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RESUMO 

 

O turismo é um fenômeno contemporâneo multifacetado que está presente, direta ou 
indiretamente, na vida das pessoas. A partir da Revolução Industrial e com o advento 
da tecnologia, tornou-se ainda mais rápido e dinâmico, ampliando as oportunidades 
para o setor. Como desdobramento do movimento devagar, que contesta o culto à 
velocidade da sociedade pós-industrial, surge uma nova filosofia para a prática do 
turismo, denominado turismo lento, com características pautadas na experiência da 
viagem, consciência ambiental, lentidão e qualidade. A ocorrência da pandemia 
COVID-19 forçou a sociedade a repensar sua relação com o mundo em seus 
diferentes aspectos, inclusive no turismo. O objetivo do nosso trabalho é avaliar a 
tendência dos turistas em optarem pela prática do turismo lento no cenário pós-
pandemia COVID-19. Para isso, utilizou-se pesquisa do tipo exploratória, de natureza 
quantitativa, tendo como instrumento a aplicação de um questionário. Os resultados 
indicam que, tendo em vista os fatores socioculturais, pessoais e psicológicos, aliados 
ao anseio por atividades que permitam viagens com mais presença, autonomia nas 
escolhas e conexão profunda com os destinos visitados, há uma demanda reprimida 
em potencial para esse modo de fazer turismo. 
 
 
Palavras-chave: Turismo lento. Pandemia Covid-19. Filosofia Devagar. 
Comportamento do turista. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Tourism is a multifaceted contemporary phenomenon that is present, directly or 
indirectly, in people's lives. Since the Industrial Revolution and with the advent of 
technology, it has become even faster and more dynamic, expanding opportunities for 
the sector. As a result of the slow movement, which challenges this cult of speed, 
expected in a post-industrial society, new philosophy tourism emerges, called slow 
tourism, with characteristics based on environmental awareness, slowness, and 
quality. The occurrence of the COVID-19 pandemic forced society to rethink its 
relationship with the world in its different aspects, including tourism. Our work objective 
is to evaluate tourists' tendency to opt for the practice of slow tourism in the post-
pandemic scenario COVID-19. For this, exploratory research of a quantitative nature 
was used, using the questionnaire as an instrument. The results indicate that, given 
the socio-cultural, personal, and psychological factors, combined with the desire for 
activities that allow trips with more presence, autonomy in choices, and a deep 
connection with the destinations visited, there is a potential pent-up demand for this 
way of doing tourism. 
 
 
Keywords: Slow tourism. Covid-19 Pandemic. Slow Philosophy. Tourist behavior. 
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INTRODUÇÃO 

  

 A partir da perspectiva de que o turismo é um fenômeno amplo e diversificado, 

entendemos os motivos pelos quais está em constante discussão e construção de 

diferentes vertentes. Sua característica contemporânea e multidisciplinar torna 

possível o interesse e o aprofundamento de outras ciências a respeito desse campo 

de estudo. 

A Revolução Industrial e o desenvolvimento da tecnologia tornaram o 

deslocamento de pessoas no mundo mais acelerado e dinâmico, ampliando as 

possibilidades de viagens. No entanto, estamos nos deparando com diversos 

problemas típicos da sociedade pós-industrial, dentre eles, a dificuldade em aliar o 

crescimento econômico com a proteção ao meio ambiente. 

Para atingir um desenvolvimento sustentável, é preciso examinar as dimensões 

sociais, econômicas, ecológicas, espaciais, culturais e políticas em uma visão 

multifacetada, a fim de analisar as variáveis e todo o conjunto de perspectivas que 

envolvem o desafio de atender às necessidades materiais e imateriais da sociedade 

de forma equitativa. 

Desde o século XVIII, a sociedade evoluiu com uma tendência mais imediatista 

e, posteriormente, na década de 1980 passa a existir o movimento devagar, em 

contraposição à velocidade exagerada, a fim de atribuir um novo sentido ao uso e 

valorização do tempo. 

 Batista, Grisci, Gallon e Figueiredo (2013, p. 31) contribuem para essa reflexão, 

ao definirem que: 

 
[...] o movimento Slow é uma revolução cultural que se destina a combater a 
noção de que a rapidez é o melhor caminho. A filosofia Slow propõe, assim, 
que não se deve fazer tudo em baixa velocidade, e sim na velocidade certa, 
que corresponderia a realizar as atividades de forma satisfatória e com 
qualidade. 
 

Desse modo, a contestação no uso do tempo e a ressignificação do valor 

atribuído a ele torna possível a materialização de um novo ideal de vida, ajustado pelo 

sentido no exercício das atividades diárias. 

Podemos afirmar que, em algum momento na história, a aceleração 

proporcionou melhoramentos à sociedade. O que percebemos, no entanto, é que este 

mesmo processo acelerado foi diminuindo tais benefícios e revelando os males 
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oriundos do avanço. Os curtos espaços no tempo atingiram a vida cotidiana, “fazendo 

com que as pessoas vivam em uma corrida contra o relógio, na qual a linha de 

chegada nunca pode ser visualizada” (BATISTA; GRISCI; GALLON; FIGUEIREDO, 

2013, p. 31). 

 Assim, “o movimento cresce à medida que os indivíduos percebem que essa 

cultura faz com que surjam problemas nos relacionamentos, saúde, alimentação, 

trabalho e meio ambiente” (BATISTA; GRISCI; GALLON; FIGUEIREDO, 2013, p. 31). 

Ainda segundo os autores, as propostas de desaceleração do tempo “abordam ações 

diárias para que as pessoas mobilizem-se em torno de um regresso à vida, como em 

épocas passadas, reservando mais tempo para o convívio com amigos, familiares e 

consigo mesmo” (p. 34). 

 Tendo em vista esse pensamento, o turismo lento 

 
[...] apresenta-se como um fenômeno determinante de uma parcela da 
sociedade que não aceita os valores industriais de modo dogmático, 
especialmente no usufruto de seu tempo livre. Seus princípios são pautados 
na possibilidade de se aproveitar uma viagem de modo mais calmo, 
equilibrado, profundo, autêntico e responsável (BAUER; PANOSSO NETTO, 
2014, p. 26). 
 

A importância de apresentar o turismo como atividade que pode ser realizada 

de maneira mais lenta se deve ao fato de recolher valores mais significativos e auxiliar 

no crescimento do turismo responsável, o que é benéfico para todos os agentes 

sociais envolvidos no processo e vai ao encontro dos princípios da Organização 

Mundial do Turismo (OMT). 

Apesar de ser considerada uma tendência contemporânea, as discussões 

científicas relacionadas a esse “novo conceito de viagens” (BAUER; PANOSSO 

NETTO, 2014, p. 25) e seus benefícios são incipientes e ainda carentes de 

aprofundamento teórico, apresentando-se aliada aos segmentos já consolidados e 

reconhecidos pelo setor. 

O ineditismo da pandemia Covid-19 trouxe um cenário de gravidade e 

restrições ainda não vivenciado mundialmente neste século, totalmente imprevisível, 

no qual todos se viram forçados a diminuir o ritmo de alguma maneira e manter o 

isolamento social como único meio viável de proteção contra a doença, bem como 

repensar o modo de se relacionar consigo, com o outro e com o ambiente. 

No que diz respeito ao mercado do turismo, o cenário pós-pandemia Covid-19 

prevê uma recuperação lenta e gradual, além de gerar desafios e incertezas aos 



12 

turistas, sendo a prática do turismo lento uma possibilidade para motivar novas 

viagens e oferecer a sensação de segurança esperada. 

 Partindo-se dessas considerações, estabelecemos o objetivo geral do nosso 

trabalho que é avaliar a tendência dos turistas em optar pela prática do turismo lento 

no cenário pós-pandemia Covid-19. Os objetivos específicos consistem em: discutir 

de que maneira o movimento de desaceleração do tempo vem mudando o modo de 

vida das pessoas, identificar os principais impactos da pandemia Covid-19 para a 

sociedade e o turismo, e, por fim, apontar as relações entre as atividades realizadas 

pelos turistas em suas viagens antes da pandemia e sua relevância para se fazer 

turismo superado o momento atual. 

 O caminho metodológico seguido para desenvolver os objetivos compreende o 

desenho de uma pesquisa de natureza quantitativa, do tipo exploratória, dividido em 

três etapas: levantamento de informações teóricas por meio da revisão de literatura; 

investigação empírica, com uso de questionários disponibilizados on-line; e análise e 

intepretação dos dados obtidos. 

 Estruturamos este estudo em três capítulos, a saber: o primeiro aborda o 

turismo lento, o segundo compreende a pandemia Covid-19 e suas implicações nas 

diferentes áreas, inclusive no turismo; e o terceiro apresenta e discute os principais 

resultados encontrados na pesquisa. 
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1.   TURISMO LENTO 

 

 Neste capítulo, iremos abordar os principais aspectos relacionados ao turismo 

lento, a partir do pensamento oriundo do movimento slow food, a fim de identificar o 

momento em que a sociedade começou a repensar seu modo de interpretar o tempo 

e se relacionar com ele. 

Veremos, ainda, de que maneira essa filosofia impacta no estilo de vida das 

pessoas e suas opções de lazer, dentre as quais o turismo está inserido, com o 

objetivo de compreender os motivos para a prática desse tipo de atividade, bem como 

seus benefícios a partir de escolhas mais sustentáveis. 

 

1.1.  SLOW FOOD E A FILOSOFIA DO MOVIMENTO DEVAGAR 

 

Em 1986, o ativista alimentar italiano Carlo Petrini funda o movimento Slow 

Food, na cidade de Bra, na Itália, com o objetivo de “apoiar e defender a boa comida, 

o prazer gastronômico e um ritmo de vida mais lento” (SLOW FOOD BRASIL, 2013). 

Sua filosofia segue o conceito da ecogastronomia, por meio da escolha de 

alimentos tradicionais e sustentáveis de qualidade para a manutenção de valores 

históricos e socioculturais presentes em cada prato. O alimento deve ser bom, limpo 

e justo, contribuindo para a harmonia ambiental do planeta (SLOW FOOD BRASIL, 

2013). 

