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RESUMO 

 

MOREIRA, N.V. COUCHSURFING: Uma possibilidade para a hospitalidade no 
mundo pós-moderno. 2016. 63 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – 
Faculdade de Turismo e Hotelaria, Universidade Federal Fluminense, Rio de 
Janeiro, 2016.   

 

O presente estudo buscou investigar como a hospitalidade se insere dentro da 
prática do couchsurfing, considerando o contexto atual da pós-modernidade e a 
fragmentação da identidade do sujeito pós-moderno.  Para isso, foi realizado um 
levantamento bibliográfico sobre a pós-modernidade, a hospitalidade e o 
couchsurfing, a fim de compreendê-los e relacioná-los. Também foram realizadas 
duas pesquisas, uma quantitativa, por meio da disponibilização por um mês de um 
questionário em grupos ligados à pratica do couchsurfing, que obteve 117 respostas, 
e uma qualitativa, com entrevistas à membros do site couchsurfing.com que 
participavam de um encontro. Ao final os resultados revelaram que a hospitalidade 
está intrinsecamente ligada ao couchsurfing e que não é possível aproveitar por 
completo a experiência que a prática se propõe a fornecer se não houver 
hospitalidade nas trocas entre hóspedes e anfitriões. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo. Couchsurfing. Hospitalidade. Redes Sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

MOREIRA, N.V. COUCHSURFING: A possibility to the hospitality at the post-modern 
world. 2016. 63 p. Monography (Graduation) – Faculdade de Turismo e Hotelaria, 
Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2016.   

 

The present study have researched how the hospitality fits on the couchsurfing 
practice, considering the current context of post-modernity and the identity 
fragmentation of the post-modern individual. To do that, a bibliographical survey was 
made about post-modernity, the hospitality, and the couchsurfing, to understand 
them and relate them.  Two others researches were made, one of them with 
quantitative purposes, by a one-month-available questionnaire in couchsurfing 
practitioners groups (it had 117 answers), and the other one qualitative, with 
interviews with couchsurfing.com members who was participating of a meeting. At 
the end, the results revealed that the hospitality is intrinsically connected to 
couchsurfing and that that is not possible enjoying the experience that the practice 
propose to provide if it doesn’t have hospitality in the exchanges between guests and 
hosts. 

 

 

KEYWORDS: Tourism. Couchsurfing. Hospitality. Social Networks. 
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INTRODUÇÃO 
 

A pós-modernidade tem características próprias, que estão presentes na 

sociedade e fazem com que os sujeitos pós-modernos busquem alternativas às 

possibilidades existentes. No turismo, uma dessas possibilidades é a prática do 

couchsurfing, que é a junção das palavras da língua inglesa couch, que significa 

sofá e surfing, que se traduz como surfando. Assim, uma tradução livre do termo 

seria surfando em sofás. 

O couchsurfing.com é uma rede social para pessoas que buscam se 

hospedar na casa de outros durante uma viagem, sem serem obrigadas a fazer uma 

retribuição financeira. De acordo com o site couchsurfing.org, a modalidade surgiu 

em 2004 e cresceu mundialmente, contando com aproximadamente 6 milhões de 

usuários, 100.000 cidades com moradores adeptos da prática e 10,4 milhões de 

viagens realizadas com esse tipo de hospedagem, em 2012 (COUCHSURFING, 

2013). 

O objetivo da rede é integrar pessoas que não buscam apenas conhecer 

novos lugares e sim ter uma experiência mais próxima aos residentes do destino 

escolhido. Assim, partindo da premissa de que pessoas abrem suas casas para 

receber outras pessoas sem esperar uma retribuição financeira, é possível analisar 

como a hospitalidade influi nessa interação e a sua importância no mundo pós-

moderno. 

O presente trabalho tem como objetivo geral realizar um estudo sobre o 

couchsurfing no contexto das redes sociais, com a finalidade de identificação da 

relação entre hospitalidade e o couchsurfing atualmente. Para isso, o primeiro 

objetivo específico propõe uma discussão sobre o setor de turismo e hospitalidade 

na pós-modernidade, tendo em vista o uso de redes sociais para viagens. O 

segundo objetivo específico visa apresentar o couchsurfing.com como plataforma 

alternativa de meio de hospedagem, filosofia, operação e público para, por fim, 

analisar o couchsurfing.com como rede social de hospedagem gratuita e de 

hospitalidade. 

As características da sociedade e os desejos das pessoas que nela vivem 

modificam-se de acordo com o tempo. Os dias atuais são denominados como pós-
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modernidade por alguns autores, porém não há consenso entre os estudiosos. Uma 

parte defende que há uma ruptura com a modernidade e outra parte defende que 

não há ruptura e sim uma continuidade. 

Primeiramente, será defendida a ideia da pós-modernidade, que tem como 

um de seus principais autores Zygmunt Bauman (2001). Em sua obra “O mal-estar 

da pós-modernidade”, o autor estabelece a busca da liberdade como uma das 

principais características da pós-modernidade e as perdas que essa busca acarreta, 

junto com a fragmentação da cultura contemporânea. Há também a necessidade de 

estabelecer as particularidades do turismo na pós-modernidade. 

Após isso, será definido o couchsurfing.com, utilizando conceitos do seu 

próprio site, tendo em vista que sua classificação não se encaixa no Sistema 

Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem, do Ministério do Turismo. 

Logo em seguida serão apresentados conceitos sobre a hospitalidade, sob o ponto 

de vista de diferentes autores. 

