 O Plaza Itapema Resort: um pequeno histórico12 

 

 

A história da rede Plaza de Hotéis iniciou em 1958, quando João Ernesto Schmidt adquiriu 

um sobrado em Porto Alegre, com a intenção de transformá-lo em pensão. No entanto, 

resolveu construir um edifício, em sociedade com alguns amigos, para a locação de 

apartamentos. Quando a obra ficou pronta, comprou a maioria dos apartamentos e os 

transformou em hotel, o atual Plaza Porto Alegre. Em 1968/70, aproveitando incentivo 

financeiro que o governo deu ao turismo através da Embratur, foi construído o Hotel Plaza 

São Rafael, também em Porto Alegre. 

 

Em 1972, o Plaza Itapema Resort foi inaugurado, contando, na época, com apenas 83 

apartamentos e uma estrutura de lazer, que seria o início do complexo com o qual hoje nos 

deparamos.  

 

Em dezembro de 1974, foi inaugurado o Centro de Convenções, que além de acrescentar mais 

48 apartamentos ao resort, capacitava o hotel para efetuar reuniões com até 600 pessoas. 

Devido as facilidades de que o hotel dispõe, há condições de desenvolver um trabalho mais 

                                                 
12 Dados históricos obtidos em MOMM, 1999. 
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efetivo no mercado, o que permitiria diminuir a forte sazonalidade, característica dos hotéis de 

praia. 

 

Em dezembro de 1982, foi inaugurada a primeira piscina coberta, com água do mar, aquecida, 

visando atender o hóspede durante todo o ano. Mesmo durante os períodos frios e sem praia, o 

hóspede poderia desfrutar um contato direto com o mar. Na mesma época, o restaurante 

principal do hotel passou da área externa, próxima à BR-101, para a área interna do hotel, o 

que aumentou a capacidade de hospedagem, pois o antigo local do restaurante, foi 

transformado em apartamentos.  

 

Em dezembro de 1984, foi inaugurada a ampliação do bloco do Centro de Convenções, 

acrescentando ao hotel mais 32 apartamentos. Em dezembro de 1992, foi concluída a 

iluminação das canchas de esporte.  

 

Em março de 1993, uma equipe foi treinada para desenvolver programas de lazer específico 

para eventos, sempre atendendo os objetivos da empresa solicitante, bem como 

desenvolvendo toda a parte operacional das atividades. 

 

Em outubro de 1993, foram concluídos o bar e a churrascaria da Ilha do Pirata. Em novembro 

de 1993, foram construídas quatro quadras de paddle, na mesma área onde são centralizadas 

as quadras de esportes.  

 

Na primeira quinzena de setembro de 1994, houve grandes transformações na estrutura física 

do hotel: 

 

• A construção do deck tropical, um salão com 670m² , com capacidade para receber até 

550 pessoas na área mais nobre do hotel. Esse espaço agilizou o café da manhã durante os 

períodos de maior movimento, como também ofereceu um espaço capaz de acolher os 

hóspedes em ocasiões tais como: bailes, shows, coquetéis, etc. 

 

• Os serviços de sauna passaram por uma reestruturação; neles foram acrescentadas áreas já 

existentes, uma sala para repouso com 65m² e vestiários mais amplos. 
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Em outubro de 1994, foi adquirido um equipamento de ar condicionado que permitiu dobrar a 

capacidade de refrigeração no hotel. 

 

No final de dezembro de 1996, foi inaugurado o Spa, contando com equipamentos de última 

geração para o controle do estresse, recuperação e estimulação cerebral.  

 

Em outubro de 2001, foi inaugurada a boate Espaço do Lago e a pista de caminhada à beira 

mar. 

 

É importante salientar que o Plaza Itapema Resort passa por constantes transformações, tanto 

em sua estrutura física, quanto na prestação de seus serviços, objetivando uma melhor estadia 

aos seus hóspedes. 

 

 

5.1.2 Infra-estrutura de lazer do resort 

 

 

O resort possui 156 apartamentos (equipados com frigobar, ar condicionado, tv e banheiro) 

distribuídos em blocos e chalés. No período da coleta dos dados, o resort oferecia aos 

hóspedes o serviço da equipe de animação e os seguintes equipamentos: 

 

- 2 restaurantes (são servidos café da manhã, almoço e jantar); 

- sala de TV; 

- sala de jogos eletrônicos; 

- sala para eventos com capacidade para 600 pessoas; 

- salão de jogos; 

- butique (roupas, acessórios e artigos de conveniência);  

- horta; 

- complexo poliesportivo : quadras de tênis, vôlei, bocha, futebol e paddle, 

- 5 piscinas: 2 térmicas com água do mar aquecida (talassoterapia13), 3 externas (1 para 

crianças e 2 para adultos); 

- saunas seca e úmida junto às piscinas térmicas; 

                                                 
13 Consiste na exploração, com fins terapêuticos, das virtudes curativas da água do mar, do ar e do clima 
marinho. (Site PLAZA HOTÉIS, 2002). 
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- campo de golfe; 

- lagos de pesca; 

- ilha (com marina - onde se alugam equipamentos para esportes náuticos, trilhas ecológicas 

e loja); 

- pista de caminhada à beira-mar; 

- mini-clube: espaço com equipamentos direcionados a criança a partir de 5 anos; 

- playground; 

- boate: onde também são realizados shows, festas, jantares, etc.; 

- 4 bares: no interior do hotel (funciona das 15:00 até a saída do último cliente), ao ar livre, 

junto às piscinas e a dois bares localizados na ilha; 

- spa. 

 

 
                 Figura 3: Interior de uma suíte 
         Fonte: Site PLAZA HOTÉIS, 2002 
 

 

 

5.1.3 A equipe da animação 

 

 

É encarregada de programar atividades especiais adaptadas às idades, nacionalidades e gostos 

dos hóspedes. A animação é mais uma opção de lazer hoteleiro e deve ser planejada e 

oferecida com qualidade (DIAS, 1990). O planejamento das atividades deve ser pensado em 

função do espaço físico, dos materiais e da faixa etária dos hóspedes. (NEGRINE et al., 

2001).  
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No Plaza Itapema Resort, a animação é oferecida para adultos, adolescentes e crianças, com 

programação diária diferenciada, para os públicos hospedados no resort (ver Anexo A - 

Programação de lazer - Jan/2002). As informações sobre a programação é oferecida nos 

apartamentos diariamente. As atividades geralmente iniciam às 10h e terminam às 23h. 

 

 

5.2 Procedimentos  

 

 

5.2.1 Estudo piloto 

 

 

O primeiro procedimento utilizado foi um estudo piloto, realizado em novembro de 2001, que 

objetivou a escolha das estratégias e dos instrumentos de pesquisa. Consistiu, primeiramente, 

de uma visita da equipe de pesquisadores (orientadora, mestranda e graduanda do Curso de 

Turismo e Hotelaria da Univali, Campus de Balneário Camboriú, S.C., em trabalho de 

iniciação científica) para observação do resort, durante esse período também foram realizadas 

entrevistas informais com funcionários. A delimitação da unidade que constitui o caso em 

estudo foi o primeiro procedimento realizado. Após, foram elaboradas entrevistas semi-

estruturadas, com perguntas abertas. 

 

Outra técnica de pesquisa utilizada no estudo piloto foi a análise documental, a fim de 

examinar o relatório de ocupação do resort, que indicou o período mais adequado para a 

coleta de dados. Conforme o relatório, janeiro e fevereiro são meses de alta ocupação, e os 

meses junho e agosto são de baixa ocupação no resort. Portanto, nos meses de janeiro, 

fevereiro, junho e agosto foram coletados os dados referentes aos hóspedes. 

 

 

5.2.2 Pré-teste 

 

 

A graduanda realizou um pré-teste da entrevista com 4 (quatro) hóspedes do hotel (uma 

criança, um adolescente e dois adultos) em dezembro de 2001, para verificar a adequação do 

instrumento. Foram feitos alguns ajustes nas opções de escolha das perguntas fechadas. A 
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sexta pergunta que questiona a renda mensal familiar, necessitou de ajustes, pois o intervalo 

maior era o mais respondido. Tivemos que aumentar o intervalo “acima de R$ 7.000” para 

“acima de R$ 13.000”. Pedimos ao entrevistado que especificasse o valor ao responder essa 

opção. A décima pergunta também foi modificada. Quando o entrevistado respondia com 

quem estava viajando, mesmo que ele tivesse filhos, poderia estar viajando sem estes, mas em 

companhia da esposa. Houve necessidade de incluir a opção “com marido ou esposa”. O 

roteiro da entrevista realizada com os hóspedes foi modificada depois do pré-teste. (Ver 

Apêndice A). 

 

 

5.2.3 Instrumentos e materiais de pesquisa 

 

 

• Entrevistas semi-estruturadas, com perguntas abertas e fechadas: 

 

- com os hóspedes, para se caracterizar o hóspede, consumidor do lazer tipo resort, 

compreendendo sua motivação pela escolha do mesmo;  

- com o gerente geral, com a encarregada da loja, com o chefe de cozinha, com a 

encarregada da limpeza e com os animadores, para conhecer o conceito da prestação de 

serviços. 

 

• Documentos: 

 

- a revista do resort para obter informação a respeito das mensagens veiculadas; 

- relatório de ocupação para delimitar a época de coleta de dados; 

- página do site do resort na internet para obter informação a respeito das mensagens 

veiculadas. 

 

 

5.2.4 Coleta de dados 

 

 

A coleta de dados foi realizada por uma pesquisadora-graduanda do curso de Turismo e 

Hotelaria da Univali – Balneário Camboriú, SC, previamente treinada. 
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O regulamento do resort (não oferecer lista de hóspedes), não possibilitou uma coleta de 

dados com uma amostragem representativa, de modo que foi utilizada uma amostra acidental, 

não representativa, porém não fugindo dos objetivos da pesquisa.  

 

A pesquisadora-graduanda realizou 60 (sessenta) entrevistas com hóspedes que se 

encontravam nas áreas sociais e de lazer e se dispunham a participar: 41 (quarenta e um) 

hóspedes foram entrevistados em janeiro e fevereiro (alta temporada) e 19 (dezenove) em 

junho e agosto (baixa temporada) de 2002.  

 

Durante a realização das entrevistas, verificou-se a necessidade de averiguação mais 

aprofundada dos modos de fruição das atividades e equipamentos de lazer do hóspede 

disponíveis no resort, bem como sua motivação pela escolha do hotel, quando se incluíram 

perguntas na entrevista semi-estruturada com questões abertas. Do total das 60 (sessenta) 

entrevistas, foram realizadas 37 (trinta e sete) com a inclusão de novas perguntas (18 na alta 

temporada e 19 na baixa temporada). O estudo de caso permite a exploração do fenômeno de 

vários ângulos: diferentes momentos , diferentes situações, variedade de dados e cruzamento 

das informações (GIL, 1991). Portanto, a inclusão de novas perguntas no questionário foi um 

procedimento utilizado para ampliar o escopo que permitiu responder parcialmente ao 

problema da pesquisa. 

 

Conforme dados obtidos no relatório de ocupação (Anexo B), janeiro e fevereiro são 

considerados meses de alta temporada, entretanto junho e agosto são meses de baixa 

temporada para o resort. Durante o período que antecede o Natal até fevereiro, o resort 

trabalha com pessoas em férias, nos outros meses predominam os eventos. Isto não significa 

que o resort não trabalha com eventos nos meses de alta temporada, o que vai depender do 

preço que as empresas se dispuserem a pagar, bem como da disponibilidade do resort. 