Com o passar dos anos, a causa foi ganhando novos adeptos e cresceu 

rapidamente, tornando-se oficialmente uma associação internacional sem fins 

lucrativos com a assinatura do manifesto Slow Food em Paris no ano de 1989 - cujo 

trecho destacamos a seguir - e engloba mais de 100.000 membros em mais de 160 

países (SLOW FOOD BRASIL, 2013): 

 
O nosso século, que se iniciou e tem se desenvolvido sob a insígnia da 
civilização industrial, primeiro inventou a máquina e depois fez dela o seu 
modelo de vida. Somos escravizados pela rapidez e sucumbimos todos ao 
mesmo vírus insidioso: a Fast Life, que destrói os nossos hábitos, penetra na 
privacidade dos nossos lares e nos obriga a comer Fast Food. O Homo 
sapiens, para ser digno desse nome, deveria libertar-se da velocidade antes 
que ela o reduza a uma espécie em vias de extinção. [...] Em nome da 
produtividade, a Fast Life mudou nossa forma de ser e ameaça nosso meio 
ambiente. Portanto, o Slow Food é, neste momento, a única alternativa 
verdadeiramente progressiva. [...] Slow Food é uma ideia que precisa de 
inúmeros parceiros qualificados que possam contribuir para tornar esse 
(lento) movimento, em um movimento internacional, tendo o pequeno caracol 
como seu símbolo (SLOW FOOD BRASIL, 2013). 
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A figura 1 apresenta o símbolo adotado pelo Slow Food que foi escolhido pelo 

fato de mover-se lentamente e alimentar-se calmamente durante a sua vida, 

valorizando o seu próprio tempo, além de ser uma especialidade da região, berço do 

movimento. Ansiliero (2006) acrescenta que, por carregar sua concha nas costas, o 

molusco sente-se em casa onde quer que esteja, é de fácil adaptação e possui 

habilidade para se fixar em qualquer lugar. 

 

Figura 1 – Símbolo Slow Food 

 

Fonte: Slow Food International, 2015. 

 

Tal perspectiva do movimento nos faz pensar qual é a real interpretação que 

damos ao tempo e como nos relacionamos com ele a partir das inúmeras atividades 

com as quais nos vemos envolvidos em nosso cotidiano. Para além disso, Honoré 

(2019) contribui com a reflexão do que ele chama de “filosofia Devagar” que pode ser 

resumida em uma palavra: equilíbrio. Não é necessário fazer tudo exatamente com a 

velocidade reduzida - como se fosse uma utopia -, mas ser capaz de entender o 

momento em que é possível ser ligeiro ou mais devagar, saber utilizar o tempo giusto1 

das coisas, manter o estado de espírito lento, ainda que a produtividade exija certa 

rapidez. 

 O advento das novas tecnologias e da internet tornou a nossa relação com o 

tempo ainda mais imediatista. Quanto menor for o esforço de um produto para obter 

o melhor resultado, maior é o valor a ele atribuído. Honoré (2019), no entanto, afirma 

que nem sempre rapidez significa qualidade, pois é possível desenvolver uma 

atividade devagar que produza resultados rápidos e satisfatórios. 

É interessante reforçar que não consideramos a tecnologia em si como algo 

maléfico para a humanidade. A questão a se refletir é a real necessidade do seu uso 

 
1 Terminologia utilizada na música que caracteriza o andamento correto no qual a melodia deve ser 
tocada. 
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a todo o instante e de que modo nos deixamos mover por essa mesma velocidade, 

sem sermos protagonistas do nosso próprio tempo. 

 
A tecnologia não é um fim em si mesma. Serve para que se viva melhor. [...] 
A tecnologia é uma oportunidade, não uma obrigação. Aliás, o planeta está 
cheio de zonas não-tecnologizadas: sobre a Terra hoje coexistem todos os 
níveis de civilização, desde a Pré-História até o ano 2000. Quem não gosta 
de tecnologia tem para onde ir, se quiser (DE MASI, 2012, p. 42,44). 
 

 Naigeborin (2011) aponta que o ato de “ser Devagar” resume-se em aproveitar 

melhor o tempo livre, aderindo a um estilo de vida simples, cujos valores tendam ao 

minimalismo ao invés do consumismo. Assim, é possível conscientizar e estimular as 

pessoas a prezar pela qualidade de vida, pois, em meio a uma rotina agitada, é o 

nosso corpo que irá sofrer os desgastes físicos e mentais gerados pela velocidade.  

 Estamos de tal modo desabituados a fazer as coisas com calma que, quando 

temos um tempo livre, logo encontramos uma maneira de ocupá-lo com mais 

compromissos ou tarefas, e, como consequência, novamente nos falta tempo. (DE 

MASI, 2012). 

 Vemo-nos apressados em acumular afazeres, experiências, capital e deixamos 

de lado o que mais importa: vivenciar o tempo presente. Com isso, temos a sensação 

de que o rumo dos demais é determinado por quem chega na frente. Pautamos nossos 

valores a partir da referência de outra pessoa, não pelo que acreditamos de verdade. 

Somos ensinados assim, motivados a estar sempre um passo à frente, como se fosse 

uma constante corrida contra o tempo. 

 Sabemos que a ruptura de um pensamento já estruturado e aceito socialmente 

não passa pelo mesmo processo de uma inovação tecnológica, por isso, segundo 

Naigeborin (2011), os ideais do Movimento Devagar2 avançam lentamente e sua 

proposta é nos fazer pensar e reconectar com a vida que queremos construir. 

Na visão de Barato (2017, p. 238) “o Slow Movement é um apelo por melhor 

qualidade de vida. Ele não elimina necessariamente benefícios da velocidade, mas 

chama atenção para necessidades de moderação em tudo que realizamos”. 

Desse modo, surgiram ao longo dos anos outros movimentos com o sentido de 

redimensionar sensações e experiências em diferentes vertentes, como nas cidades, 

 
2 A escolha pela manutenção do termo em português, assim como encontrado na publicação de 
Naigeborin (2011) se dá pela valorização da produção no idioma. 
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na moda, no sexo, na educação, nos livros, nos investimentos, na medicina, na ciência 

e também no turismo, conforme discutiremos a seguir. 

 

 

1.2.  RELAÇÃO ENTRE TEMPO E TURISMO LENTO   

 

 Como vimos anteriormente, a filosofia do Movimento Devagar encontrou seu 

espaço na sociedade a partir das pessoas que a adotaram como um estilo de vida. 

Nesse sentido, em sua obra Sociologia do turismo, Krippendorf (apud LOHMANN; 

PANOSSO NETTO, 2012) critica fortemente o modo de viajar da sociedade industrial, 

ao mesmo tempo em que o turismo mundial passava por um período de grande 

expansão. Na visão do autor, as pessoas decidem viajar, ou não, por condicionantes 

socialmente estabelecidas: “O que impele um indivíduo a viajar, a procurar lá fora o 

que não encontra dentro, não é tanto o resultado de um impulso pessoal quanto a 

influência do meio social, que fornece a cada um as suas normas existenciais” (p. 37). 

Sabemos que a partir da Revolução Industrial iniciam-se os primeiros 

movimentos de pessoas para a prática do turismo. O fenômeno do turismo de massa 

surge a partir do advento das viagens de trem e férias pagas conquistadas pelos 

trabalhadores, em meados do século XVIII, que possibilitam o deslocamento de uma 

grande quantidade de pessoas. Com os avanços tecnológicos, após a Segunda 

Guerra Mundial, começa o turismo contemporâneo. 

 
O modelo de viagens massificadas, com significado superficial, acelerado e 
artificializado deu sinais de esgotamento. A recente crise do sistema 
capitalista, manifestada ainda no século XX a partir das Guerras Mundiais, 
dos colapsos econômicos e dos desequilíbrios ambientais, sociais e políticos, 
fez com que considerável parcela da sociedade passasse a questionar o 
modelo societário vigente, com reflexo no turismo contemporâneo (BAUER; 
PANOSSO NETTO, 2014, p. 28). 
 

 Como desdobramento, Bauer e Panosso Netto (2014, p. 28) apontam que “os 

processos de escolha de destinos e experiências turísticas sofreram invariavelmente 

nas últimas décadas com a influência da chamada indústria cultural, afetando a 

dinâmica das viagens em todo o planeta”. 

Os pacotes turísticos do tipo completo, que agregam a parte aérea e terrestre, 

vendidos pelas principais operadoras de turismo com uma extensa programação 

diária, leva-nos a acreditar que os turistas procuram acrescentar uma grande 
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quantidade de atividades em suas viagens que são estruturadas e realizadas de 

maneira cronometrada, na qual a qualidade da experiência não é a prioridade. 

 Esse modo de viajar faz com que nem de férias se abandone o estresse da vida 

cotidiana e é muito comum que um turista retorne de sua viagem mais exausto que 

antes de deixar seu local de residência habitual. É por esse motivo que a “filosofia 

Devagar” tem tomado força também no turismo, cuja proposta parte de uma 

contraposição ao turismo de massa, sendo o Slow Tourism ou Slow Travel um dos 

desdobramentos do Slow Food. 

Para fins de análise e compreensão desta pesquisa, consideraremos ambas as 

nomenclaturas como sinônimos. No entanto, seguindo a valorização da produção em 

língua portuguesa, optamos pelo uso do termo aportuguesado, conforme identificado 

na publicação de Pereiro e Fernandes (2018). 

 Ao considerarem o turismo lento como uma nova maneira de praticar turismo 

que favorece a qualidade da experiência do turista ao optar pela realização de 

atividades de maior conexão no destino, Bauer e Panosso Netto (2014) reafirmam a 

ideologia presente nas escolhas por viagens fundamentadas por essa forma de 

pensar e aproveitar o tempo disponível, como contradição à velocidade exagerada 

presente na sociedade contemporânea. 

 
O Slow Travel é, em primeiro lugar, mais que um segmento de turismo e/ou 
uma modalidade de lazer. Trata-se de um novo conceito de viagens, de 
diversão e de aprendizado, filosoficamente pautado em questionamentos 
sobre o modo tradicional de se fazer e vivenciar turismo, que expressa e 
incentiva uma crescente mudança de comportamento de muitos viajantes, 
notadamente na última década do século XX e no início do século XXI 
(BAUER; PANOSSO NETTO, 2014, p. 25). 
 

A visão de Barato (2017) contribui com essa perspectiva por considerar que o 

turismo lento resgata o sentido das viagens, pois diminui o ritmo das atividades que 

se deve realizar, em oposição ao turismo de massa, e confere maior liberdade e 

autonomia ao turista para escolher alternativas diferentes das que normalmente são 

indicadas, seja pelas mídias ou guias de turismo. Além disso, essa ressignificação 

contribuiu com ações mais sustentáveis dos turistas, visto que as práticas do turismo 

de massa contribuem para o aumento dos impactos negativos oriundos da atividade. 

 
[...] o Slow Turismo convida a reduzir o número de experiências durante as 
viagens e a se concentrar na qualidade, uma vez que o turismo lento significa 
viver a experiência do tempo na viagem. Viajar de acordo com o seu tempo, 
levando tempo para apreciar alguns momentos de felicidade em vez de 
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acumular as experiências atropeladas (MENÉTREY; SZERMAN, apud 
BARATO, 2017, p. 238). 

  

 Na literatura acadêmica há ainda certa limitação de produções científicas 

acerca do assunto, mas fato é que sua vertente se inicia a partir do turismo 

gastronômico, uma vez que a comida é a prática do eixo fundamental do Movimento 

Devagar; logo, trata-se muito mais de uma perspectiva de comportamento do turista. 

Para Valduga e Ueno (2016, p. 169) “o conceito de slow tourism, tem sido 

construído a partir do contraste com a prática contemporânea de consumo e do 

desenvolvimento do turismo”. Ainda em busca de reconhecimento acadêmico, a 

temática revela novas oportunidades de incorporação de valores a um campo amplo 

que parte do desenvolvimento de destinos turísticos, mas também e, principalmente, 

daqueles que o consomem, os sujeitos turísticos. 

 De acordo com a contribuição teórica de Lumdson e Mc Grath, o turismo lento 

possui três características principais: lentidão, experiência de viagem e consciência 

ambiental. Há, ainda, outro elemento a ser considerado, segundo a visão de Mogollón, 

De Salvo e Di Clemente: a qualidade. 

 As características e suas definições estão representadas na figura 2: 

 

Figura 2 – Características do turismo lento 

Característica Definição 

Lentidão 

Percepção crítica do tempo que se estabelece com um 

papel fundamental da “filosofia Devagar”. Perpassa a 

maneira de fazer que prioriza a simplicidade e o desligar 

da vida quotidiana. 

Experiência de viagem 

Percepções sentidas pelos sujeitos turísticos a partir da 

escolha dos tipos de meios de transporte, alimentos e 

bebidas, patrimônios do local visitado, bem como a 

quantidade de atrativos que visita. A experiência é uma 

busca pelo autoconhecimento e autorrealização. 

Consciência ambiental 

Presente na escolha dos meios de transporte, nas formas 

de deslocamento, na emissão de poluentes na atmosfera, 

nas mudanças climáticas, nas ações de impacto 

ambiental, na valorização do patrimônio histórico e cultural 
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e nos modos de vida das comunidades tradicionais dos 

destinos. 

Qualidade 

Possibilidades oferecidas ao turista para o desfrute do 

tempo e da lentidão. A segurança, a privacidade, o silêncio 

e a autonomia são aspectos relevantes e capazes de 

atribuir a devida valorização do tempo. 

Fonte: elaboração própria baseado em VALDUGA; UENO (2016). 

 

 Nesse sentido, “o Movimento Devagar se apresenta como uma tentativa de 

conscientização e estímulo às pessoas, mostrando que existe um outro caminho, uma 

alternativa para viver com mais qualidade” (NAIGEBORIN, 2011, p. 31), propondo, “ao 

menos em tese, nova relação do homem consigo, com seu meio, seus sistemas de 

produção, de concepção de valores e de ordenamento institucional, tudo isso a partir 

da transformação da relação da sociedade com o tempo” (BAUER; PANOSSO 

NETTO, 2014, p. 30). 

 A Associação Slow Movement Portugal (2020) considera o turismo lento um 

conceito diferenciado de turismo e o classifica como turismo consciente, cujas 

características são: 

 
Tornar-se parte do local que se visita, apreciar as esplanadas, conversar com 
quem ali vive, procurar entender as pessoas, os modos de viver, os espaços. 
Escolher os locais com que mais nos identificamos e passar lá horas. 
Conhecer a pé, de bicicleta, de comboio. Participar nas atividades locais, 
contribuir para o seu desenvolvimento. 
 

 Desse modo, o Slow Movement Internacional (2020), ao abordar os aspectos 

essenciais do turismo lento, considera: a oportunidade de se tornar parte da vida local 

e de se conectar a um lugar e seu povo, a conexão com a cultura, as opções de 

hospedagem mais familiares e acolhedoras, o tempo maior de permanência no 

destino, a participação e imersão nos acontecimentos locais, sem qualquer tipo de 

pressão, capaz de tornar o turista protagonista de sua própria perspectiva de viagem 

para, até mesmo, apoiar causas sociais por meio do turismo voluntário. 

É a partir dessas circunstâncias que se dá a relação entre o tempo e o 

Movimento Devagar, uma vez que a trajetória em si é mais importante do que o ponto 

de partida e chegada. A prática do turismo lento torna possível que o turista tenha 

memória afetiva dos destinos visitados e passe a observar as coisas com outro olhar, 
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com atenção aos detalhes, qualificando sua experiência e a autenticidade das 

relações estabelecidas (PEREIRO; FERNANDES, 2018). 

 Percebemos, assim, que a prática do turismo lento e as características 

defendidas e valorizadas pelo Movimento Devagar contribuem para uma nova 

percepção do indivíduo enquanto sujeito turístico que considera em sua prática 

atitudes responsáveis que serão abordadas a seguir. 

 

 

1.3.  A RESPONSABILIDADE SUSTENTÁVEL NO TURISMO LENTO 

 

 Uma das características que mais se destacam na prática do turismo lento é a 

responsabilidade que abrange os conceitos de sustentabilidade à medida que prioriza 

e valoriza o destino e a comunidade local, diminuindo os impactos negativos e 

maximizando os positivos que são gerados pela atividade. 

 Utilizamos o termo “responsabilidade” por entender que não basta a 

conscientização e/ou sensibilização, pois, de algum modo, todos possuímos o 

conhecimento a respeito de práticas sustentáveis. De fato, pelo próprio sentido 

atrelado à palavra no campo do Direito, ser responsável é agir de maneira 

comprometida, responder por seus atos e buscar evitar o erro.  

 A Revolução Industrial maquinizou o comportamento da sociedade e, no final 

do século XX, a intensificação das relações econômicas, políticas e socioculturais 

entre os países e as pessoas deu origem ao termo que conhecemos por globalização 

que: 

 
[...] redimensiona – sem aniquilar – as dimensões de espaço e tempo. Em 
segundos, os satélites, a internet, a televisão, os telefones etc. possibilitam 
que as imagens e informações circulem pelo mundo; as transações 
financeiras just in time movimentam capitais de diversos países; diferentes 
pessoas, mercadorias, culturas, hábitos e padrões de consumo passam a 
fazer parte da fabulosa “aldeia global” (IANNI, apud ASSIS, 2002/2003). 
 

 Por isso, as discussões em torno do desenvolvimento sustentável 

frequentemente abrangem aspectos relacionados ao turismo, tanto pelo constante 

crescimento da atividade nos últimos anos quanto pelo desafio imposto no 

planejamento do turismo, a fim de se tornar mais benéfico e menos agressivo. 

 
O sistema turístico dominante quer que viajemos aos destinos da forma mais 
rápida possível. Mais longe, mais rápido e em menos tempo é um ideal 
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marcante que tem seus valores embasados na modernidade e expressos no 
turismo convencional. O turismo responsável nos convida a reduzir a 
velocidade, o consumo de combustíveis fósseis e a poluição, a viajar 
lentamente e a compreender os lugares pelos quais passamos e visitamos 
de forma a ficar mais enriquecidos com a experiência (PEREIRO; 
FERNANDES, 2018, p. 369). 
 

 Como podemos observar, tais características associadas ao turismo 

responsável estão presentes na prática do turismo lento, uma vez que “o retorno às 

formas mais tradicionais de vida pode agir como paliativo, uma maneira de abrandar 

os efeitos das exigências do tempo, como no caso do turismo, que poderia oferecer 

às pessoas um período de férias mais tranquilo” (BATISTA; GRISCI; GALLON; 

FIGUEIREDO, 2013, p. 32). 

 Segundo Valduga e Ueno (2016, p. 170) “a consciência ambiental está presente 

desde o debate sobre a escolha dos meios de transporte, as formas de deslocamento, 

a emissão de poluentes na atmosfera e as mudanças climáticas”.  

 A responsabilidade sustentável no turismo faz uma analogia que assinala um 

caminho para um turismo diferente que promova viagens de proximidade dentro do 

mesmo país e algumas viagens a outros países como um modo de aprender sobre 

outras formas de vida, sem o viés ideológico de superioridade e com uma atitude de 

escuta e observação de outros pontos de vista, com mais reciprocidade e 

interatividade, mais curiosidade, empatia e humildade (PEREIRO; FERNANDES, 

2018). 

 Entretanto, entendemos que o turismo lento não tem que se desenvolver em 

todos os lugares do planeta. Do mesmo modo, o turismo, como atividade, não deve 

ser visto como o único modelo possível de desenvolvimento e planejamento. 

 A responsabilidade sustentável no turismo é um meio e uma defesa do 

fenômeno que respeita a conservação ambiental e que permita uma adaptação 

positiva ao novo quadro global de sustentabilidade (PEREIRO; FERNANDES, 2018). 

 Como observamos, os aspectos socioculturais e ambientais estão 

contemplados na prática do turismo lento. E os econômicos? Alguns podem pensar 

que é uma atividade própria das classes sociais privilegiadas por ir contra os princípios 

do turismo de massa, normalmente associado às classes mais populares. Na verdade, 

ocorre justamente o contrário, uma vez que o Movimento Devagar combate as práticas 

convencionais estimuladas pelo capitalismo, além do fato de contribuir com a 

economia e o desenvolvimento local. Assim, configura-se uma atividade acessível, 
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principalmente pelo fato de sua filosofia equiparar-se a uma maneira de pensar na 

qual o “ser” importa mais que o “ter”. 

Nesse aspecto, a pandemia Covid-19 gerou um cenário inédito para o mundo, 

no qual todos foram impactados pelo desconhecido e confinados de uma maneira que 

proporcionou a oportunidade de refletir e reconsiderar diferentes aspectos presentes 

nas relações sociais. A respeito desse tema e suas consequências, trataremos no 

capítulo seguinte.  
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2.   O TURISMO E A PANDEMIA COVID-19 

 

 Neste capítulo, trataremos de dados a respeito da pandemia Covid-19 que 

atingiu o globo e impactou todas as áreas da sociedade em todos os países. 