Durante o mês de fevereiro, foram também entrevistados alguns hóspedes que estavam 

participando de um evento. 

 

Na alta temporada, as entrevistas foram realizadas uma vez por semana, pois durante o verão 

os hóspedes permaneciam períodos mais longos em função das férias. Procuramos alternar os 

dias da semana para a coleta de dados: na primeira semana, coletamos os dados em uma 

quarta-feira, na segunda semana em uma terça-feira, e assim por diante. Entretanto, não 
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coletamos dados aos domingos, pois neste dia, normalmente, ou os hóspedes estavam 

chegando ao hotel, ou estavam ocupados em se preparar para a partida. No inverno (junho e 

agosto), coletamos os dados nos finais de semana, pelo fato do hóspede utilizar o final de 

semana para se hospedar no resort, em função do tempo livre. 

 

As entrevistas realizadas com os hóspedes continham perguntas abertas e fechadas. As 

perguntas abertas seguiam uma ordem preestabelecida, entretanto o pesquisador poderia 

“adequar seu conteúdo à situação ou reação do entrevistado.” (DENCKER, 1998, p. 141). Os 

objetivos da entrevista foram obter dados pertinentes ao perfil do hóspede a fim de descobrir 

qual o público que freqüenta o resort, bem como conhecer o modo de fruição do lazer do 

hóspede no resort. 

 

A entrevista com o gerente geral, gravada e transcrita (ver Apêndice B), foi realizada em 

fevereiro de 2002. O objetivo desta entrevista foi compreender e analisar os aspectos da 

elaboração e concepção do produto lazer, como prestação de serviços, no resort. 

 

As entrevistas com os animadores (realizadas em fevereiro e abril de 2002), objetivando 

conhecer o trabalho de animação realizado no resort, foram realizadas com 4 (quatro) 

funcionários: 3 (três) animadores e seu coordenador (ver Apêndices C, D, E, F, 

respectivamente). O roteiro da entrevista foi adequado à função do animador dentro do hotel 

(as perguntas feitas aos animadores que trabalhavam com adultos foram diferentes das 

perguntas feitas aos animadores que trabalhavam com adolescentes e com crianças). As 

entrevistas foram gravadas e transcritas. 

 

O conteúdo das entrevistas com a encarregada da loja, com o chefe de cozinha e com a 

encarregada da limpeza (realizadas em abril e junho de 2002), foram gravadas e transcritas 

(ver Apêndices G, H, I, respectivamente). O objetivo da realização destas entrevistas, bem 

como o dos animadores, foi compreender e analisar os princípios da elaboração e concepção 

do produto lazer, como prestação de serviços, no resort. 

 

O objetivo da análise documental realizada na revista Plaza (publicações de out/nov/2001, 

dez/jan/2002, abr/mai/2000, ago/set/2002), foi identificar e compreender as mensagens 

veiculadas pelo resort para a prestação de seus serviços. 
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5.2.5 Organização dos dados e procedimentos para a análise dos resultados 

 

Os dados das questões fechadas foram tabulados. As informações das questões abertas 

(hóspedes, gerente geral, encarregada da loja, encarregada da limpeza, chefe de cozinha e 

animadores) foram examinados pela metodologia de análise de conteúdo, que se utiliza de 

categorias. Usamos a análise por categoria ou temática que “consiste em isolar temas de um 

texto e extrair as partes utilizáveis, de acordo com o problema pesquisado, para permitir sua 

comparação com outros textos escolhidos da mesma maneira.” (RICHARDSON, 1999, p. 

243). 

 

Do material de divulgação do resort (folders, site da internet, ...) foram utilizadas somente as 

revistas, uma vez que uma análise prévia dos aspectos verbais e não-verbais dos registros do 

material apresentaram informações redundantes (exemplar no Anexo C). As revistas foram 

analisadas segundo análise de conteúdo, considerando as comunicações verbais e não-verbais. 

(BARDIN, 1979). 

 

As pesquisas que utilizam a técnica de análise de conteúdo podem ser classificadas em três 

áreas: 

 

Primeira, as pesquisas quantitativas tradicionais que estudam a presença de 
certas características na mensagem escrita. Segunda, as pesquisas cuja 
atenção está voltada para o estudo da comunicação não verbal e a 
semiologia. Terceira, os trabalhos de índole lingüística. (RICHARDSON, 
1999, p. 232). 

 

Bardin (1979, p. 42) conceitua a análise de conteúdo como:  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 

 

Para Bardin (1979, p. 106) “o tema é geralmente usado como unidade de registro para estudar 

motivações de opiniões, de atitudes, de valores, de crenças, de tendências etc.” Isso significa 

que os temas principais dos dados coletados devem ser categorizados e agrupados, para a 

obtenção de um resultado. Inicialmente foram estabelecidos dois eixos temáticos, ou 
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categoriais, para a organização e análise dos dados: a) os aspectos simbólico-imaginários na 

elaboração da prestação de serviços; b) os aspectos simbólico-imaginários na vivência de 

lazer desfrutada. Nenhuma outra categoria foi estabelecida previamente à coleta de dados 

 

A apresentação dos resultados das categorias das análises de conteúdo das revistas Plaza, das 

entrevistas semi-estruturadas com os hóspedes, com o gerente geral do resort, com a 

encarregada da loja, com a encarregada da limpeza, com o chefe de cozinha e com os 

animadores foram organizados em quadros e figuras para facilitar a compreensão das 

informações que fornecem.  

 

Somente os dados das perguntas fechadas das entrevistas foram trabalhados 

quantitativamente, após serem tabulados e organizados em tabelas para facilitar a 

interpretação e análise dos resultados, apresentados no próximo capítulo.  
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6 APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Como mencionado anteriormente, dois eixos categoriais foram estabelecidos antes da coleta 

de dados: a) os aspectos relativos à produção da prestação de serviço no resort e b) a 

fruição de lazer pelo hóspede. A primeira diz respeito à produção do lazer (prestação de 

serviço) cujos aspectos simbólicos-imaginários conduzem a determinadas estratégias e modos 

de operar dos setores do resort; a segunda caracteriza o hóspede, seu perfil sócio-econômico, 

bem como os aspectos subjacentes à fruição do lazer. 

 

6.1 A prestação de serviços 

 

As informações discutidas neste tópico dizem respeito à análise dos conteúdos das entrevistas 

com o gerente geral, com o chefe de cozinha, com a encarregada da loja, com a encarregada 

da limpeza e com os animadores. Iniciaremos discutindo o conteúdo da entrevista com o 

gerente geral que nos fornece a concepção na prestação de serviço de um resort como 

possibilidade de fruição de lazer para o hóspede. 

 

A entrevista com o gerente geral indica uma prestação de serviço planejada que deve procurar 

atender as necessidades e expectativas do hóspede. Todos os serviços e atividades são 

concebidos e operacionalizados no sentido de conseguir satisfazer integralmente os hóspedes. 

 

 

6.1.1 A concepção do serviço no resort 

 

 

A concepção do gerente do hotel relativa à prestação de serviços implica na consideração de 

múltiplas dimensões: avaliação das características dos hóspedes, organização e 

aproveitamento de espaços e equipamentos, planejamento dos diversos setores como 

gastronomia (pratos variados, porém com opções de "comida caseira"), atenção com 

atividades de animação em "tempo integral" (da manhã à noite, "diversão o tempo todo"), "em 

espaço integral" (utilizando todo o espaço e equipamentos existentes), para todas as idades 

(ver quadro 1).  
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O resort deve atender de tal modo o hóspede, que seu funcionamento e os serviços que presta 

deve aparentemente prescindir de auxílios externos, dando a impressão de auto-suficiência e 

isolamento do mundo externo, como um “navio”, metáfora esta utilizada pelo gerente geral. 

 
GERENTE 
GERAL 
 

CONCEITO: NAVIO  

HÓSPEDE PREDISPOSTO À DIVERSÃO / TRÊS FAIXAS 
ETÁRIAS 

-Adulto; 
-Adolescente; 
-Criança. 

 EVENTOS -Opção da empresa; 
-Tem sua própria animação; 
-Apoio total ou parcial da animação do hotel. 

ESPAÇO TODA A EXTENSÃO DO HOTEL -Ilha; 
-Parte da praia; 
-Piscina; 
-Sala de recreação; 
-Parte esportiva. 

 ESTRUTURA -Espaço para caminhar 
-Campo de golfe 
-Quadras de tênis, futebol, vôlei 
-Paddle 
-Boate 
-Praia 

TEMPO DIVERSÃO O TEMPO TODO -Recreação/Animação 
       - começa cedo: 9:00  
       - termina tarde: 01:00 

PLANEJAMENTO VERÃO / INVERNO  
 NÃO REPETITIVO -Verão: uma atração diária: show diferentes, mágicos diferentes, 

apresentação teatral, grupos e pessoas diferentes; 
-Mudanças de um ano para outro; 
-Mudanças na estrutura; 
-Clubinho para a criança a partir de 5 anos; 
-Aquisição de equipamentos. 

 ESTUDANTES COMO RECREADORES -Perfil da recreação. 
ALIMENTAÇÃO BÁSICO 

 
 
NÃO REPETIÇÃO 

- Repete alguns itens, comida caseira; 
- Buffet e destaque gastronômico; 
 
- Refeições temáticas: noite italiana, japonesa; 
- Mudanças na sobremesa. 
 

Quadro 1: Conteúdos apresentados na entrevista com o gerente geral 

 

Além disso, a compreensão das características da clientela do resort aparece como fator 

relevante, como bem indica a entrevista com o gerente geral, que classificou os hóspedes em 

três categorias: 

 

- o hóspede de alta temporada: possui alto poder aquisitivo, viaja nas férias com a família, 

costuma retornar ao hotel. Nesta categoria encontram-se muitos empresários e 

profissionais liberais. 

 

- o hóspede do spa: também de alto poder aquisitivo, categoria onde há mais estrangeiros; 
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- o hóspede de evento: possui perfil variado, de acordo com o setor da empresa que contrata 

os serviços do resort, predominantemente na baixa temporada. 

 

Há variação nas características da clientela do resort ao longo do ano: o gerente relatou que a 

ocupação14 “depende da época”, pois durante “a época de férias”, “o perfil é do hóspede de 

alto poder aquisitivo”; “durante o ano, na parte de spa geralmente estrangeiros de alto poder 

aquisitivo”; e “a parte de eventos onde tem muitos perfis, depende o setor que a empresa está 

colocando presente dentro do hotel.” 

 

A oscilação na demanda revela também um fenômeno de mercado. Os resorts passaram por 

alterações na oferta de serviços em virtude da redução do período de ocupação nas férias e, 

com o objetivo de reduzir também o fenômeno de baixa ocupação sazonal, diversificaram o 

seu mercado, incluindo convenções, conferências, reunião de negócios, grupos de incentivo, 

etc. (WALKER, 1999). 

 

Como a atividade hoteleira é cíclica, passando por variações na demanda, a sazonalidade 

obrigou os resorts a planejarem seus recursos para aumentar a ocupação, a produtividade 

gastronômica e os diversos rendimentos que outros serviços podem contribuir. (CAVASSA, 

2001). Portanto, a sazonalidade exige um planejamento aplicado a todos os setores do hotel: 

limpeza, alimentação, governança, animação, lazer, administração, etc. 

 

Os achados relativos à caracterização do hóspede, encontrados nas entrevistas com os 

hóspedes, serão discutidos no item 6.3, entretanto eles confirmam o que foi mencionado pelo 

gerente geral: trata-se de um público de alto poder aquisitivo, familiar, na alta temporada e 

empresarial na baixa temporada. 

 

O gerente diz que “pensamos o hotel como se fosse um navio, como se a única coisa que 

tivesse aqui fosse o resort, a gente não conta com possíveis atrações de fora do hotel como 

acontece em outros lugares do país [...].” A metáfora do navio, utilizada pelo gerente, como 

conceito de um resort orienta toda a prestação de serviço, se expande e se insere nos mais 

variados aspectos: localização e configuração espacial do local, governança, gastronomia, 

                                                 
14 Número de hóspedes por apartamento disponível.  (VALLEN&VALLEN, 2003). 
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lazer e animação. Os variados aspectos mencionados pelo gerente foram utilizados como 

eixos categoriais dos conteúdos dos resultados obtidos. 

 

 

6.1.2 Localização e configuração espacial do resort 

 

 

A configuração espacial (diversidade e tipos de edificação de equipamentos e de ambientes, 

bem como sua distribuição) e a localização do resort favorecem a concepção de um 

equipamento auto-suficiente e isolado, como um navio. Os resorts possuem geralmente esta 

característica: os hóspedes ficam cocooned, enclausurados. (SERSON,1999). 

 

Os resorts se caracterizam também por sua localização (geralmente à beira de lagos, rios e 

mares, ou em regiões de montanhas ou rurais), a localização e a configuração espacial deste 

chama especial atenção pelo aspecto de isolamento que proporciona: situa-se afastado da 

cidade mais próxima (Itapema), em uma área murada à margem de uma rodovia (Br-101), 

mas a guarita (de acesso controlado por barreira e segurança)  não é visível para quem trafega 

na estrada (ver figura 4). A localização espacial dificulta o acesso à praia de pessoas não 

vinculadas de alguma maneira ao hotel, o que enfatiza as idéias de isolamento e auto-

suficiência do equipamento como um todo. 

 

Os resorts possuem uma clientela que demanda tranqüilidade de status e requintes de fartura e 

de segurança, eles isentam o hóspede de deixar o conforto das instalações em busca da 

realização de desejos ou necessidades - que podem ser satisfeitos no próprio resort. O 

hóspede encontra no isolamento do local, no ambiente aprazível e na acolhida amistosa, 

aspectos favoráveis à vivência de mitigar ou de se refugiar das contradições e dificuldades da 

vida cotidiana. Vive, numa experiência imaginária de suspensão da vida cotidiana, “[...] a 

sensação de estar isolado totalmente das realidades convencionais que os demais mortais 

enfrentam e embarcado na certeza de que deu vida às imagens de cartões postais e a 

pensamentos e desejos sem riscos de alucinações.” (ANDRADE, 2001, p. 105). 

 

 



 63

 
           Figura 4: Vista aérea do Plaza Itapema Resort 
                        Fonte: Site PLAZA HOTEIS, 2002 
 

 

O conceito de prestação de serviço se expande a todos os setores do hotel, que oferecem uma 

ampla variedade de opções de lazer e de infra-estrutura para o atendimento ao hóspede. A 

experiência turística é fortemente visual: o olhar do hóspede procura encontrar a singularidade 

do lugar, seus símbolos e significados mais marcantes. (MURTA&ALBANO, 2002). Além de 

valorizar o resort visualmente, a gastronomia é muito valorizada pelo hóspede, e funciona 

como um cartão postal, que ele leva consigo como lembrança da viagem. 

 

 

6.1.3 Gastronomia 

 

 

O gerente geral revela a necessidade de se preocupar com a gastronomia do hotel:  

 
A refeição tanto na parte de turismo como de eventos, ela está programada 
para não haver repetição. São temáticas, todas as noites nós temos um buffet 
básico e nós temos um destaque, como noite japonesa, noite italiana. A 
sobremesa também, cada dia da semana é diferente e tem um dia que é só 
buffet de sorvetes. O cardápio muda todo dia, é claro que terá arroz todos os 
dias, se respeita os tipos de carne, sempre tem carne de gado, frango e peixe, 
as opções acompanhando, as saladas [...]. Em alguns casos, até a pedido de 
alguns coordenadores, que ficam uma semana, quatro dias no hotel no 
terceiro dia a gente já inclui um canto onde tem algum tipo de comida 
caseira, risoto diferente, um tipo de feijão, para não dar aquela saudade da 
comida de casa. 
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Ora, por que uma mudança de cenário da vida cotidiana, opcional (quando não se trata de 

hóspede de evento), envolveria a manutenção de alguns aspectos e hábitos da vida cotidiana, 

familiar, como a "comida caseira”, por exemplo? Na verdade, não há evidência de uma 

procura por mudança, mas pela reprodução do familiar em contexto onde não se arque com 

responsabilidades e obrigações cotidianas. Pelo contrário, o hóspede espera ser cuidado. Mais, 

segundo Walker (1999), os hóspedes de resorts esperam ser tratados com mimos e gentilezas, 

pois “toda pessoa fora de casa se torna carente de compreensões. Quanto mais uma hospedaria 

compreender as carências (ambiente físico, trato pessoal, comida,...), mais sucesso terá.” 

(YÁZIGI, 2000, p. 32). Nestas circunstâncias, "tanto o espírito de hospitalidade quanto a 

prática da boa hospedagem são diferenciais importantes." (SERSON, 1999, p. 9). 

 

Para o chefe de cozinha, a gastronomia é: “[...] cartão postal do hotel porque uma vez que o 

cliente vem e come bem, que é bem atendido, eu acho que está satisfatório para ele. Ele pode 

até dormir mal, mas se ele comer bem, se for bem atendido, eu acho que isso cativa muito ele 

[...]”. O conceito revelado para a gastronomia é a de ser o cartão postal dentro resort, pois se 

bem planejada e formatada, é um serviço que fideliza o hóspede. 

 

O conhecimento do preparo dos alimentos e o ritual da alimentação através 
dos tempos são atividades simbólicas que permitem a compreensão da 
evolução e formação das sociedades até os dias atuais. 
 
[...] A idéia de compartilhar o alimento se associa ao princípio básico da 
hospitalidade: o prazer de satisfazer as necessidades dos outros que, 
explicado por teorias psicológicas, gera uma recompensa acima de tudo 
emocional e que faz parte da condição humana. (DE PAULA, 2002, p.72). 
 

 

A alimentação também deve ser planejada de modo que não hajam repetições. Segundo o 

gerente geral, as refeições “são temáticas”, compostas por um buffet básico e um destaque 

“como noite japonesa, noite italiana”. “O cardápio muda todo dia” e, eventualmente, é 

requisitado um cardápio customizado, solicitado do hóspede, “tipo de comida caseira, risoto 

diferente, um tipo de feijão, para não dar aquela saudade da comida de casa”. 

 

A entrevista com o chefe de cozinha revelou que o hóspede do resort é “bem viajado”, por 

isso é necessário que ele esteja “sempre atualizado na culinária, com os pratos bons que são 

lançados no mercado.” Pelo fato do hóspede permanecer um maior tempo dentro de um resort 
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do que ficaria em um hotel comum, a alimentação deve ser apresentada de forma atrativa e 

variada.  

 

Do ponto de vista econômico, o setor de alimentação de um resort contribui para o aumento 

da receita. (DE LA TORRE, 2001). Por outro lado, a alimentação vai além no tocante de 

satisfazer aspectos emocionais, psicológicos e motivacionais nos indivíduos, gerando uma 

experiência positiva, capaz de manter a fidelização de uma clientela. (DE PAULA, 2002). 
 

O alimento – sua cor, textura, aroma e sabor – remete o indivíduo às mais 
remotas lembranças de experiências e emoções positivas ou negativas 
vivenciadas em determinadas ocasiões que, dentro desse contexto, se coloca 
como de grande valor simbólico, intangível e de difícil aferição, uma vez 
que cada um apresenta experiências de vida ímpares e não quantificáveis. 
(DE PAULA, 2002, p.72). 

 

A gastronomia é apresentada como diferencial no serviço de um resort e pode ser a motivação 

principal para o deslocamento do turista até determinada localidade. A gastronomia está 

ligada ao prazer. A preferência por determinados alimentos ou pratos está ligada à sensação 

de prazer e pode conferir status a quem os consome. Diversas pessoas praticam o turismo em 

busca do prazer através da comida e da viagem. (AZAMBUJA, 1999).  

 

No setor da alimentação, o chefe de cozinha tem a função de planejar os cardápios15, com 

exceção dos serviços de café-da-manhã e dos coffee-breaks16, que são preparados pela copa. 

O resort possui distintos pontos de venda de alimentação, com cardápios diferenciados, para 

atender aos mais diferentes gostos. Também possui horta própria, com produtos sem 

agrotóxico, demonstrando preocupação em oferecer uma alimentação saudável e qualificada. 

 

A gastronomia é apresentada com cardápios distintos na alta e baixa temporadas, e dependem, 

fundamentalmente, da demanda de hóspedes. O cardápio do público de eventos é “escolhido 

pelo coordenador do evento”. Na alta temporada, o cardápio do jantar17 para a hospedagem18 

é modificado a cada 15 dias, e é diferente 7 dias por semana. É oferecido um bufê executivo, 

sempre incluindo um destaque gastronômico (“massas, comida japonesa, portuguesa, etc”).  

                                                 
15 É “o preparo dos alimentos que são servidos em determinado dia [...].” (DE LA TORRE, 2001, p. 97). 
16 Lanches oferecidos nos intervalos dos eventos. 
17 O sistema de meia pensão é oferecido pelo resort: café-da-manhã e jantar estão incluídos na diária. Extras 
como almoço e lanches são cobrados à parte. 
18 Nomenclatura específica do resort usada para diferenciar os  hóspedes que não participam de eventos. 
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Outro diferencial é o jantar recreativo, que ocorre num horário exclusivo para atender às 

crianças: com “comida para criança”,  e com temas específicos organizados pela equipe de 

animação - responsável pelo planejamento e execução de diversas atividades dentro do resort. 

 

O chefe de cozinha revela a importância do jantar recreativo para o hóspede e para o 

funcionamento operacional do hotel: 

 
Ele veio, porque o jantar geralmente começa às 20:00 então a gente estava 
tendo dificuldade no que, quando a gente estava montando o buffet pras 
22:00, dava aquela coisa, marcava uma sopinha, um pão???, então era muito 
constante esses pedidos então a gente resolveu fazer o que abrir um jantar às 
18:00 em cima de comidas para crianças, a gente fez um teste, aprovou, as 
mães principalmente adoraram está aí até hoje, para as crianças é uma 
vantagem muito grande, não tem que esperar, e criança geralmente janta 
mais cedo. Não quer dizer que criança é obrigada a ir comer ali, até tem 
gente que vem para o jantar recreativo trazer as crianças e acaba jantando ali. 
O cardápio é feito por nós e a tematização pelo pessoal da recreação. 

 

Além da gastronomia, um outro elemento foi levado em consideração no que diz respeito à 

prestação de serviço no resort. Ele será discutido no próximo tópico. 