Refletiremos e questionaremos quais foram esses impactos, principalmente 

relacionados ao campo do turismo. 

Levantaremos também informações sobre os desafios impostos aos atores 

envolvidos na atividade e quais são as perspectivas para o retorno lento e gradual da 

prática do turismo. 

 

2.1.  OS IMPACTOS DA PANDEMIA COVID-19 NA SOCIEDADE 

 

O mês de dezembro do ano de 2019 é marcado pelo início de um vírus 

desconhecido. A cidade de Wuhan, na China, logo se torna o epicentro da doença. 

Ainda assim, para a maior parte das autoridades e cientistas tratar-se-ia de um caso 

isolado. No entanto, com o passar dos meses, diversos outros países começaram a 

vivenciar a mesma realidade, incluindo o Brasil, cujo primeiro caso foi registrado em 

25 de fevereiro de 2020 (OPAS, 2020). 

Nesse cenário, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declara o surto como 

uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, sendo classificado 

como pandemia em 11 de março de 2020. Como desdobramento, consequências 

jamais previstas antes, sendo o isolamento social a única saída para combater o 

avanço da doença. Dados da OMS, obtidos em 19 de novembro de 2020, indicam que 

mais de 55 milhões de pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus em todo o 

mundo (OPAS, 2020). 

 
[...] a expansão explosiva do Covid-19 foi paralisando paulatinamente os 
sistemas de saúde, os sistemas internacionais de viagens aéreas, marítimas 
e terrestres, o comércio, o setor de eventos e diversões públicas, a produção 
industrial e agrícola e, consequentemente, as bolsas de valores e os sistemas 
financeiros nos principais polos de produção e consumo de riquezas do 
planeta (TRIGO, 2020, p. 8). 
 

 Os impactos oriundos da pandemia geraram consequências nunca antes 

vivenciadas na história recente e afetaram o modo de se relacionar das pessoas em 

diferentes aspectos, conforme destacaremos e discutiremos a seguir. 
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Acreditamos que o principal impacto é o sociodemográfico. Com o 

distanciamento e isolamento nos vimos aprisionados, surgindo ou desenvolvendo 

transtornos psicológicos ou sentimentos que afetam diretamente a nossa saúde 

mental. 

 O medo da doença, a sensação de insegurança no acesso às necessidades 

básicas essenciais como alimentação, saúde, educação, na utilização de meios de 

transporte, o desemprego. É o que aponta um levantamento feito pela Área de 

Inteligência de Mercado do Grupo Abril, em parceria com a MindMiners3, que contou 

com a participação de 4.693 brasileiros. Os resultados mostram que 70% deles estão 

com medo do desemprego e da segurança de amigos e familiares e 59% indicam a 

palavra “insegurança” como a que melhor define seus sentimentos em relação à 

Covid-19. 

Precisamos desdobrar a análise e refletir a realidade das comunidades menos 

observadas pelos governos, tais como as favelas e indígenas. Por mais que seja uma 

doença que atinja a todos, o aspecto social reafirma a desigualdade e racismo 

estruturados em nossa sociedade pelo fato de ser menos viável o isolamento nesses 

grupos, principalmente pelas questões socioeconômicas envolvidas.  

É necessário atenção às zonas rurais, às regiões mais afetadas, aos grupos 

mais vulneráveis como os idosos, à ocupação das crianças, adolescentes e jovens, à 

estrutura familiar e domiciliar, ao elevado número de óbitos. 

 Em relação aos impactos econômicos, a repentina pausa das principais 

atividades que fortalecem a economia dos países trouxe consequências severas. 

Justamente pelo fato das pessoas terem que manter o isolamento social, 

desencadeou-se um “efeito bola de neve”, visto que algumas empresas tiveram que 

funcionar com número reduzido de colaboradores ou, em muitos casos, até demiti-los, 

diminuir a carga horária e/ou salários, aderir ao trabalho do tipo home office. 

As famílias se viram com a necessidade de encurtar gastos e economizar. O 

consumo diminuiu e praticamente todos os que compõem os setores de comércio e 

serviços foram atingidos. Houve redução na importação e exportação de produtos, 

tendo como resultado o impacto nos principais indicadores econômicos: taxa de 

 
3 Disponível em: https://saude.abril.com.br/mente-saudavel/a-epidemia-oculta-saude-mental-na-era-
da-covid-19. Acesso em: 28 out. 2020. 

https://saude.abril.com.br/mente-saudavel/a-epidemia-oculta-saude-mental-na-era-da-covid-19
https://saude.abril.com.br/mente-saudavel/a-epidemia-oculta-saude-mental-na-era-da-covid-19
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inflação; juros; câmbio. Em âmbito nacional, uma queda de 2,2% do PIB4 no 

acumulado do 2º semestre deste ano.  

 Quanto aos impactos político-legais, presenciamos líderes de governos 

totalmente despreparados para lidar com a situação, discutir medidas e políticas 

públicas necessárias para o enfrentamento à crise. Os interesses e as disputas de 

partidos políticos que, na maioria das vezes, estão acima dos do povo ao passo que 

este se divide pela não aceitação de um viés ideológico diferente do seu. 

Perpassa pela aprovação de novas Leis, Medidas Provisórias, Decretos, 

Instruções Normativas, Programas Emergenciais, fiscalização, a adequação aos 

protocolos de higienização e limpeza, a implicação das medidas no comportamento 

dos cidadãos. 

 Os impactos culturais dizem respeito à restrição aos ambientes e equipamentos 

que possibilitam o acesso da população ao lazer e à diversidade cultural existente, o 

aumento da xenofobia, a valorização da mídia e órgãos de imprensa, a mudança no 

comportamento das pessoas para se adequar a uma nova forma de lazer doméstico 

(CLEMENTE; STOPPA, 2020). 

 Nos impactos tecnológicos, vimos a própria limitação da ciência frente ao 

desconhecido, a corrida pela identificação do vírus e, agora, criação de uma vacina, o 

uso de novas ferramentas digitais, principalmente para a promoção do lazer e 

aproximação entre as pessoas, a programação online e o uso de plataformas stream 

para transmissão de conteúdo e reuniões, a adequação do ensino remoto. 

 Na contramão dos demais aspectos, as informações pertinentes aos impactos 

ambientais são positivas. A ausência do deslocamento favoreceu a diminuição dos 

índices de poluição, a mudança na qualidade do ar, a melhora significativa da água, 

inclusive, o desenvolvimento de pesquisas que até então eram inviáveis pela intensa 

movimentação de pessoas. No entanto, há uma maior geração de resíduos sólidos. 

Devido à magnitude percebida e detalhada, fica-nos a percepção de que tipo 

de sociedade estamos construindo e o quanto realmente não temos controle sobre os 

fenômenos da natureza. Pelo fato do turismo apresentar diferentes consequências em 

torno das variáveis apresentadas, dedicaremos a seção a seguir para discorrer sobre 

o assunto. 

 

 
4 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php. Acesso em: 29 out. 2020. 

https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php
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2.2.  OS IMPACTOS DA PANDEMIA NO TURISMO   

 

 O turismo está diretamente relacionado ao deslocamento de pessoas e sua 

contribuição na economia de muitos países é significativa, o que torna necessário 

revisar alguns dos impactos anteriormente mencionados e apropriá-los ao universo 

que compreende a prática da atividade. 

 
[...] o setor de lazer, turismo e entretenimento foi dos mais afetados e com 
mais tempo para conseguir uma paulatina recuperação, a não ser que os 
medicamentos e as vacinas sejam produzidos rapidamente e permitam 
imunizar a maior parte da população (TRIGO, 2020, p. 9). 
 

Conforme o último relatório anual apresentado pelo World Travel & Tourism 

Council (WTTC, 2020a), entidade que representa o setor de viagens e turismo 

globalmente, em conjunto com a Oxford Economics, o setor obteve um crescimento 

de 3,5% em 2019, ultrapassando o da economia global - que foi de 2,5% em 2019 - 

pelo nono ano consecutivo. 

Ainda segundo o documento, o impacto direto, indireto e induzido de viagens e 

turismo foi responsável pela contribuição de US$ 8,9 trilhões para o PIB mundial, o 

que representa 10,3% do PIB global, além de gerar 330 milhões de empregos, 

revelando que 1 a cada 10 empregos em todo o mundo é originado pelo setor. As 

exportações de visitantes totalizaram US$ 1,7 trilhão (6,8% do total das exportações 

e 28,3% das exportações globais de serviços) e houve US$ 948 bilhões de 

investimento de capital (4,3% do investimento total) (WTTC, 2020a). 

No entanto, a perspectiva atual é de recuperação lenta e gradual, pois, pelo 

fato de lidar diretamente com o deslocamento das pessoas, o turismo é um dos 

setores mais impactados diante do cenário totalmente inédito e sem precedentes pelo 

qual atravessa. Se antes havia previsão de crescimento do turismo global entre 3% e 

4% em 2020, os dados mais recentes da Organização Mundial de Turismo (OMT, 

2020) revelam que a pandemia Covid-19 causou uma queda de 70% no turismo 

internacional nos primeiros oito meses do ano. Em aspectos econômicos, representa 

uma perda 8 vezes superior à crise de 2009. 

Novos números do WTTC (2020b) revelam que, apesar de uma ligeira melhora 

desde junho, número impressionante de 174 milhões de empregos podem ser 

perdidos à medida que as barreiras às viagens globais permanecerem existindo. 

Essas restrições prolongadas também podem causar uma perda de US$ 4,7 trilhões 
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na contribuição do setor para o PIB global, o que equivale a uma redução de 53% se 

comparada ao ano de 2019. 

No turismo, um dos setores mais atingidos foi o de cruzeiros marítimos que teve 

a sua operação totalmente suspensa no mês de março, originando demissões em 

massa, apesar das despesas com os navios continuarem. Companhias aéreas, 

empresas rodoviárias e ferroviárias, shopping centers, centros de entretenimento, 

áreas de eventos, parques temáticos, hotéis e resorts vivenciaram uma realidade 

parecida, com uma queda de 40% a 90% nas vendas, ainda que não tenham 

paralisado totalmente as suas operações (TRIGO, 2020). 