 

 

6.1.4 Governança  

 

 

Um aspecto revelado na entrevista com a encarregada da limpeza diz respeito à valorização 

do elemento humano, considerado um dos fatores mais importantes dentro de um hotel. (DE 

LA TORRE, 2001). Um funcionário motivado e satisfeito, externará este sentimento no 

próprio local de trabalho. A encarregada da limpeza relatou: 

 

A gente recebe muitos elogios, diretamente dos hóspedes, eles vêm e 
perguntam pra gente como aquele vidro está brilhando , muita coisa daqui 
eles levam pra casa, eles perguntam porque que brilha tanto, que cera que 
vocês usam [...]. Ah! Mais aqui é muito limpinho. Teve uma hóspede que 
falou assim: ‘eu já viajei por vários lugares, conheço vários hotéis, mas 
nenhum muito limpo como esse’. Então a gente fica contente, elogio só 
serve para a gente cada vez mais aperfeiçoar o trabalho da gente. Caprichar 
mais, eu tento passar isso paras as minhas meninas que trabalham comigo. 
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Na relação hóspede-funcionário existe grande troca de informações e de sentimentos, pois o 

hóspede valoriza o trabalho realizado pelo funcionário e, eventualmente, quer ser informado 

sobre produtos ou procedimentos (“muita coisa daqui eles levam para casa”), para aplicar no 

seu dia-a-dia. Segundo a encarregada da limpeza:  

 

Na área de recreação, a gente tem que ter um cuidado, não pode passar cera 
por causa das crianças que resvalam, não pode ter tapete na porta a gente 
mantêm uma série de cuidados. Como as tomadas, isso não é a minha parte, 
mas quando tem uma tomada que não tem protetor eu mesmo já peço pra 
manutenção. A gente toma todos os cuidados possíveis. Essa parte da 
recreação é a sala onde ficam as crianças e tem que manter bem limpa, 
esterilizar os brinquedos. A sala tem que estar sempre preparada para quando 
a criança vem brincar, e a gente não passa cera quando as crianças estão,  os 
brinquedos são esterilizados com álcool, então fica tudo prontinho. 

 

O resort possui determinados procedimentos operacionais para o uso correto dos produtos de 

limpeza em áreas específicas. Equipamentos de segurança para proteção do funcionário 

também são utilizados, porque “trabalhar com níveis de excelência, exige treinamento 

constante de todos.” (YÁZIGI, 2000, p. 53). O planejamento dos procedimentos e dos 

recursos humanos é essencial para a organização do trabalho na alta e na baixa temporada.  

 

A entrevista com a encarregada da limpeza caracterizou o valor do resort pela limpeza, 

aparência e organização:  

 
A limpeza é um dos itens mais rigorosos a serem observados, porque se de 
um lado o brasileiro subestima o espaço público, por outro é muito exigente 
em interiores. Como nos demais serviços essenciais, a limpeza tem de ser 
diária e não pode faltar em hipótese alguma. As coisas devem não só ser 
limpas, como de preferência, cheirar bem e brilhar, pois esses são os 
indicadores no julgamento de quem as usa.  (YÁZIGI, 2000, p. 45). 

 

 

O hóspede valoriza o resort pela sua limpeza, aparência e organização e forma sua concepção 

pelo que lhe é oferecido, pelo que ele visualiza. A encarregada da limpeza relatou: “o hóspede 

quando chega no hotel, ele está valorizando o hotel pela limpeza, pela aparência, pela 

organização”, isto significa que “um quarto limpo e atraente repercutirá no conceito que os 

hóspedes formarão do hotel.” (DE LA TORRE, 2001).  
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A imagem gerada congruente à imagem esperada, deverá proporcionar satisfação, pois 

segundo Kotler (2000, p. 58), “satisfação é função do desempenho percebido e das 

expectativas.” 
 

Além da governança, setor responsável pelos cuidados com a limpeza e organização do 

resort, o lazer e a animação fazem parte da prestação de serviços no resort e serão abordados 

no tópico seguinte. 

 

 

6.1.5 Lazer e animação  

 

 

Para uma maior motivação das viagens, os animadores turísticos surgiram para programar 

atividades, de forma a despertar interesses e tornar mais agradável, prazerosa e freqüente 

qualquer tipo de viagem. No caso específico dos resorts, os animadores planejam atividades 

desportivas, recreativas, artísticas, utilizando todos os espaços de lazer do empreendimento. 
 

Os objetivos do serviço de recreação hoteleira são os seguintes (NEGRINE et al., 2001, p. 

49): 

 
1. Informar aos hóspedes as alternativas de lazer e recreação que o hotel 

oferece; 
2. Buscar participação livre e espontânea dos hóspedes nas atividades 

oferecidas; 
3. Facilitar e ampliar a comunicação entre as pessoas; 
4. Criar um clima lúdico, descompromissado de juízos de valor, sem 

discriminação de idade, sexo ou raça; 
5. Permitir uma avaliação permanente dos serviços oferecidos. 

 

 

Os autores acima optaram por utilizar a denominação recreação hoteleira e não animação 

hoteleira. Não existe um consenso teórico definido para utilizar este ou aquele termo. 

Entretanto, concordamos com Camargo (1998, p. 137) que defende que o animador cultural 

está “[...] hoje por toda parte, sob uma imensa profusão de formas e nomes.” Ele é conhecido 

como monitor, recreador, agente cultural, gentil organizador, agitador cultural, promoter, 

professor (não escolar) e como animador cultural. O animador hoteleiro é aquele que lida com 

o hóspede, planeja e desenvolve atividades lúdicas dentro de um resort. 
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A animação, no Plaza Itapema Resort é a porta de entrada para qualquer estudante que queira 

trabalhar no resort - há vagas para estágio o ano inteiro. “O pessoal que faz turismo e 

hotelaria tem muita vontade de entrar no hotel de qualquer forma e o único setor do hotel que 

faz estágio o ano inteiro é o setor da animação.” Ela é composta por profissionais e estudantes 

das áreas afins da educação física, turismo e lazer. 

 

Esses profissionais devem estar aptos para algumas habilidades traduzidas no seguinte perfil: 

facilidade de estabelecer relações interpessoais, respeito à opinião dos outros, capacidade de 

tomar iniciativa, capacidade de ser mediador e ter espírito criativo. É natural que algumas 

dessas habilidades sejam desenvolvidas pela prática, mas o principal é que o animador se 

relacione bem no ambiente onde atua. (NEGRINE et al., 2001). 

 

Para o gerente geral o lazer em um resort é fundamental e deve ser oferecido de forma 

variada, utilizando toda a infra-estrutura existente:  

 
[...] a animação ela tem que ser pensada em toda a extensão do hotel, uma 
recreação que começa cedo, lá pelas nove horas da manhã e que se trabalha 
até meia noite, uma hora da manhã. Além de envolver três faixas etárias, tem 
que pegar as crianças, os adolescentes e os adultos e também tem que fazer 
em toda extensão do hotel, ou seja, na ilha, parte da praia, piscina, na sala de 
recreação, na parte esportiva, então cada horário do dia terá digamos uma 
parte mais forte que outra, mas na verdade, a idéia é ter em todos os pontos 
diversão o tempo todo, para ter completo o panorama. [...] Nós temos que ter 
uma boa estrutura [...] parte esportiva, lugares para caminhar, campo de golf, 
quadras de tênis, paddle, futebol, vôlei de areia, a parte da boate, piscinas 
térmicas para o inverno e verão, praia [...].  

 

 

Além da assistência integral na área de lazer, há uma preocupação permanente em diversificar 

as programações de animação e em criar novos equipamentos e atividades de lazer (ver 

figuras 5, 6, 7 e 8), uma vez que parte da clientela é constituída de "hóspedes de retorno" e, 

como um "resort predispõe à diversão", dedica-se atenção especial à oferta variada e com 

novidades anuais: "shows diferentes”, "apresentação teatral", “grupos e pessoas diferentes", 

"mudanças de um ano para outro". 

 

O gerente destaca a importância da recreação: “[...] o fato de vir a um resort, predispõe as 

pessoas, a recreação como uma parte importante, a diversão como animação, então eles estão 
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predispostos a aproveitar o que o hotel está oferecendo.” O planejamento da recreação é 

essencial, e deve ser pensado “sempre de domingo a domingo”, “sendo que deste modo “a 

pessoa terá uma semana onde não terá repetições.” O propósito deste serviço na hotelaria é 

oferecer entretenimento e descontração aos hóspedes. (NEGRINE et al., 2001). 

 

Os achados encontrados nas entrevistas com os animadores definiram o serviço oferecido pela 

a equipe de animação como uma pluralidade de atividades. A animação planeja e oferece 

uma pluralidade de atividades para serem desenvolvidas nas áreas de lazer do resort a serem 

utilizadas. Entretanto a participação, nessas atividades, depende da receptividade do hóspede, 

da sua vontade. Para um dos animadores o “objetivo é propor as coisas, não quer participar, 

não participa, é um direito deles e isso a gente tem que respeitar.” 

 

 

 
      Figura 5: Adultos na piscina externa 

  Fonte: fotografia tirada por SCHMITT, 2002 
 

 

O planejamento da programação das atividades é efetuado em função do espaço físico, dos 

materiais e da faixa etária dos hóspedes. (NEGRINE et al., 2001). O número de hóspedes e as 

condições climáticas também exigem atividades específicas que devem ser planejadas e 

testadas. “O número de animadores que atuam em uma equipe de animação para hotéis varia 

de acordo com a capacidade de hospedagem do hotel, sua ocupação, a quantidade de 

atividades propostas, o nível de exigência por parte dos hóspedes, etc.” (CAVALLARI & 

ZACHARIAS, 1994, p. 27).  

 

A chefe da animação revelou a importância do planejamento na programação das atividades: 

 
A gente tem um esqueleto de atividades na alta temporada, atividades fixas 
e, dentro desse esqueleto a gente trabalha com mudanças de acordo com o 
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grupo que está no hotel. Somente não são mudadas as programações 
terceirizadas, pois dependem da vinda de pessoas de fora que trabalham. Por 
exemplo, toda noite tem um show, tem uma atração e essas são sempre fixas. 
 
[...] na baixa temporada as atividades ficam extremamente limitadas para 
serem feitas porque você tem que trabalhar em cima de um quadro de 
atividades onde você não precise contar com um grande número de 
participação. É muito difícil sair um jogo de futebol. 
 
[...] Tem atividades que não podem ser tiradas nunca como os passeios pela 
manhã, hidroginástica, bingo. Conforme o número, nós vamos trabalhando. 
Na baixa temporada tem mais pessoas de terceira idade, então se procura 
uma alternativa para eles. Trabalha-se em cima do público que se tem. Às 
vezes pode ter um público mais jovem, mas quem participa mais são os 
idosos, então se direciona as atividades. 

 

Na baixa temporada, o público presente no resort é menor e a categoria adolescente não 

acontece. Mas “a partir do momento que tem bastante adolescentes a programação já muda”, 

pois “trabalha-se em cima do público que se tem.” Para os eventos, a programação é solicitada 

a pedido da empresa. 

 

 

 
            Figura 6: Atividade para adolescentes (‘torta na cara’) 
          Fonte: fotografia tirada por SCHMITT, 2002 

 

As atividades são planejadas almejando os interesses de três categorias: adulto, adolescente e 

criança. Cada categoria possui características específicas: a categoria criança “é boa, 

participam de tudo”; já a conquista da categoria adolescentes é difícil, pois o adolescente “faz 

o que quer, na hora que quer”; a categoria adulto participa menos, pois “não gosta de se 

expor”. Para satisfazer o hóspede, é necessário deixá-lo livre para participar das atividades 

quando quiser e se quiser, pois “[...] a prática espontânea e a escolha livre são condições de 

primeira importância.” (CAVALLARI & ZACHARIAS, 1994, p. 26).   

 



 72

 
                                            Figura 7: Atividade infantil no mini-clube  

 Fonte: fotografia tirada por  SCHMITT, 2002 
 

 

Um dos recursos utilizados pelos animadores é a criação de personagens. Alguns personagens 

foram criados para “divertir o hóspede e divulgar as atrações do hotel” (ver figura 8). 

Segundo a chefe da animação: 

 
Com relação aos personagens, primeiramente eles são criados para divertir 
os hóspedes, é lógico que se pudermos relacionar a alguma coisa do hotel a 
gente sempre relaciona. Por exemplo as Espanholas na temporada a gente 
tinha o show de salsa e a gente se utilizava delas para divulgar o show, mas o 
objetivo dos personagem é divertir o hóspede e é claro que se a gente puder 
divulgar as atrações, a gente vai se utilizar disso. 
 
 

Os animadores parecem ter mais do que a função de entreter: aquela de cuidar das crianças e 

deixar os pais seguros com este cuidado. A animação possui o objetivo pedagógico de 

sensibilizar as crianças com a importância e os cuidados que se deve ter com a natureza. 

 

[...] O Plazinho foi um super-herói que veio diretamente para atingir a faixa 
etária infantil, veio para ser o defensor das crianças e da natureza porque a 
gente trabalha num resort rodeado pela natureza e com o intuito de dar 
ênfase para as crianças da importância da natureza de tratar bem a natureza, 
não jogar lixo. Tudo isso ele fala porque ele aparece várias vezes e ele é 
defensor das crianças também, só que é claro não acontece nada de mal com 
as crianças aqui. Com isso a gente faz o teatrinho onde a gente mostra que o 
bem sempre vence o mal. Tem um seqüestrador de crianças e o Plazinho 
defende as crianças que ele seqüestra e o Plazinho sempre vence. 

 

Os personagens divertem e estimulam o hóspede a participar da programação oferecida pela 

animação: a Josefina, as Espanholas, a Bailarina e o Caipira. Um dos animadores revelou: 

 
A Alfa19 deu a idéia de criar personagens para divulgar a programação 
noturna principalmente. Eu peguei a idéia logo, porque eu já tinha feito 
teatro, e é uma coisa que eu tenho paixão. O Plazinho foi criado pela Alfa e 

                                                 
19 Chefe da Animação 
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eu fiquei responsável por interpretá-lo, o Caipira surgiu na festa junina, 
todos se fantasiaram e naquela ocasião eu criei um personagem e foi super 
legal, teve uma grande receptividade e ficou para o ano todo, então ele 
trabalhava com algumas atividades como o palpitômetro e aproveitava para 
divulgar a programação para as pessoas não dizerem que não foram 
convidadas, porque dificilmente, e isso é uma coisa até para se pensar, as 
pessoas olham esse papel e acabam dizendo que não existe, que é uma 
grande mentira. Josefina é uma coincidência, que tinha uma festa a fantasia 
no spa e eu estava participando, peguei uma fantasia que é totalmente 
diferente do que é agora e saí de empregada, daí me veio a idéia de fazer 
uma empregada que tinha visto numa peça de teatro, uma coisa bem cômica. 
Fiz e deu super certo, assim ela foi se aperfeiçoando. A Espanhola foi idéia 
da Alfa também, fiz um sotaque espanhol e saí de espanhola. Um dia a Alfa 
chegou aqui dizendo que a gente poderia fazer uma bailarina, daí surgiu a 
Bailarina. 

 
 
 
 

 
                                                Figura 8: Super-herói Plazinho e outros personagens da peça teatral infantil 
                                                Fonte: fotografia tirada por SCHMITT, 2002 
 

 

O animador também serve de elo de ligação entre o hóspede e a gerência do resort, pelo fato 

de divulgar os serviços e atrações do local, agilizando o feedback do hóspede em relação à 

prestação de serviços. A relação hóspede-animador pode ser traduzida em motivação para um 

possível retorno ao resort:  “os vínculos que estabelecem com os hóspedes servem de fatores 

motivadores para que retornem.” (NEGRINE et al., 2001, p. 63).  

 

Os animadores devem ter uma dupla qualificação: a competência pelo menos num setor 

cultural e a consciência social que os impulsione a difundir esse bem cultural. Marcellino 

(1995b) acredita que a função de animador requer um profissional interdisciplinar, ou seja, 

um mix de profissionais: sociólogos, pedagogos, arquitetos, assistentes sociais, técnicos em 

educação física, etc. Acreditamos que os profissionais do turismo e do lazer também fazem 

parte desse universo exposto pelo sociólogo. Cada profissional deve exercer sua competência 
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técnica específica para desenvolver o trabalho na área da animação. O autor propõe a 

“pedagogia da animação”, que encare a animação numa perspectiva de mudança, de dar 

ânimo, alegria e sentido de transformação à vida humana. 

 
E aqui a animação engloba os sentidos de vida, de movimento e de  alegria 
[...] é a animação do anima, do sopro, do sopro vital, do ‘ânimo’, tanto no 
sentido de dar vida, e vida humana, quanto no de transformar. Trata-se de 
recuperar o sentido da recreação, como ‘recreare’ – re-criação, criar de 
novo, dar nova vida, com novo vigor. Trata-se de recuperar o lazer, como 
‘licere’-  lícito, poder ter direito. Trata-se  de recuperar o sentido de escola, 
como ‘scholé’. (MARCELLINO, 1995a, p. 142). 

 

A função da animação hoteleira é de dar vida aos espaços de lazer no resort. Neste caso, ela é 

planejada e executada pelos animadores com o objetivo de  utilizar todos os espaços possíveis 

em tempo integral.  

 

 

6.1.5.1 A loja como extensão do lazer 

 

 

A entrevista com a encarregada da loja, trouxe a idéia da loja como a extensão do lazer. Na 

sua percepção, os hóspedes estendem a fruição do lazer ou olhando, ou adquirindo produtos – 

dos mais simples aos mais diferenciados.  

 

A orientação de deixar que o hóspede se sinta à vontade para comprar ou simplesmente passar 

o tempo, permite que a loja seja uma extensão do lazer. A fala da encarregada da loja 

exprimiu o desejo do hóspede entrar na loja, mesmo antes de se hospedar no resort. Segundo 

seu relato: 
 
[...] é uma loja muito freqüentada, todas as pessoas que vêm na frente da 
recepção chegam, as mulheres, às vezes, nem entram pra ver onde vão se 
hospedar, mas vem pra loja [...]. Eu acho que as pessoas gostam. A gente 
procura orientar pra deixar o cliente sempre a vontade, para não dar aquela 
obrigação de levar, porque é uma extensão do lazer.  

 

 

O hóspede é um cliente diferenciado e exigente: “as mulheres são as maiores clientes”, “o 

homem vem por causa do cigarro” e “tem também o pessoal do spa”. O atendimento é 

especial, de modo que o hóspede se sinta à vontade, confortável. Os hóspedes não têm 
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obrigação de comprar, mas “a compra é uma coisa muito forte”, pois o consumo é algo que 

confere status, distinção. (MOESCH, 2000). O ter, o possuir algo, um estilo de vida talvez, 

proporciona prestígio. 

 

A variedade de itens expostos na loja que dispõe “um pouquinho de cada coisa” é muito 

grande. Os artigos variam do mais simples e aos de baixo custo (“medicamentos básicos”, 

“filtro solar”) até os mais caros (por exemplo “um maiô israelense de R$ 500,00”). O 

planejamento para a compra dos artigos é estratégico, ou seja, “se compra sabendo para 

quem”. O planejamento estratégico estabelece os eixos ou bases para o desenvolvimento da 

atividade, os aspectos referentes aos investimentos e aos recursos necessários para atingir um 

objetivo. (BENI, 2000). Isso reforça a idéia do hóspede de retorno, cujos hábitos de consumo 

já são conhecidos pela encarregada da loja. Ainda mais, a loja se enquadra na produção do 

lazer dentro do resort como uma extensão, segundo a idéia expressa pela encarregada da loja. 

 

A idéia da possibilidade de se vivenciar a experiência de usufruir do lazer é também veiculada 

através das mensagens  utilizadas nos meios de divulgação do resort. 

 

 

6.1.6 Do material de divulgação 

 

 

O material de divulgação do resort é elaborado no conjunto da Rede Plaza de Hotéis: folders, 

a revista Plaza e o site da internet. É necessário enfatizar que o objetivo deste trabalho não 

consistiu em identificar os suportes, os veículos e os meios utilizados, nem os modos de 

operar da assessoria de comunicação e marketing do resort em estudo, mas em conhecer os 

aspectos simbólicos, isto é, as significações, explícitas ou não, que esta modalidade de 

prestação de serviços veicula em seus meios de comunicação no âmbito da fruição do lazer. 

Que mensagens verbais e não-verbais este material veicula? 

 
 

A análise das comunicações verbais e não-verbais mostrou redundância de conteúdo o que 

nos levou a optar pela apresentação de uma síntese descritivo-analítica (ver quadro 2) do 

conjunto de quatro números da revista (out/nov de 2001; dez/jan, publicada em 2002, abr/mai 

de 2002 e ago/set de 2002).  
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A revista é impressa em papel couché, o que transmite a idéia de sofisticação e qualidade (ver 

exemplar no Anexo C). Seus conteúdos (verbais e não-verbais) apresentam e ensejam a 

experiência de um mundo próspero, ausente de conflitos ou discrepâncias sócio-político-

econômico: os temas das matérias e as imagens apresentam um mundo paradisíaco, livre de 

tensões.  

 

As artes plásticas, as cênicas e a imagem (fotografia, quadro, cinema), em 
particular, são formas de expressão, são linguagens que podem ser conteúdo 
para conhecer e pensar a vida. Podem levar-nos à vida do outro. Pode ser 
um caminho de fazer a vida do outro, de as pessoas chegarem até nós.  A 
imagem, entre outras possibilidades, estabelece a relação entre o homem e o 
mundo [...]. A imagem nos educa moral, política, econômica, financeira, 
social  e afetivamente. A imagem é uma linguagem universal. 
(CARVALHO, 2000, p. 146-147). 

 

 

O veículo revista Plaza: Rede Plaza de Hotéis, apesar de produzir um enunciado descritivo-

informativo nas matérias publicadas, apresenta um recorte temático com viés descritivo e 

informativo a respeito de um mundo de glamour, imagens com pessoas elegantes e refinadas, 

paisagens paradisíacas, construções e ambientes e objetos sofisticados. Além disso, os temas 

sempre apontam um vínculo com uma das unidades da rede de hotéis, em um enfoque 

claramente publicitário. 

 

Afinal, como as imagens transmitem essa idéia ao receptor? De que forma as imagens 

promovem a prestação de serviços no resort? 

 
 
O conteúdo do tempo livre conquistado se enche de atividades 
consumidoras, não só de consumo de bens, mas, também, de consumo de 
lazeres. Esses lazeres surgem através das imagens veiculadas como um estilo 
de vida, em cuja essência podemos encontrar os mitos de gozar a vida, da 
felicidade e da aventura. (SANTINI, 1993, p. 63). 
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Quadro 2: Quadro descritivo-analítico dos conteúdos da revista Plaza 

   Revista Plaza 

TEMAS PUBLICADOS (anunciados nos sumários) 

Atualidades Informações acerca de novidades tecnológicas (karaokê digital, modelos de 
celulares) lançamentos de CD, livros, shows, calçados e vestuários, 
exposições de arte e artesanato, produtos alimentícios. 

Internet Comentários e indicações de sites de interesses variados (empresa fabricante 
de chocolates, empresas   especializadas em artigos esportivos, ONGs, etc). 

Entrevistas        Foco em personalidade de prestígio que se hospedou em uma unidade da rede 
de hotéis. 