A figura 3 contém dados referentes ao volume de produção das principais 

atividades características do turismo consideradas pela OMT, que, de acordo com o 

estudo realizado pelo IGBE, representam 3,71% do PIB do Brasil (referente ao ano de 

2009), conforme apontamento da Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2020).  

 

Figura 3 - Volume médio de produção mensal do turismo em 2020 

 

Fonte: FGV, 2020. 
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Podemos perceber que o impacto atinge, em média, de 89% a 87% da 

produção mensal normal nos meses de abril e maio, período de maior isolamento 

social, colocando em risco a manutenção dos empreendimentos e empregos dos 

milhares de trabalhadores envolvidos nessas atividades. A estimativa é que a maior 

parte delas encerre o ano com a produção em média 15% a menos de quando 

começou, com as agências de viagens sendo as mais afetadas. 

É necessário refletirmos que, apesar do impacto envolver as diferentes 

atividades e tipos de negócios em turismo, a maximização dos danos certamente se 

dá nas regiões com maior dependência econômica e empresas com menor fluxo de 

capital. Ao avaliarmos a participação do turismo na composição dos PIBs de alguns 

países, por exemplo, percebemos que em Portugal é de 13,7%; na Espanha, 12,3%; 

na França, 9,5%; na Grã-Bretanha 9%; na Itália 5%; no Brasil, 3,7% e nos Estados 

Unidos, 2,6% (CRUZ, 2020). 

Em contrapartida, constatamos que em algumas nações e regiões que são 

frequentadas internacionalmente por turistas, a taxa de contribuição do turismo em 

seus PIBs é bem mais representativa. É o que observamos na República das Maldivas 

(no Índico), cujo valor chega a 32,5% do PIB; em Aruba (Caribe), com 32%; República 

de Seicheles (no Índico), 26,4%; e Comunidade das Bahamas (no Atlântico), com 

19,5% (CRUZ, 2020). 

Do mesmo modo, o cenário se reproduz quando pensamos nas grandes redes 

da hotelaria e companhias aéreas que estão sob domínio de grupos fortemente 

estabelecidos, desencadeando maior impacto social nesses destinos e ampliando a 

discussão da desigualdade gerada pela atividade (CRUZ, 2020), principalmente se 

tratando do pequeno e médio empreendedor que é maioria no caso do Brasil. 

 No cenário brasileiro, a figura 4 elenca quantitativamente a ocupação formal e 

informal na economia das regiões do país, considerando as mesmas atividades 

características do turismo anteriormente apresentadas. Os dados são do Sistema de 

Informações sobre o Mercado de Trabalho no Setor Turismo (SIMT), desenvolvido 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Ministério do 

Turismo (MTur). 
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Figura 4 – Ocupação na economia 

 

Fonte: Ipea, 2018. 

 

 O primeiro aspecto relevante que observamos é o elevado índice de emprego 

gerado nas regiões que compõem o litoral brasileiro, assim como acontece com os 

principais destinos, sendo eles os mais impactados diretamente com a ausência da 

atividade. Ressaltamos, ainda, o elevado índice de empregos informais, 

principalmente nas regiões Norte e Nordeste que chegam a mais de 150% quando 

comparados aos formais. 

 Outro cenário se dá em locais que dependem quase que exclusivamente da 

atividade turística para geração de empregos, caso de Jijoca de Jericoacoara (CE), 

Rio Quente (GO) e Fernando de Noronha (PE), onde a taxa de dependência no 

turismo baseada no número de empregos nas principais atividades características do 

turismo, chega, respectivamente, a 71,2%, 63,6% e 61,2% (SAKOWSKI, 2015). 

Além do cenário negativo, tais aspectos também nos levam a refletir que tipo 

de turismo estamos fomentando e reproduzindo. De que modo o nosso 

comportamento também impacta negativamente os destinos e o que pretendemos 

daqui para frente. 
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Em 2020, o overtourism, a poluição ambiental e os congestionamentos 
causados pelo intenso fluxo de viajantes foram temporariamente controlados 
pela pandemia. É mais um aviso crucial de que a interação brutal entre 
humanos e a natureza causa mutações perigosas (TRIGO, 2020, p. 11). 

 

A pandemia trouxe à tona algo que já estava bastante claro: estamos 

destruindo a nós mesmos e se não mudarmos, seguiremos sofrendo as 

consequências dos nossos atos. Neste período, muitos destinos e atrativos turísticos 

foram menos impactados negativamente, ao menos em termos ambientais, pela 

ausência dos turistas que os frequentavam livremente e, muitas vezes, de maneira 

irresponsável.  

Comunidades locais que enfrentavam dificuldades com o excesso de turistas, 

vivenciam uma realidade diferente, causada pela pandemia, e têm a estimativa de, 

pelo menos por um tempo após a pandemia, aproveitar seus espaços de uma maneira 

menos tumultuosa. É tempo, também, de repensar valores, redescobrir o sentido de 

realizar viagens e replanejar o turismo nos destinos, a fim de que os princípios da 

sustentabilidade sejam realmente postos em prática. 

Do mesmo modo, surgiram iniciativas que antes não eram tão procuradas, 

impulsionadas principalmente pelo uso da internet, por meio de roteiros turísticos 

virtuais. Como exemplo, podemos citar a plataforma “Street View” que proporciona 

uma visão 360º de áreas da Amazônia (GOVERNO DO BRASIL, 2020a), a visitação 

virtual em diferentes museus ao redor do mundo e tours virtuais com transmissão 

simultânea e guiamento oferecidos por alguns destinos. 

Considerando as políticas de isolamento social e as incertezas em torno de um 

cenário que ainda permanece indefinido, contemplaremos as perspectivas para o 

futuro do turismo, admitindo-se o possível controle na propagação da doença e 

imunização dos indivíduos. 

 

 

2.3.  OS DESAFIOS PARA O CENÁRIO PÓS-PANDEMIA COVID-19 

 

A OMT (2020) prevê uma retomada do turismo internacional em 2021, 

especialmente no terceiro trimestre, mas sobretudo em 2022, com a retomada mais 

rápida da demanda doméstica. 
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 É o que também indicam os resultados de uma pesquisa divulgada pela 

consultoria Cap Amazon e pelo portal Mercado & Eventos realizada com 400 agentes 

de viagens das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba. Para 

55% deles, a expectativa é que os destinos nacionais serão os mais procurados após 

a pandemia (GOVERNO DO BRASIL, 2020b). 

Assim como nos demais setores da economia, o turismo enfrenta diferentes 

linhas de atuação para o restabelecimento das atividades e a estimativa de 

crescimento. A análise da FGV (2020) apresenta a recuperação do setor aéreo, o 

reequilíbrio de contratos e concessão, a proteção às micro e pequenas empresas, a 

promoção do turismo doméstico, a disponibilidade de crédito para empresas e 

consumidores de turismo e o replanejamento para a retomada dos negócios como 

sendo as principais propostas que auxiliarão nesse processo de retomada. 

O mesmo estudo aponta que o nível normal do volume médio de produção 

mensal das principais atividades características do turismo será retomado somente 

em meados de 2021 e superado a partir de 2022. 

A nova realidade com a qual estamos tentando nos adaptar precisa gerar no 

turista a sensação de segurança necessária para aproveitar a experiência turística no 

cenário pós-pandemia. Andrade (2020) aponta a liberdade, a dicotomia emocional 

causada pela insegurança versus saudade, o uso da tecnologia para compras e 

comunicação como as principais mudanças no comportamento do turista. Nesse 

sentido, percebemos que o turismo, da mesma maneira que contribuiu para a 

disseminação do vírus além fronteiras, servirá como alívio ao possibilitar a imersão 

dos turistas em outros destinos.  

 A Confederação Nacional de Municípios somou esforços junto ao MTur para 

realizar uma campanha que estimula a valorização do turismo doméstico após a 

pandemia (MARTINS, 2020). Há, ainda o selo “Turista Protegido” no intuito de 

credenciar estabelecimentos cadastrados no Cadastur (cadastro oficial do MTur que 

ordena, formaliza e legaliza os prestadores de serviços turísticos junto ao Governo) 

que estejam adequados às “boas práticas em questões associadas à biossegurança 

é a primeira etapa do Plano de Retomada do Turismo Brasileiro, coordenada pelo 

MTur, a fim de minimizar os impactos da pandemia e preparar o setor para um retorno 

gradual às atividades” e já conta com a emissão de mais de 20 mil selos (GOVERNO 

DO BRASIL, 2020c). 
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Com o objetivo de compreender as principais ações para a retomada do setor, 

o WTTC e a consultoria Oliver Wyman desenvolveram um relatório que revela as 

tendências para a recuperação da atividade turística, uma vez superada a fase mais 

crítica da pandemia de Covid-19. Os principais pontos a serem observados são: 

trabalhar em conjunto, aprimorar a experiência, investir em novas tecnologias, adotar 

protocolos globais de saúde e higiene, reconstruir a confiança dos viajantes 

(PANROTAS, 2020). 

 A OMT também indicou as cinco principais tendências no turismo para os 

próximos anos: turismo de natureza, bem-estar, base comunitária, volunturismo5 e 

turismo científico. A recomendação é que o fenômeno esteja alinhado a práticas 

sustentáveis a fim de favorecer o desenvolvimento por meio de uma atividade que 

seja responsável e inclusiva (BARRETO FILHO, 2020). 

Não é nosso objeto de estudo avaliarmos individualmente, mas entendemos 

que, em certa medida, apresentam características coincidentes com a filosofia do 

turismo lento, apoiando a ideia de que o termo não busca um conceito ou definição, 

mas diz respeito a um modo de se fazer turismo. 

 Por outro lado, quando observamos a reportagem de Paredes (2020) 

destacando que a cidade de Wuhan, antes epicentro da doença, agora é um dos 

principais polos turísticos da China, entendemos o quanto ainda há falta de 

consciência coletiva, assim como em outros momentos difíceis enfrentados pela 

humanidade nos quais após tornaram-se mais um episódio superado. Apesar disso 

tudo, o cenário ainda é bastante incerto, conforme corrobora Trigo (2020, p. 10): 

 
[...] quem mais estava informado sobre a crise menos fazia prognósticos, pois 
sabia a imponderabilidade e o grande número de variáveis com dados 
desconhecidos ou apenas parcialmente levantados. Covid-19 foi um “cisne 
negro” devastador, a primeira distopia do século XXI a paralisar o planeta, 
reduzindo brutalmente a mobilidade e a participação de pessoas em eventos, 
feiras, viagens, comemorações e festas fabulosas. Para algumas pessoas e 
instituições, foi um momento para refletir sobre o desenvolvimento caótico 
hodierno e como se reorganizar para o futuro. Para outras, foi uma 
oportunidade desperdiçada, uma crise que deixou muitos prejuízos, mal 
entendidos e pouco aprendizado, devido à ignorância ou ao egoísmo. 
 