Ecologia Descrição de região para turismo, com indicações de recursos ou atrativos 
locais e descrição de locais de hospedagem. 

Gastronomia    Receitas, indicações de especialidades gastronômicas, histórico das iguarias. 
Especial: ou Cultura, ou Turismo Informações sobre estabelecimentos de arte e cultura (centro cultural, 

museu), atividade específica como cultivo de camarão, localidade turística 
com enfoque na região sul. 

Vida de hotel   Coletânea de notícias sobre:  inovações no setor hoteleiro, eventos e 
workshops sediados em unidade da rede de hotéis. 

Agenda Anúncio de eventos variados (científicos, culturais, de negócios) sediados na 
Rede Plaza, ou em locais próximos às instalações de uma das unidades da 
rede. 

  
COMUNICAÇÃO VERBAL Textos curtos (máximo de três páginas, com imagens), abordam o assunto em 

pauta de maneira descritiva, como se atendesse à função de informar, mas a 
função persuasiva está presente. 

COMUNICAÇÃO NÃO-VERBAL Ênfase na linguagem não-verbal (fotografia): há pelo menos uma imagem 
visual em cada página. Tendência em mostrar duas ou mais imagens de uma 
mesma pessoa, objeto, ambiente; apresentados em fotografias de planos 
diferentes: geral e de detalhe. Há evidência de tendência descritiva (opção 
por planos gerais e panorâmicas nas fotos apresentadas)  e indução de 
intimidade com os objetos mostrados (plano detalhe ou pequeno detalhe). A 
opção pela fotografia, que embora mantendo relação de semelhança com o 
referente utiliza recursos (luz, planos, etc) para criar uma imagem visual 
agradável, com a função implícita de seduzir. 

Fonte: Revistas PLAZA, 2001 e 2002 

 

No turismo, a viagem funciona como promotora de status social (RODRIGUES, 1999), de 

prestígio: a quem usufrui visita determinada localidade, se hospeda em determinado resort, ou 

viaja num cruzeiro marítimo, por exemplo. 

 

No imaginário contemporâneo, viajar agregou o imaginário de status. É um 
bem que adquirimos e que “temos”, após usufruí-lo, a exemplo de outros 
bens materiais (mesmo não sendo, latu sensu, material). E o que nos agrega 
frutos sociais e psíquicos. Entre os produtos que melhor atendem esta gama 
de necessidades e desejos, com certeza estão os produtos turísticos. 
(GASTAL, 2003, p. 56). 
 

 

A criação de cultura e de estilos de vida é uma das características das imagens geradas e 

publicadas pela revista – que apresenta imagens que são captadas e selecionadas pelo 
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imaginário das pessoas. A imaginação humana pode buscar respostas nas imagens (que se 

apresentam como estímulo ao consumo do lazer) para satisfazer suas necessidades. Para 

Morin (1977, apud SANTINI, p. 63, 1993), a nossa cultura “constitui um corpo complexo de 

normas, símbolos, mitos e imagens que penetram o indivíduo em sua intimidade, estruturam 

os instintos e orientam as emoções”. A imagem apresenta estilos de vida, “e contém 

movimentos, gestos, posturas, trajes, costumes, tradições, cotidianos.” (CARVALHO, 2000, 

p. 148).  

 

Os mitos criados pelas imagens, valorizam o lazer como causadores da felicidade, da 

aventura, do bem estar físico e psicológico. As imagens lidam com um conjunto de 

representações simbólicas-imaginárias nas quais estão armazenados os valores, os 

sentimentos, as emoções, os desejos e as fantasias do ser humano. (SANTINI, 1993).  

 

A percepção (ver a fotografia) e a imaginação (ligar a cena ao assunto e, ao mesmo tempo, 

imaginar os elementos que chamam a atenção, e as pessoas, para compreender o tempo que se 

vive) compõem o processo de educação da inteligência visual. Assim, por meio da estética é 

possível visualizar o momento social, político e econômico. (CARVALHO, 2000, p. 148). 

 

Nas imagens reproduzidas pela revista do resort, há uma clara provocação da sedução, do 

desejo, do sentimento e da fantasia de usufruir do lazer, num mundo paradisíaco, uma 

promessa de estilo de vida requintado.  

 

Desta maneira, iludem-se os empresários e técnicos que não atendem para 
esta importante contingência: o Turismo trabalha não apenas com produtos 
concretos, mas com imaginários, no plural. E imaginários são dinâmicos. Há 
imaginários tradicionais, aliados às viagens: a idéia de ir para um Paraíso, de 
buscar cultura, de adquirir status. (GASTAL, 2003, p. 57). 

 

Neste contexto, as fotografias do resort, apresentadas na revista, evidenciam semelhantemente 

à concepção da prestação de serviços, a idéia de refúgio e suspensão da vida cotidiana. 

Apresenta imagens (ver figura 9) que reforçam a idéia de vivência de amplitude, variação de 

ambiente e de atividades enfatizadas também pela concepção na prestação de serviços, já 

mencionada.  
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         Figura 9: Marina do resort 
                                     Fonte: fotografia tirada por SCHMITT, 2002 
 

 

No próximo item, será apresentada a caracterização do hóspede bem como os aspectos que 

indicam seu modo de fruição do lazer no resort. 

 

 

6.2 Caracterização do hóspede 

 

 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos nas entrevistas realizadas com os hóspedes, 

que objetivavam caracterizar o hóspede do resort: quem é o hóspede? como é a fruição do 

seu lazer no hotel? 

 

Como mencionado anteriormente, a amostra utilizada para a coleta de dados que permitiu 

conhecer a caracterização do hóspede do resort, não pode ser considerada representativa. 

Entretanto, os aspectos sócio-econômico indicados pelo gerente geral coincidem com os 

achados da pesquisa. É necessário enfatizar que a caracterização do hóspede a ser apresentada 

diz respeito a um determinado contexto, aquele no qual os dados foram coletados e revelam a 

situação daquele momento, dos hóspedes que se propuseram a responder às entrevistas. Isto 

porque a atividade hoteleira, além de apresentar variações cíclicas, sazonais, está sujeita a 

oscilações na demanda em virtude de acontecimentos e situações sócio-econômicas correntes. 

 

O hóspede do resort se encontra na faixa de idade entre 36 e 45 anos, é casado e possui de um 

a dois filhos. Verificamos que os achados encontrados na baixa e alta temporadas se 

mantiveram relativamente iguais (ver tabela 1). 
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TABELA 1 -  Idade, estado civil e número de filhos dos hóspedes 
Idade  (em %) Estado civil (em %) Número de filhos  

(em %) 

 Alta Baixa  Alta Baixa   Alta Baixa 

16 a 25 2,44 5,26 Solteiro 12,20 5,27 Um 34,29 42,10 

26 a 35 21,95 21,05 Casado 80,49 89,47 Dois 45,72 42,10 
36 a 45 41,46 52,63 Viúvo 2,43 5,26 Três 8,57 5,27 
46 a 55 17,07 15,79 Divorciado 4,88 - Quatro 8,57 10,53 
56 a 65 12,20 5,27 - - - Cinco 2,85 - 
Acima de 66 4,88 - - - - - - - 
Fonte: entrevistas realizadas 

 

O hóspede que freqüenta o resort é relativamente jovem, pois em ambas temporadas, mais da 

metade deles tinha idade entre 16 e 45 anos (65,85% at20 e 78,94%bt21 ). Na alta temporada, 

2,44% dos hóspedes apresentaram idade entre 16 a 25 anos, 21,95% (26 a 35 anos), 41,46% 

(36 a 45 anos), 17,07% (46 a 55 anos), 12,20% (56 a 65 anos) e 4,88% (acima de 66 anos). Na 

baixa temporada, a faixa de idade dos hóspedes se manteve similar à alta: entre 5,26% (16 a 

25 anos), 21,05% (26 a 35 anos),  52,63% (36 a 45 anos), 15,79% (46 a 55 anos) e 5,27% (56 

a 65 anos).  

 

Com relação ao estado civil, na alta temporada, os dados encontrados foram: solteiros 

(12,20%), casados (80,49%), viúvos (2,43%) e divorciados (4,88%).  Já na baixa temporada, o 

estado civil apresentou solteiros (5,27%), casados (89,47%) e viúvos (5,26%). Portanto, em 

ambas temporadas, o público predominante no resort é casado. 

 

Com relação ao número de filhos, bem mais da metade dos hóspedes respondentes possuem 

entre um e dois (80,01% at e 84,20% bt). Durante a alta temporada os seguintes dados 

apareceram: um filho (34,29%), dois filhos (45,72%), três (8,57%), quatro (8,57%) e cinco 

(2,85%). Na baixa temporada, o número de filhos se apresentou da seguinte forma: com um 

(42,10%), dois (42,10%), três (5,27%) e quatro (10,53%) filhos.  

 

Embora os hóspedes de alta e de baixa temporada apresentem características preponderantes: 

faixa etária entre 36 a 45 anos, casados (80,49% e 89,47%, respectivamente), possuam em 

média um ou dois filhos, o que diferencia um do outro é a companhia na hospedagem.  

                                                 
20 alta temporada 
21 baixa temporada 
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TABELA 2 – Companhia na hospedagem 
Companhia na hospedagem ( em %) 

 Alta Baixa 

Esposo (a) 24,39 - 
Amigos 14,63 42,11 
Família 60,98 57,89 
Fonte: entrevistas realizadas 

 

Como pode ser visto na tabela 2, o hóspede de alta temporada se hospeda em família 

(60,98%), reunindo todo os membros ou contemplando somente o casal, o que pode ser 

comprovado pela resposta com o esposo(a) (24,39%). Uma menor quantidade de amigos 

(14,63%) viaja junto durante a alta estação. Durante a baixa temporada, a hospedagem é feita 

em família (57,89%) ou com os amigos (42,11%). 

 

A maioria do público que freqüenta o resort tem formação superior. Na alta temporada, eles 

possuíam ensino médio (21,95%), escolaridade superior incompleta (2,44%), superior 

completa (73,17%) e pós-graduação (2,44%). Na baixa temporada, a educação superior 

completa (63,16%) se manteve alta, mas também estiveram hospedadas pessoas com ensino 

médio (21,05%) e educação superior incompleta (15,79%), não havendo hóspedes com pós-

graduação (ver tabela 3). 

 

 
TABELA 3 - Escolaridade dos hóspedes e renda familiar (em mil reais) 

Escolaridade (em %) Renda familiar  

em mil reais (em %) 

 Alta  Baixa  Alta Baixa  
Ensino médio 21,95 21,05 1 a 3 7,32 15,79 
Superior incompleta 2,44 15,79 3,1 a 5 9,76 26,32 
Superior completa 73,17 63,16 5,1 a 7 26,83 15,79 
Pós-graduação 2,44 - 7,1 a 10 12,20 36,84 
- - - 10,1 a 13 19,51 5,26 
- - - 13,1 a 15 12,20 -  
- - - Acima de 15 7,3 - 
- - - Não respondeu 4,88 - 
Fonte: entrevistas realizadas 

 

A renda familiar apresentou variação relativa à época da hospedagem. Entretanto, os dados 

apresentados podem ser considerados relativamente elevados (70,74% at e 57,89% bt, 

apresentaram renda familiar entre R$ 5.000 e R$ 15.000). Na alta temporada, apresentou-se a 

seguinte variação: de R$ 1.000 a R$ 3.000 (7,32%), de R$ 3.100 a R$ 5.000 (9,76%), de R$ 
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5.100 a R$ 7.000 (26,83%), de R$ 7.100 a R$ 10.000 (12,20%), de R$ 10.100 a R$ 13.000 

(19,51%), de R$ 13.100 a R$ 15.000 (12,20%) e acima de R$ 15.000 (7,3%). Uma pequena 

parcela de hóspedes não respondeu a essa pergunta (4,88%), aspecto que foi respeitado. Já na 

baixa temporada, a renda familiar variou entre R$ 1.000 a R$ 3.000 (15,79%), de R$ 3.100 a 

R$ 5.000 (26,32%), de R$ 5.100 a R$ 7.000 (15,79%), de R$ 7.100 a R$ 10.000 (36,84%) e 

de R$ 10.100 a R$ 13.000 (5,26%) (ver tabela 3). 