 Uma das características que mais se destacam na prática do turismo lento é a 

responsabilidade que abrange os conceitos de sustentabilidade à medida que prioriza 

 
5 Viagem que tem por finalidade a realização de trabalho voluntário no destino, também conhecido 
como turismo voluntário ou turismo de voluntariado. 
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e valoriza o destino e a comunidade local, diminuindo os impactos negativos e 

maximizando os positivos que são gerados pela atividade. 

Nesse aspecto, cabe a realização de estudo que vise inter-relacionar essas 

variáveis ao comportamento do turista, a exemplo do que desenvolveremos no 

capítulo seguinte. 
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3.   O COMPORTAMENTO DO TURISTA NO CENÁRIO PÓS-PANDEMIA 

 

 Neste capítulo, abordaremos os aspectos referentes ao tratamento 

metodológico utilizado para coletar dados, submetê-los à análise e interpretação. 

Apresentaremos os principais resultados encontrados com objetivo de verificar 

se as perspectivas para uma demanda quanto à prática do turismo lento se configuram 

a partir da intenção do turista em realizar viagens e seu comportamento. 

 

 

3.1.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, de natureza quantitativa que 

teve como público-alvo indivíduos que tenham realizado viagens anteriormente à 

pandemia de Covid-19 e possuem interesse em viajar superado o momento atual. 

Para a revisão e literatura, utilizamos as plataformas de pesquisa Portal de 

Periódicos CAPES/MEC, SciELO e Google Acadêmico, com a busca pelas palavras-

chave: “turismo lento”, “slow travel”, “slow tourism”, “movimento devagar”, “slow 

movement”, conectadas pelo operador booleano “E” ou “AND”, admitindo publicações 

em língua portuguesa ou espanhola no espaço temporal de até 10 anos. Fizemos 

também uma busca por notícias e relatórios atuais dos principais órgãos relacionados 

ao setor do turismo disponíveis na internet por meio do site Google. 

Quanto à coleta dos dados, optamos pela realização de uma pesquisa de 

levantamento, utilizando como instrumento de investigação um questionário 

elaborado no Google Forms, sendo composto por dezenove perguntas fechadas 

(objetivas e de múltipla seleção) e uma aberta. 

A pesquisa ficou disponível entre os dias 27 de outubro e 02 de novembro de 

2020, cujo link foi divulgado em grupos e perfis pessoais de amigos e familiares no 

Facebook, além de grupos e contatos no WhatsApp, a fim de abranger pessoas de 

perfis distintos.  

Ressaltamos que, por se tratar de uma análise a partir da perspectiva de 

provável tendência de comportamento, não foi objeto de investigação o perfil 

sociocultural dos pesquisados, excluindo-se, assim, questões como local de 

residência, renda, estado civil, grau de instrução, ocupação profissional, dentre outros. 
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Mantivemos as questões sobre sexo e faixa etária por considerá-las suficientes para 

melhor conhecimento e delimitação da amostra obtida. 

A pergunta sobre realizar viagens atuou como filtro no início do questionário, 

assim, foi possível condicionar o seu preenchimento, conduzindo os que responderam 

“não” para as questões a respeito da vivência na pandemia. 

Para os que responderam “sim”, as perguntas iniciais procuraram entender o 

modo de fazer turismo dos investigados até então, tais como frequência de viagem, 

forma de organização e tempo médio de duração das viagens, quantidade de destinos 

e atrativos turísticos visitados em uma mesma viagem, e se estes são os mais 

divulgados nos destinos para os quais viaja, todas objetivas, do tipo múltipla escolha. 

Em seguida, elencamos as principais atividades realizadas em uma viajem, 

tendo como modelo as alternativas utilizadas nas pesquisas em turismo aplicadas por 

diferentes instituições nacionais, mescladas com alguns conceitos desenvolvidos no 

aporte teórico a respeito do turismo lento, e as relacionamos para que os 

respondentes as classificassem, utilizando-se da Escala Likert, conforme a frequência 

de realização dessas atividades. 

As próximas questões, disponíveis a todos os investigados, foram referentes à 

percepção do desenvolvimento ou surgimento de algum dos transtornos psicológicos 

ou sentimentos elencados neste tempo de pandemia, sendo possível a seleção de 

uma ou mais alternativas. Perguntamos, ainda, se houve alguma viagem cancelada 

devido à pandemia, de que modo os pesquisados ocupam o tempo com as atividades 

do cotidiano e se repensaram essa interação neste período. 

Após essa seção, indagamos se há o interesse de viajar no cenário pós-

pandemia. Os que responderam “não” foram encaminhados para as perguntas finais 

e os que afirmaram “sim” indicaram, dentre as características apresentadas, aquelas 

que consideram fundamentais para fazer turismo nesta circunstância, sendo possível 

assinalar mais de uma alternativa. 

Depois, pedimos para os respondentes descreverem, em uma palavra, a 

sensação mais importante que desejam sentir na próxima viagem. Então, novamente 

apresentamos as principais atividades realizadas na prática do turismo para que as 

classificassem, utilizando-se da Escala Likert, de acordo com a sua relevância em 

transmitir a sensação informada anteriormente. 

Por fim, perguntamos a respeito do sexo, faixa etária e se os investigados se 

consideram adeptos do turismo lento. Observamos que esta questão não atuou como 
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pergunta filtro no início do questionário para não limitar a coleta de dados, visto que o 

objeto de estudo é avaliar uma provável mudança no comportamento do turista e não 

necessariamente classificá-lo previamente em uma tipologia específica. 

A pesquisa recebeu um total de 212 respostas, todas sendo consideradas 

válidas, de acordo com o objetivo da análise. No que diz respeito ao tratamento dos 

dados obtidos, as respostas foram armazenadas automaticamente na planilha 

eletrônica vinculada ao questionário e tabuladas em outra planilha Excel para 

elaboração dos gráficos, do tipo barras ou colunas, viabilizando, assim, o cruzamento 

de dados. 

Utilizamos a frequência percentual para a análise das questões que somam 

valores absolutos e a variação percentual para apresentar a relação nas questões 

comparativas que foram agrupadas, a fim de considerar a mudança na opinião e 

facilitar a contextualização com a revisão bibliográfica adotada a partir dos diferentes 

cenários apontados. 

Em relação à questão aberta, usamos o site Wordclouds para criar uma nuvem 

de palavras e facilitar a apresentação das respostas, considerando sua frequência 

absoluta. 

 

 

3.2.  RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

 Conforme indicado anteriormente, a pesquisa contou com a participação de 212 

respondentes, dentre os quais 167 (78,77%) realizam viagens e 45 (21,23%) não as 

realizam. Em relação aos dados pessoais recolhidos, a maior parte (68,88%) é do 

sexo feminino e a figura 5 traz a classificação da amostra de acordo com a faixa etária. 
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Figura 5 – Faixa etária 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Quando questionados a respeito de se considerarem adeptos do turismo lento 

57,08% indicaram desconhecer o termo e 15,09% não souberam responder. Foram 

observadas, ainda, 20,75% respondentes que se identificam com o turismo lento ao 

passo que 7,08% deles afirmaram não se identificar com esse perfil. 

Essa informação reforça a necessidade de divulgação maior sobre o assunto, 

tendo em vista sua relevância e contribuição para o cenário atual, bem como sustenta 

a abordagem de Bauer e Panosso Netto (2014) que, por se tratar de uma filosofia de 

contestação dos valores impostos pela sociedade capitalista industrial, está mais 

relacionado ao modo de se fazer turismo do que a determinado conceito em si. 

Além disso, outro aspecto relevante é que 95,81% dos investigados organizam 

as viagens por conta própria, pois, isto possibilita a escolha de destinos pouco 

divulgados e confere certa autonomia nas escolhas do turista que, se aliadas aos 

princípios sustentáveis e responsáveis do turismo lento, podem impactar de maneira 

positiva a comunidade receptora. 

Procuramos identificar as preferências nas viagens dos pesquisados com o 

objetivo de entender como foram suas escolhas no cenário anterior à pandemia. Para 

esses dados, consideraremos as 167 respostas dos que indicaram ter o hábito de 

viajar. 

 Ao serem questionados sobre a frequência com que viajam (figura 6), 40,12% 

dos respondentes afirmaram viajar 1 vez por ano, seguidos por 23,35% e 22,75% que 

2,36%
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o fazem 2 vezes por ano e mais de 2 vezes por ano, respectivamente. Os que viajam 

em períodos maiores a 2 anos totalizam 7,19% e a cada 2 anos, 6,59%. 

 

Figura 6 – Frequência de viagem 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Se considerarmos a diminuição no ritmo de viagens como um dos 

comportamentos adequados para o turismo lento, percebemos que o maior percentual 

é daqueles que viajam uma vez por ano, o que contribui com as 23 “teses para a 

humanização da viagem” elaboradas por Krippendorf (1984) (apud BAUER; 

PANOSSO NETTO, 2014, p. 25), ao abordar sobre “viajar com moderação: menos 

longe – com menos frequência – pular menos de um lugar para o outro – ficar em casa 

de vez em quando”. 

Nesse sentido, em relação ao tempo médio de duração das viagens, temos as 

de curta duração (até 4 dias) com a maior representatividade (43,11%), seguida pelas 

de média duração (de 5 a 9 dias), com 36,53% das respostas e, por fim, as de longa 

duração (10 dias ou mais) que são realizadas por 20,36% dos investigados. 

Ao avaliarmos se visitam mais de um destino (figura 7), 56,94% dos que 

realizam viagens curtas permanecem no mesmo destino, nas viagens médias, 63,93% 

visitam de 2 a 3 destinos e, nas viagens longas, 50,00% também permanecem no 

mesmo destino, seguidos por 44,12% que visitam de 2 a 3 destinos. 
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Figura 7 – Costume em visitar mais de um destino nas viagens 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

O percentual dos que visitam mais de três destinos é bastante baixo. Sabemos 

que esse é um comportamento favorável à prática do turismo lento, pois não gera 

muitos deslocamentos em períodos curtos de viagem, além de permitir o turista 

aproveitar melhor a experiência local (BARATO, 2017). 