 

Apesar da renda familiar ser considerada alta comparativamente à renda da população em 

geral, observa-se presença de hóspedes de alta (7,32%) e de baixa (15,79%) cuja renda se 

mostra discrepante em relação à dos outros – de R$ 1.000 a R$ 3.000.  Um dos motivos é o 

fato do público de eventos ser predominante na baixa temporada, pois os que responderam a 

esta questão, eram representantes comerciais que tinham renda mensal na faixa citada. Neste 

caso, sua hospedagem no resort, é paga pela empresa contratante da prestação de serviços. 

Portanto, isto explica a presença do público de baixa renda familiar durante curto período. Na 

alta temporada, acreditamos que a hospedagem de público com baixa renda, se deve ao fato 

de que as pessoas planejam as suas férias, fazendo economias, o que as permite a hospedagem 

no resort por períodos mais curtos. Os que responderam a esta questão eram professores 

argentinos e uma dona-de-casa brasileira. 

  

TABELA 4 – Profissão do hóspede 
Profissão ( em %) 

 Alta Baixa 

Advogado 12,20 5,26 
Aposentado - 5,26 
Comerciante 12,20 - 
Consultor 4,88 - 
Dentista 4,88 5,26 
Do lar 4,88 5,26 
Economista 4,88 - 
Empresário 9,76 5,26 
Engenheiro 14,63 5,26 
Estudante - 5,26 
Ferroviário 2,44 - 
Marketing e vendas - 10,55 
Médico 2,43 - 
Professor 17,07 - 
Profissional de comunicação 2,44 5,26 
Psicólogo 4,88 5,26 
Representante comercial - 42,11 
Sem Profissão 2,43 - 
Fonte: entrevistas realizadas 
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Verificamos que, na alta temporada, a maioria dos hóspedes era: professores (17,07%), 

engenheiros (14,63%), advogados (12,20%), comerciantes (12,20%) e empresários (9,76%). 

Acreditamos que os profissionais citados obtêm uma remuneração suficiente para lhes 

permitir o ônus da fruição desta modalidade de lazer, ou mesmo uma austeridade financeira 

cotidiana que considera a fruição do lazer no orçamento, o que poderia fazer parte do seu 

estilo de vida.  

 

Na baixa temporada, a grande maioria encontrada foi de representantes comerciais (42,11%), 

seguida por profissionais que trabalham com marketing e vendas (10,55%). O número 

significativo de representantes comerciais ocorreu pelo fato de que, na época da coleta, estava 

ocorrendo um evento cuja profissão predominante era justamente esta. 

 

 

TABELA 5 - Motivo da hospedagem 
Motivo da hospedagem (em %) 

 Alta Baixa 

Spa 4,88 - 
Trabalho 2,44 - 
Eventos 9,76 47,37 
Lazer e turismo 82,92 52,63 
Fonte: entrevistas realizadas 

 

Quanto ao motivo da hospedagem no resort, lazer e turismo (82,92%) foram os motivos que 

levaram quase que a totalidade dos hóspedes a escolherem o resort na alta temporada. Outros 

motivos apresentados foram: eventos (9,76%),  trabalho (2,44%) e o spa (4,88%), pois o 

resort trabalha quase que exclusivamente com hóspedes em férias durante janeiro e fevereiro, 

e os dados acima confirmaram isso. Na baixa temporada, lazer e turismo (52,63%) foram 

novamente a principal motivação, seguidos pelos eventos (47,37%).  

 

Portanto, a motivação principal para a hospedagem no resort, em ambas temporadas, é o lazer 

e o turismo. Isso nos permite inferir que a variedade de opções de lazer e de entretenimento 

oferecidas pelo resort, é o eixo motivacional que desloca os grupos para a fruição do lazer.  
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6.3 A fruição do lazer pelo hóspede 

 

 

O comportamento do hóspede respondeu à concepção da prestação de serviços no que diz 

respeito ao uso dos equipamentos de lazer? A questão fechada de múltipla escolha permitiu ao 

hóspede fornecer mais de uma resposta. Os resultados, conforme a tabela 6, mostraram (que 

os hóspedes utilizam os equipamentos existentes, a piscina (100% at e bt), o restaurante 

(100% at e bt), os bares (95,12% at e 68,42% bt), a ilha e seus atrativos (78,05% at e 78,95% 

bt), a loja (82,93% at e 42,11% bt), as saunas (58,54% at e 73,68% bt), a boate (56,10% at e 

36,84% bt), a sala de jogos (56,10% at e 78,95% bt), as quadras poliesportivas (51,22% at e 

73,68% bt), a pista de caminhada (46,34% at e 78,95 bt) alguns dos mais citados, dependendo 

da época.  

 

 

TABELA 6 - Uso dos equipamentos e participação dos hóspedes nas atividades de lazer 

Fonte: entrevistas realizadas 

Utilização dos equipamentos  

de lazer (em %) 

Participação dos hóspedes  

nas atividadesda animação  (em %) 

 Alta Baixa  Alta Baixa 

Todas 2,44 - Mágicas - 10,53 
Sala de jogos 56,10 78,95 Atividades nas quadras 

poliesportivas 
9,76 31,57 

Restaurante 100,00 100,00 Alongamento - 5,26 
Loja 82,93 42,11 Dança - 10,53 
Quadras poliesportivas 51,22 73,68 Jogos com cartas - 5,26 
Mirante 41,46 42,11 Escalada - 5,26 
Spa 34,15 31,58 Brincadeiras 2,44 5,26 
Marina 48,78 15,79 Cinema 2,44 - 
Sauna 58,54 73,68 Karaokê 2,44 5,26 
Ilha do Pirata 78,05 78,95 Ginástica 14,63 - 
Lagos de pesca 7,32 5,26 Oficinas de pintura 2,44 - 
Campo de golfe 12,20 10,53 Espetáculos noturnos 4,88 - 
Piscina 100,00 100,00 Gincanas, torneios e concursos 12,20 10,52 
Boate 56,10 36,84 Golfe 2,44 - 
Bar 95,12 68,42 Atividades nas piscinas 17,07 15,79 
Horta 9,76 5,26 Jogos 17,08 - 
Jogos eletrônicos 29,27 52,63 Passeios e caminhadas 24,39 15,79 
Mini clube 24,39 36,84 Bingo 14,63 10,53 
Pista de caminhada 46,34 78,95 Todas 7,31 - 
Cinema 43,90 42,11 Nenhuma 24,39 - 
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Os achados corresponderam à idéia do gerente do resort a respeito do lazer: 

 
[...] é fundamental, nós termos uma série de coisas que são fundamentais. 
Nós temos que ter uma boa estrutura, e nós temos, uma boa estrutura de 
apoio, parte esportiva, lugares para caminhar, campo de golf, quadras de 
tênis, paddle, futebol, vôlei de areia, a parte de boate, piscinas térmicas para 
o inverno e verão, praia, então isso é uma parte que está dentro da estrutura.   

 

A utilização dos equipamentos existentes no resort não é paga pelo hóspede, pois já está 

incluída no preço da diária. A exceção está na utilização dos equipamentos da marina, que é 

terceirizada, devendo o uso de jet skis, barcos e lanchas ser paga separadamente pelo hóspede. 

 

O uso unânime do restaurante ocorreu porque o café da manhã e jantar estavam incluídos na 

diária, fazendo com que o hóspede utilizasse o restaurante diariamente.  

 

A maior ou menor utilização de determinados equipamentos ou a participação em 

determinadas atividades oferecidas pela animação, refletiu a situação do momento em que os 

dados foram coletados (o público presente durante o período de coleta de dados, as condições 

climáticas, etc).  

Por exemplo, durante a alta temporada, ocorreu uma maior utilização da loja (82,93%), do spa 

(34,15%), da marina (48,78%), dos lagos de pesca (7,32%), do campo de golfe (12,20%), da 

boate (56,10%), do bar (95,12%), da horta (9,76%) e do cinema (43,90%). Durante a alta 

temporada, a programação de lazer  oferece mais opções, incluindo shows noturnos diários no 

bar e na boate, sessões de cinema diária, sendo que as condições climáticas também 

favorecem a utilização da marina, dos lagos de pesca, do campo de golfe e da horta. 

Já na baixa temporada, as condições climáticas e o público presente promovem uma maior 

utilização da sala de jogos (78,95%), das quadras poliesportivas (73,68%), do mirante 

(42,11%), da sauna (73,68%), dos jogos eletrônicos (52,63%), do mini clube (36,84%)e da 

pista de caminhada (78,95%). 

  

Com relação às atividades da animação de que os hóspedes mais participaram, encontramos 

os  passeios e caminhadas (24,39% at e 15,79% bt), jogos (17,08% at), atividades nas piscinas 

(17,07% at e 15,79% bt), ginástica (14,63% at), gincanas, torneios e concursos (12,20% at e 

10,52% bt) e atividades nas quadras poliesportivas (9,76% at e 31,57% bt). Na alta, houve os 
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que participaram de todas as atividades oferecidas (7,31%). A pergunta aberta desta questão 

permitiu a múltipla resposta do hóspede com relação às atividades. 

  

Constatamos que uma quantidade significativa de hóspedes (24,39% at) não participou de 

nenhuma atividade da animação. Acreditamos que há hóspedes que preferem usufruir do lazer 

segundo suas próprias iniciativas. Isto nos permitiu inferir que talvez o cotidiano agitado e 

programado, para alguns, promove a busca por um período de descanso sem programações e 

horários pré-determinados - mesmo porque as atividades da animação eram programadas com 

horários e regras preestabelecidas. 

 

Como já anteriormente mencionado, a participação nas atividades promovidas pela animação, 

se relacionava diretamente ao público presente no resort, pois para que as atividades para 

adolescentes aconteçam, é necessário que este público esteja hospedado no hotel. Segundo um 

animador:  

 
Na baixa temporada, a gente pega toda semana uma previsão onde fala 
adultos e crianças, e quando a gente vê que tem bastante adolescente, 
primeiramente vamos fazer o luau.  Daí a gente dá uma analisada, vê se o 
pessoal quer fazer o luau. Se vai pelo luau, legal. Tem mais ou menos uns 5, 
6 adolescentes e começam as atividades. A partir do momento que tem 
bastante adolescentes a programação já muda: passa a ser criança, 
adolescente e adulto. Na previsão não vem adolescentes, porque vem junto 
com os adultos, mas a gente vê circulando pelo hotel, daí a gente vai 
perguntando. 