Quanto à quantidade de atrativos turísticos procurados pelos viajantes (figura 

8), vemos que 41,32% costumam visitar entre 3 e 5 atrativos; visitam entre 5 e 10 

atrativos 28,74%, seguidos por 22,75% que visitam entre 1 e 2 atrativos e 7,19% que 

visitam mais de 10 atrativos. 

 

Figura 8 – Quantidade de atrativos turísticos visitados nas viagens 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Ao cruzarmos os dados com o tempo médio de duração das viagens para 

avaliar o impacto na rotina de atividades dos turistas, 47,83% dos que visitam entre 3 
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e 5 atrativos realizam viagens curtas. Dos que visitam entre 5 e 10 atrativos, 47,92% 

são os que realizam viagens de média duração. Os que realizam viagens curtas 

também representam a maioria (55,26%) daqueles que visitam entre 1 e 2 atrativos e, 

por fim, metade dos que fazem viagem de longa duração visitam mais de 10 atrativos. 

Dentre todas as respostas, 88,62% procuram visitar os principais atrativos 

divulgados nos destinos para os quais viaja, o que corrobora para a influência da 

obrigação social no poder de decisão do turista. 

Na segunda parte da pesquisa, a figura 9 contém a distribuição das 212 

respostas em relação à percepção do desenvolvimento ou surgimento de transtornos 

psicológicos ou sentimentos durante a pandemia. 

 

Figura 9 – Percepção de sintomas na pandemia 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Percebemos que 94,81% dos investigados indicaram ao menos uma das 

alternativas apresentadas, confirmando o impacto social abordado e como a saúde 

mental foi atingida diante do cenário incerto pelo qual atravessamos, refletido na 

predominância da ansiedade e do estresse, com 75,47% e 72,17%, respectivamente. 

Ainda a respeito da pandemia, a pesquisa aponta que, apesar da maioria 

(51,89%) não ter nenhuma viagem cancelada nesse período, é considerável e próximo 

o percentual daqueles que precisaram se replanejar, ratificando o impacto no setor do 

turismo, imposto pelo isolamento social e pela restrição dos deslocamentos. Um dado 
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a se considerar é que, dos 48,11% que precisaram cancelar suas viagens, 12,75% 

fazem parte do grupo que nunca viajou e teve a experiência adiada. 

A figura 10 relaciona as ocupações do tempo com atividades cotidianas por 

parte dos pesquisados. 

 

Figura 10 – Ocupação do tempo com as atividades do cotidiano 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

A busca pelo equilíbrio, ponto fundamental para a filosofia devagar, conforme 

proposto por Honoré (2019), é a alternativa indicada por 44,33%. No entanto, 

somadas as alternativas que indicam uma relação de desequilíbrio para o excesso de 

atividades, representam 43,40%. 

Quando questionados se repensaram essa relação nesse tempo de pandemia, 

85,38% responderam que sim. Isso se reflete ao novo modo de pensar para um estilo 

de vida mais devagar e o apelo à responsabilidade social, uma vez que: 

 
[...] a aceleração nos desliga do presente, que é a única hora em que a vida 
acontece de verdade e com qualidade. Na quarentena, muitos se indagaram 
se a realidade de antes vale a pena. Esta é uma pergunta essencialmente 
sobre autenticidade e, basicamente, não a fazemos em modo acelerado 
(BELÉM, 2020). 
 

Dos 14,62% que não repensam essa interação o maior percentual (46,02%) 

incide sobre as alternativas que indicam desequilíbrio para o excesso de atividades, 

muito em função da lógica do capitalismo industrial ainda presente na sociedade. 

Segundo Belém (2020), isso se reflete no modo como a cobrança no desempenho 

profissional e a busca pelo sucesso estão associadas a uma rotina agitada. 
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Procuro equilibrar as atividades com
otempo livre disponível

Ocupo meu tempo mais com as atividades
e tenho pouco tempo livre

Praticamente não tenho tempo para mais
nada além das atividades

Tenho mais tempo livre do que fico
ocupado com as atividades

Priorizo o tempo livre e praticamente não
desenvolvo nenhuma atividade
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A terceira parte diz respeito às viagens no cenário pós-pandemia e para o 

objeto de estudo consideramos as 186 respostas daqueles que indicaram ter o desejo 

de viajar superado o momento atual. Esse é um quantitativo superior a 10% em 

relação aos que afirmaram realizar viagens no início da pesquisa. 

Verificamos 13 investigados que não viajam nem pretendem viajar, enquanto 

os outros 32 pretendem. Ainda nesse sentido, 1 pessoa que teve viagem cancelada 

no período da pandemia não pretende viajar no cenário pós-pandemia. Dentre 

aqueles que já realizam viagens 154 pretendem continuar e 13 não. 

Pedimos para que os respondentes assinalassem as características que 

consideram fundamentais para fazer turismo neste cenário (figura 11). 

 

Figura 11 – Características para fazer turismo no cenário pós-pandemia 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Percebemos que, se 15,59% dos investigados não possuem restrições, para 

84,41% deles é necessário algum tipo de adaptação no modo de viajar, corroborando 

com as análises, estimativas e iniciativas do setor para cumprir as expectativas do 

turista e de que modo estará atento à adequação aos protocolos de higiene e limpeza. 

Destacamos o controle da capacidade de carga e distanciamento, bem como 

preferências por destinos próximos e a baixa adesão à tecnologia já tão presente e 

com o uso crescente atualmente. 

A respeito da sensação mais importante que deseja sentir na próxima viagem, 

a figura 12 elenca as respostas mais indicadas pelos pesquisados. 
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Figura 12 - Sensação que deseja sentir na próxima viagem 

 

Fonte: Wordclouds, 2020. 

 

Dentre as principais respostas, podemos inferir que o isolamento social imposto 

e os distúrbios percebidos pelo confinamento são motivos que levam 33,87% 

buscarem por liberdade. A insegurança frente ao desconhecido que ainda não se pode 

controlar faz com que 14,52% desejem experiências seguras. A felicidade é a 

sensação almejada por 8,06% e outros 5,37% anseiam pela paz. 

Entendemos a função social do turismo como meio de ajudar as pessoas a 

superar esse estágio, inclusive com uma adesão de 11,38% novos turistas em relação 

ao cenário normal. As previsões do mercado para um comportamento mais humano 

e a procura por serviços mais confiáveis também se traduzem nas respostas. 

Na última parte da pesquisa, que mais contribui para o objetivo do estudo, a fim 

de fazer a comparação entre o comportamento do turista antes e depois da pandemia 

e facilitar a análise dos dados obtidos, separamos as atividades em conjuntos, sendo 

o primeiro abrangendo aquelas típicas do turismo de massa. 

Perguntamos aos investigados a frequência com que realizam as atividades 

nas viagens antes da pandemia (figura 13), sendo 1 pouco frequente e 5 muito 

frequente. 

 



44 

Figura 13 – Realização de atividades do turismo de massa no cenário normal 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

A comparação se dá ao serem questionados sobre a relevância dessas 

mesmas atividades para transmitirem a sensação que desejam sentir em sua próxima 

viagem, após a pandemia de Covid-19, sendo 1 pouco relevante e 5 muito relevante. 

Temos, então, o seguinte cenário representado pela figura 14. 
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Figura 14 – Relevância de atividades do turismo de massa no cenário pós-pandemia 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

A mudança mais representativa está nas alternativas relacionadas às compras 

e aos registros na internet. O consumismo, representado por comprar produtos para 

uso pessoal ou presentar alguém, obteve uma variação percentual de +144,87% 

daqueles que o classificaram como pouco relevante. A questão do status, evidenciada 

por fazer registros e publicar nas mídias sociais também foi classificada como pouco 

relevante, com variação de +242,82%. O mesmo aconteceu com participar de shows, 

eventos ou vida noturna, com uma variação percentual de +61,61% no nível 1 de 

relevância. 

Frequentar restaurantes e/ou lanchonetes de franquias/redes já conhecidas 

que foi avaliada no nível 3 de frequência teve 159,90% de acréscimo nas respostas 

de nível 1 para relevância. Frequentar bares ou locais de jogos e ir ao shopping que 

já foram classificadas como nível 1 de frequência pela maioria, sendo a segunda com 

menor percentual, sofreram variação de +23,90% e +46,12%, respectivamente, para 

nível 1 de relevância. 

Por outro lado, maior número de pessoas (42,16%) passou a considerar fazer 

city tour como nível 4 de relevância. 
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 Veremos a comparação em relação ao conjunto de atividades que estão 

relacionadas a outros tipos de turismo consolidados pela academia e entidades 

internacionais no panorama de frequência, antecedente à pandemia (figura 15). 

 

Figura 15 – Realização de atividades de outros tipos de turismo no cenário normal 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

A representação da figura 16 diz respeito à relevância das mesmas atividades, 

porém, considerando o cenário pós-pandemia de Covid-19. 
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Figura 16 – Relevância de atividades de outros segmentos do turismo no cenário pós-

pandemia 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

A primeira análise diz respeito à relevância de atividades, antes classificadas 

como pouco frequentes pelos investigados, caso de praticar esportes de aventura e 

pescar ou praticar esportes náuticos que tiveram uma variação percentual de 

+229,21% e +182,18%, respectivamente, no nível 4, ainda que a maior frequência 

percentual as classifique como nível 1. 

Visitar locais e participar de festas de valor histórico-cultural permaneceu com 

maior percentual no nível 5 e teve variação de +45,04% no nível 4. O mesmo ocorreu 

com buscar contato com a natureza que obteve variação de +64,09% no nível 5, 

mantendo-se como o de maior frequência. 

Atividades em fazendas ou meio rurais foi avaliada por mais 169,35% para o 

nível 5, apesar da maior frequência ser no nível 3 com 29,57% das respostas, no 

entanto, muito próxima do cenário normal que teve 23,95%. 

Observamos que as atividades associadas ao consumismo, ainda que no 

conceito mais sustentável, por favorecer a economia local, receberam avaliação 

significativa para menos. Comprar produtos artesanais locais, apesar de manter o 

maior percentual de respostas (25,27%) no nível 5, apresentou variação de -23,27% 

ao passo que no nível 2 foi de +57,12%. 
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Degustar a gastronomia local possui cenário similar, pois, apesar de continuar 

sendo nível 5 em relevância apresentou variação de +115,48% nas respostas para o 

nível 1. Já visitar produtores de comida local que antes fora classificado como nível 1, 

obteve uma variação de +72,09% para o nível 5 de relevância. 