 

 

Ainda com relação ao público, durante a alta temporada: 

 

Nós avaliamos como é que está sendo a receptividade do público, avaliamos 
o público, existem atividades que são fixas e que devem sempre existir, a 
hidroginástica, a caminhada, os passeios, na alta temporada sempre tem 
algum tipo de show, algo mais requintado, nós procuramos intercalar 
atividades físicas e atividades de entretenimento, no início da tarde 
atividades de entretenimento, por exemplo, jogos da mímica, até porque o 
sol está muito forte então fica inviável fazer qualquer tipo de atividade 
esportiva, a partir das quatro horas, a gente sempre procura fazer alguma 
coisa que a animação aparecesse, desfile, alguma coisa cômica e não tem 
como não ver, só não vê quem não está na piscina. Depois das quatro e meia, 
cinco horas começavam as atividades físicas, como caminhada energética, 
então a gente usufrui de toda a infra-estrutura que a gente possui. 
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O planejamento da equipe de animação é modificada na baixa temporada, em virtude das 

características e número de hóspedes: 

 
Na baixa temporada nós temos um público bem pequeno, então não adianta a 
gente propor milhões de coisas porque as milhões de coisas não vão sair, a 
gente propõe junto com os adultos algo mais para a terceira idade, porque 
esse público durante o inverno é grande, então a gente montou, por exemplo, 
o Plaza Tour de pegar a Kombi do hotel como são poucos hóspedes, eu me 
vesti de guia turístico e fazia o passeio com eles pelo hotel, à noite, por 
exemplo, hoje é bingo, as programações noturnas são mais relax, porque não 
adianta a gente trazer um show para cinqüenta hóspedes por exemplo, fica 
inviável. A não ser que haja um evento, é claro se houver interesse por parte 
da empresa. 
 

 

As condições climáticas também influenciam e alteram a programação da animação: 

 

Quando dá sol, é feita a programação de sol é distribuída nos quartos, 
começou a chover de manhã forte, então as pessoas que trabalham no turno 
da manhã improvisam uma programação de chuva, na hora eles vão ter que 
digitar e deixar nos quadros que estão distribuídos pelo hotel. Caso seja um 
período longo de chuva, a gente já deixa a programação de sol e chuva 
pronta. 

 

 

Portanto, o planejamento e a execução das atividades da animação está diretamente 

relacionado ao público presente no resort e às condições climáticas do momento. 

 

 

TABELA 7 - Divulgação do resort 
Divulgação do resort ( em %) 

 Alta Baixa 

Jornal - 5,26 
Revistas e guias de turismo 2,44 5,26 
Eventos 7,32 36,85 
Fornecedores do resort 2,43 -- 
De passagem 12,20 5,26 
Agência de viagem 14,63 - 
Internet 2,44 5,26 
Hóspede antigo 12,20 5,26 
Publicidade 2,44 - 
Indicação de amigos 39,02 36,85 
Conhecido do fundador do resort 4,88 - 
Fonte: entrevistas realizadas 
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A maior divulgação do resort foi realizada pelos próprios hóspedes. Isto foi constatado pela 

forma com que os entrevistados ficaram sabendo do hotel: por amigos (39,02% at e 36,85% 

bt), hóspedes antigos (12,20% at e 5,26% bt), de passagem (12,20% at e 5,26% bt), de agência 

de viagem (14,63% at), de eventos (7,32% at e 36,85% bt), por publicidade (2,44% at), pela 

internet (2,44% at e 5,26% bt), por revistas e guias de turismo (2,44% at), pelo jornal (5,26% 

bt), eram fornecedores do resort (2,43% at). Os que responderam “de passagem” estavam 

passando pelo hotel e resolveram parar para se hospedar.  Portanto, podemos inferir que o 

consumidor do lazer tipo resort, satisfeito com a prestação de serviços, promove-o 

pessoalmente, indicando o local a seus amigos22. 

 

A demanda gerada pela oferta (transmitida pelo conceito na prestação de serviços, nos meios 

de divulgação e também pelas pessoas que lá se hospedaram)23 constitui no motor 

(motivação) que impulsiona o hóspede ao resort: configuração espacial e infra-estrutura, 

equipamentos, serviços e ambiente são os aspectos mais citados quando questionados sobre o 

que mais lhes agradava no resort.  

 

Há consonância entre a oferta do resort (da concepção na prestação de serviços, passando pela 

elaboração da imagem e significados veiculados, até a operacionalização dos serviços) e a 

demanda do hóspede, a respeito do é mais atraente no resort. A análise de conteúdo das 

entrevistas indicam que a procura pelo resort está relacionada às vivências de relaxamento, de 

segurança, de tranqüilidade e de privacidade que a amplitude e a diversidade de ambiente e 

equipamentos proporcionam (ver quadro 3). 

 

Infra-estrutura e 

configuração espacial 

Serviços e atendimentos Ambiente Localização 

-Espaço -Atividades para crianças -Tranqüilidade -Proximidade relativa 
-Área externa ampla -Lazer -Segurança  
-Paisagem  -Gastronomia -Relaxamento  
-Sempre tem espaço -Limpeza -Convívio social  
-Boas acomodações -Bons serviços   
-Tem tudo 
-Praia particular 
-Mar, praia, ilha 

-Atendimento integral 
-Amabilidade 
-Atenção 

  

Quadro 3: Conteúdo dos aspectos mais atraentes do resort  

                                                 
22 “Amigos e parentes são a principal fonte de informações sobre lugares a ser visitados, vôos, hotéis e locadoras 
de veículos, segundo a Travel Industry Association (Associação das Empresas de Viagem).” (ROSEN, 2001, p. 
19). 
23 A resposta mais freqüente, relativa à maneira como obtiveram informações iniciais sobre o resort, foi “através 
de amigos” (39,02% na alta e 36,85% na baixa). 
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Os resultados encontrados indicam que a prestação de serviços consegue operacionalizar as 

vivências de bem-estar, de segurança e de tranqüilidade veiculadas. O hóspede se vê 

realmente em um local especialmente bonito (preservação do meio ambiente, misto de mar e 

montanha, natureza, beleza, praia particular), confortável, seguro onde é atendido 

prontamente.  

 

Alguns chegam a interpretar atrativos, como a praia, por exemplo, como se pertencesse ao 

resort: como se fosse uma praia particular. O que favorece este tipo de interpretação, errônea, 

pelo hóspede? O conjunto de signos (o espaço, design, cores, paisagens, etc.: as comunicações 

verbais e não-verbais em que o hóspede se encontra submerso) promovem a percepção, como 

um indicador de isolamento espacial em um local paradisíaco. Esta vivência supõe a 

supressão temporária das vivências do cotidiano, o atendimento integral e acolhedor, criando 

a ilusão de o que ali existe foi criado especialmente para ele, proporcionando-lhe uma 

satisfação de natureza narcísica24.  

 

A prestação de serviço no resort é elaborada e planejada como se o espaço fosse um navio 

(ver figura 10), e inclui aspectos como hospitalidade, diversão, entretenimento, animação, 

infra-estrutura, espaço, localização, serviços e atendimento. Ela é pautada na vivência de 

isolamento do hóspede - a quem é ofertada uma variedade de opções de serviços e de lazer - 

do contexto da vida cotidiana. O resort é um paraíso pós-moderno produzido, em muitos 

casos artificialmente, para a demanda que exige requintes de fartura, de tranqüilidade e de 

lazer. 

 

 

 

                                                 
24 Conforme dicionário de psicanálise de Elisabeth Roudinesco, narcisismo é um termo que foi empregado a 
primeira vez em 1887, pelo psicólogo francês Alfred Binet, descrevendo o fetichismo, ou seja, a própria pessoa 
se tomando como sendo seu objeto  sexual. Na  tradição grega, o termo designa o amor de um indivíduo por  si 
mesmo. O personagem Narciso foi celebrizado por Ovídio, na terceira parte  de suas Metamorfoses: sendo filho 
do deus Céfiso e da ninfa Liríope, Narciso era de uma beleza ímpar. A ninfa Eco apaixonou-se e foi repelida por 
ele; implorou então à deusa Nêmesis  por vingança; ocorre que o rapaz, durante uma caçada, foi beber numa 
fonte de águas claras e fascinou-se por seu reflexo. Supondo estar vendo um outro ser, apaixonou-se por si 
mesmo. Mergulhou na água, para abraçar aquela imagem que inevitavelmente esquivava-se do abraço; torturado 
por aquele desejo impossível, chorou e percebeu ser ele o objeto de seu amor. Procurou, então, separar-se de sua 
própria pessoa, ferindo-se até sangrar, antes de se despedir da imagem sua no espelho do lago e morrer. Ainda 
segundo Roudinesco, ‘[...] o narcisismo constitui, desde o texto de 1914, o primeiro esboço do que viria a se 
transformar no ideal do eu.’ (ROUDINESCO,1998 apud  SILVA, 2003, p. 73). 
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            Figura 10: Prestação de serviço no resort 

                           Fonte: elaborado pela pesquisadora 
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7 CONDIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A Revolução Industrial originou o aparecimento da fruição do lazer como intervalo 

alternativo à atividade laboral. O lazer passou a ser uma necessidade das pessoas para 

recompor as forças de trabalho, e um “bem de consumo” cuja modalidade usufruída 

caracteriza um estilo de vida.  

 

As facilidades de locomoção, bem como a idéia de mudança de cenário como possibilidade de 

descanso e diversão, possibilitaram a fruição do lazer fora do local de residência. Nessas 

circunstâncias, o turismo apresenta a hospitalidade como prestação de serviços, tendo os 

resorts como uma opção de lazer, de entretenimento e de diversão. 

 

Dentro do contexto apresentado, quais são os aspectos simbólicos-imaginários que 

possibilitam a elaboração e mantêm a comercialização de resorts como uma vivência de lazer 

desfrutável?  

 

Como resposta à questão de pesquisa encontramos duas vertentes: a da produção da vivência 

da fruição de lazer e a fruição de lazer pelo hóspede. A primeira abrange a prestação de 

serviços e conseqüente produção do lazer pelos diversos setores do resort. A segunda 

caracteriza o consumidor de alto poder aquisitivo do resort, justificando sua motivação na 

escolha do serviço. 

 

A prestação de serviço é planejada como se o resort fosse um “navio”, isentando o hóspede da 

necessidade ou da motivação em sair dele. Isto faz com que as ações desenvolvidas para a 

concepção do lazer dentro do resort, permitam uma sensação de isolamento do cotidiano, dos 

conflitos sociais, econômicos e políticos, onde a realidade está à parte, gerando uma 

atmosfera de glamour e de fantasia. O planejamento é um componente essencial para a 

concepção do lazer e é delineado de acordo com o segmento do hóspede: de eventos, de lazer 

ou de spa. 

 

A ruptura com o cotidiano envolve a criação de um contexto em que o hóspede não se 

responsabiliza pelas tarefas e preocupações usuais da vida cotidiana, porque delega esta 
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função a um outro e reserva para si mesmo a vivência do gozo. A idéia de se vivenciar um 

mundo isolado do ambiente real é também veiculada nas mensagens e imagens utilizadas 

pelos canais de divulgação do resort, que ensejam um mundo de glamour, apresentando 

imagens com promessa de estilo de vida requintado, concedendo status e prestígio a quem 

usufrui a oportunidade de se hospedar no resort. 

 

A prestação de serviço pautada na vivência de isolamento encontra ressonância na demanda 

de tendência narcísica do hóspede que estabelece com o conjunto de serviços e atendimento 

(funcionários em geral) oferecidos um vínculo social em que se posiciona como senhor. Este é 

o aspecto simbólico central que permite a elaboração e mantém a comercialização desta 

modalidade de prestação de serviços na fruição do lazer. Porém o que diferencia o resort de 

qualquer outro meio de hospedagem é a sua prestação de serviços, que se expande dentro dos 

limites do resort, e envolve aspectos como a infra-estrutura, a animação, a hospitalidade, a 

diversão, o entretenimento, o espaço, a localização, os serviços e o atendimento. 
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