Por fim, consideraremos o conjunto de atividades condizentes com a prática do 

turismo lento que foram elaboradas com base na fundamentação teórica levantada 

para o nosso estudo, levando em consideração as características apontadas por 

Valduga e Ueno (2016), conforme representação da figura 17 a seguir. 

 

Figura 17 – Classificação das atividades segundo características do turismo lento 

Atividade Característica(s) 

Andar a pé ou de bicicleta 
Lentidão; Experiência de viagem; 

Consciência ambiental; Qualidade 

Procurar opções de lazer vivenciadas 

pelos próprios moradores 

Experiência de viagem; Consciência 

ambiental; Qualidade 

Retribuir afetivamente o intercâmbio 

humano estabelecido no destino 
Experiência de viagem; Qualidade 

Realizar trabalho voluntário Experiência de viagem 

Explorar locais pouco conhecidos pelo 

turismo tradicional 

Lentidão; Experiência de viagem; 

Consciência ambiental; Qualidade 

Trocar experiências autênticas Experiência de viagem; Qualidade 

Desconectar para reconectar consigo 
Lentidão; Experiência de viagem; 

Qualidade 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Em relação às respostas dos investigados, primeiramente, veremos o cenário 

normal para a realização de viagens (figura 18). 
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Figura 18 – Realização de atividades do turismo lento no cenário normal 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Agora, constataremos a relevância dessas mesmas atividades para 

transmitirem a sensação que os turistas desejam sentir em sua próxima viagem, pós-

pandemia Covid-19 (figura 19). 

 

Figura 19 – Relevância de atividades do turismo lento no cenário pós-pandemia 

 

Fonte: elaboração própria. 
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É possível examinarmos uma mudança significativa em todas as variáveis, 

diferente dos demais grupos de atividades. A primeira atividade, andar a pé ou de 

bicicleta, permaneceu sendo a mais classificada como nível 5, mas apresentou maior 

variação no nível 1 (+29,69%), apesar de não ser uma alteração representativa no 

comportamento.  

Procurar opções de lazer vivenciadas pelos próprios moradores obteve 

variação de +65,97%, também passando a ser classificada como nível 5, antes 

classificada como 3. Retribuir afetivamente o intercâmbio humano estabelecido no 

destino recebeu +79,57% na classificação de nível 5. 

Realizar trabalho voluntário foi uma das mais significativas, aumentando os 

percentuais desde o nível 3, chegando a +1.022,31% no nível 5, apesar da maior parte 

(26,88%) ainda considerar como nível 1, mas com variação de -64,93% das respostas.  

Explorar locais pouco conhecidos pelo turismo tradicional também apresentou 

variação positiva de 144,10%, sendo classificada como nível 5. Trocar experiências 

autênticas, que já era bem avaliada, obteve variação de +51,78% passando à 

classificação de nível 5. 

Desconectar para reconectar consigo, uma das que melhor representam a 

individualidade conferida à filosofia devagar, teve +119,18% na variação para o nível 

5, antes considerada nível 4. 

 Desse modo, tendo em vista uma possível mudança no comportamento do 

turista, influenciada por fatores socioculturais, pessoais e psicológicos, aliada aos 

resultados obtidos que demonstram o anseio por atividades que permitam viagens 

com mais presença e intenção, trocando quantidade por qualidade e valorizando uma 

conexão profunda com os destinos visitados, consideramos que há a existência de 

demanda reprimida em potencial para a realização do turismo lento no cenário pós-

pandemia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desse trabalho, trouxemos discussões relacionadas ao turismo lento 

e sua importância para nova forma de se praticar o turismo, abordando aspectos 

relacionados ao desenvolvimento responsável da atividade, a partir de reflexões 

oriundas da filosofia do movimento devagar. 

A necessidade de estarmos o tempo todo correndo atrás de algo, seja nos 

estudos, na vida profissional, nos relacionamentos, na ideia de status social e 

sucesso, foi adaptando o nosso estilo de vida por princípios com os quais moldamos 

a nossa maneira de pensar e agir, especialmente com as características consumistas, 

movidos pela força do capitalismo. 

No entanto, o movimento de desaceleração do tempo, desde a década de 1980, 

a partir do surgimento do Slow Food, vem mudando a perspectiva de quem almeja o 

equilíbrio em seus afazeres e estilo de vida mais consciente. A busca pelo equilíbrio 

nas atividades do cotidiano foi uma característica encontrada em 44,33% da amostra 

pesquisada (figura 10). 

Dentre as diferentes vertentes do movimento devagar, encontra-se o turismo 

lento como oposição ao de massa e que se relaciona diretamente com os aspectos 

do turismo responsável, capaz de contribuir significativamente para a experiência de 

quem viaja e o destino visitado. 

A ansiedade, o estresse, o cansaço, a insegurança e a insatisfação, apontados 

por mais de 50% dos investigados (figura 9) reforçam como a pandemia Covid-19 nos 

submeteu a uma condição forçada de isolamento social por meio da qual fomos 

levados a refletir e repensar o modo como nos relacionamos e nos comportamos como 

cidadãos imersos na realidade que nos cerca, conforme apontamento de 85,38% dos 

pesquisados. 

Perpassando por diferentes variáveis sociodemográficas, econômicas, 

culturais, político-legais, tecnológicas e ambientais com as quais tivemos de lidar 

abruptamente, compreendemos a magnitude e expansão dos acontecimentos neste 

tempo de pandemia. 

No âmbito do turismo, um dos setores que mais movimenta a economia global, 

milhões de empregos perdidos, atividades atingidas, especialmente agências de 

viagens, cancelamentos e restrições de voos, cruzeiros, ocupações em meios de 
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hospedagem e previsão de recuperação paulatina até pelo menos, e por enquanto, 

2022 são alguns dos impactos destacados. 

Além da retomada, é necessário que os empreendimentos turísticos estejam 

adaptados aos protocolos de saúde e segurança, visto que as respostas de 84,41% 

dos investigados revelam que a pandemia Covid-19 deixou os turistas mais alertas. 

Há também uma demanda por destinos próximos, cuja preferência foi apontada por 

30,11%, movimentando o turismo doméstico (figura 11). 

A partir do levantamento bibliográfico realizado, refletimos que essa prática do 

turismo deveria ser mais investigada pelos pesquisadores da área e explorada com 

mais afinco nas produções acadêmicas, a fim de favorecer sua difusão, visto que 

nosso mundo já mostrou muitos sinais de que não suporta esse nosso modo de vida 

acelerado e orientado ao crescimento desenfreado constantemente. 

Ao pesquisarmos por turismo lento em sites de busca na internet, encontramos 

informações referentes ao retorno do setor que possui essa característica em todas 

as previsões para a retomada das atividades, mas poucos dados relevantes, 

atribuindo o aspecto inovador da pesquisa e o potencial em torno do assunto que 

poderia ser melhor aproveitado neste contexto para a propagação de um modo de se 

fazer turismo que seja consciente e autêntico. 

Tendo em vista o objetivo norteador do nosso estudo e relacionando-o aos 

resultados obtidos na pesquisa realizada, percebemos que a demanda por um turismo 

lento é confirmada na busca por viagens mais responsáveis e transformadoras, 

conforme análise da figura 19 na qual as atividades relacionadas a esse modo de 

fazer turismo foram as que mais apresentaram variação percentual para o nível 5 de 

relevância no cenário pós-pandemia quando comparadas com a figura 18 no cenário 

normal de viagens. 

Em busca, principalmente, de sensações de liberdade, segurança, felicidade e 

paz (figura 12), os turistas tendem a deixar os registros intensos nas mídias sociais e 

roteiros preestabelecidos para desfrutar de um contato mais direto com o destino, 

trilhando seu próprio caminho, o que contribui para maximizar os impactos positivos. 

Isso ocorre ao analisarmos as tendências de mudança de comportamento do 

turista e a relevância das atividades que podem ser realizadas em uma próxima 

viagem, diminuindo a importância das que estão associadas ao consumo e status 

(figuras 13 e 14) e aumentando a relevância das que refletem características de 

lentidão, experiência de viagem, consciência ambiental e qualidade (figuras 18 e 19). 
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As respostas ilustradas pelas figuras 6, 7 e 8 indicam que, com menos 

deslocamentos, número menor de destinos visitados, menos transportes utilizados, 

escolhas alternativas de atrativos turísticos, é possível fazer turismo a partir da filosofia 

do movimento devagar, o que torna a experiência mais barata, imersiva, interativa, 

introspectiva e possibilita efetivamente esse equilíbrio entre as atividades. 

Reforçamos o aspecto multidisciplinar e versátil desse campo de estudo, 

configurado por um viés filosófico e sociológico, sendo característica o protagonismo 

dos turistas em suas escolhas, a busca pelo diferente e a ação transformadora a partir 

da atividade. 

Ademais, precisamos conhecer se o turista possui identificação com esse 

comportamento, tendo ciência do conceito de turismo lento ou é movido pelo contexto 

pandêmico, bem como a confirmação dessa demanda, medindo as atividades 

realizadas já no cenário pós-pandemia, o que não é possível até o fim do nosso 

trabalho por ser ainda uma realidade pela qual passamos. 

Recomendamos ser pertinente realizar uma pesquisa de natureza qualitativa, 

a fim de verificar algumas perspectivas que não foram possíveis analisar pela 

limitação de análise imposta à pesquisa quantitativa. 

Entendemos que há a necessidade de uma pesquisa com o objetivo de avaliar 

o perfil do turista que já se identifica com a filosofia apresentada, além de associar 

outras variáveis não contempladas nesta investigação, como local de residência, 

renda, estado civil, grau de instrução, ocupação profissional etc. 

Por fim, sugerimos uma análise das agências de viagens que comercializam 

esse tipo de experiência com o objetivo de avaliar se é apenas uma estratégia de 

marketing ou efetivamente possuem, em sua gestão, práticas condizentes com a 

sustentabilidade, uma vez que é, antes, um princípio pessoal do que um segmento do 

turismo, bem como entender se esse tipo de serviço não está direcionado apenas a 

determinado nicho. 
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