Um desses autores é Camargo (2004), que traça um panorama sobre a 

hospitalidade, em seu livro homônimo, descrevendo a sua origem e suas 

possibilidades nos dias atuais, com algumas categorias de análise. Apesar de 

trabalhar com o termo modernidade, os conceitos presentes no livro se encaixam no 

que é debatido na pós-modernidade e sugere a inserção do residente no estudo da 

hospitalidade e a hospitalidade virtual como campo de estudo, dizendo que nela “[...] 

emissor e receptor da mensagem são, respectivamente, anfitrião e visitante, com 

todas as consequências que essa relação implica” (CAMARGO, 2004, p.54). 

As trocas humanas e monetárias que ocorrem devido à hospitalidade também 

são abordadas por Plentz (2005, p. 52), ao afirmar que: 

 

São as trocas, o encontro com o outro, num sentido bem humano mesmo, 
que vão determinar a percepção que ele vai ter do local, se hospitaleiro ou 
não. Por mais infraestrutura que se possa ter, são as pessoas que terão 
papel fundamental para transformar um local em acolhedor ou não.  

 

Assim, pretende-se investigar como a hospitalidade, dentro do couchsurfing, 

pode vir a transformar a viagem em uma experiência por causa do encontro com o 
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outro. Para concluir, os temas abordados na definição de couchsurfing e na 

discussão sobre a hospitalidade serão unidos. 

A metodologia escolhida para investigar os desdobramentos da hospitalidade 

inserida na prática do couchsurfing é uma pesquisa bibliográfica para fundamentar 

teoricamente o trabalho. Há também a aplicação de um estudo de análise 

quantitativa na rede social couchsurfing.com, para tentar estabelecer o perfil dos 

usuários que se hospedam e/ou oferecem hospedagem, bem como a opinião dos 

usuários sobre a proposta do couchsurfing.com. Por fim, foram feitas entrevistas 

com membros da comunidade (hóspedes, anfitriões e interessados em participar da 

comunidade) em um evento organizado dentro do próprio site da rede social. 

O presente estudo encontra-se estruturado em capítulos. O primeiro capítulo 

traz a discussão sobre a pós-modernidade, como é o sujeito pós-moderno e como o 

Turismo se insere dentro desse cenário. O segundo aborda a prática do 

couchsurfing e a hospitalidade nos encontros causados pela prática. O terceiro 

discute os resultados de duas pesquisas, sendo uma delas uma pesquisa 

quantitativa em forma de survey disponibilizada virtualmente e a outra uma pesquisa 

qualitativa, onde se analisa entrevistas feitas em um dos encontros do site 

couchsurfing.com. 
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1 A PÓS-MODERNIDADE E O TURISMO 

 

Nos dias que correm, o mundo está conectado. De acordo com Oliveira 

(2003, p. 22), “[...] a informação, produzida em massa, chega a todos, vinda de todas 

as partes do planeta”. A rapidez cada vez maior das informações e as mudanças 

cada vez mais velozes fazem parte da pós-modernidade e fragmentam o sujeito pós-

moderno. 

Para o turismo, a dispersão da informação e a fragmentação do sujeito 

resultam em uma grande segmentação dentro do fenômeno turístico. É possível ir a 

uma operadora e comprar e personalizar pacotes de viagem de acordo com o 

próprio interesse. Como a oferta também está disponível na internet é praticável 

planejar a viagem sem mesmo sair de casa, customizando todos os aspectos 

concebíveis com apenas alguns cliques. 

Com isso, e com a vontade de ser tratado individualmente, o turista pós-

moderno passa a reavaliar a viagem como uma experiência que agregue valor 

pessoal e que seja exclusiva. Contudo,  

 

Para ser uma experiência, a viagem precisa superar a banalidade, os 
aspectos triviais, estereotipados e convencionais e estruturar-se como uma 
experiência que nasça da riqueza pessoal do viajante em busca de 
momentos e lugares que enriqueçam sua história. (TRIGO, 2010, p. 35). 

 

Com isso em mente, o sujeito empenha-se para se conectar, se inserir e 

absorver ao máximo o que for possível quando está viajando, para satisfazer essa 

necessidade e enriquecer sua identidade, que não é mais una e sim descentralizada 

e fragmentada (HALL, 2014). 

 

1.1 AS INQUIETAÇÕES DA PÓS-MODERNIDADE 

A modernidade foi uma época, conforme Bauman (2001), de grandes 

mudanças de costumes e tradições, que não seriam exatamente extinguidos e sim 

transformados e moldados para a necessidade de uma nova ordem. O espírito 

moderno reivindicava o "[...] repúdio e destronamento do passado, e, antes e acima 
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de tudo, da "tradição" - isto é, o sedimento ou resíduo do passado no presente" 

(BAUMAN, 2001, posição 80). 

Com o início da expansão marítima e da colonização de outros territórios, as 

mudanças que ocorriam em um local deixaram de ser restritas a ele e passaram a se 

difundir globalmente, em um ritmo cada vez mais rápido. Uma nova ordem, agora 

econômica, passou a dominar outros aspectos das relações sociais e os relegou ao 

segundo plano. 

Surgindo de um período caracterizado pela racionalidade, pela ordem e pela 

certeza, a pós-modernidade se caracteriza por ser fragmentada, nada é certo, tudo 

pode ser adaptado. As incertezas são muitas e os autores que a defendem não 

entraram em um consenso sobre sua nomenclatura e conceituação, como Bauman 

(2001), que defende uma “modernidade líquida", Lyotard (2009) e Kumar (1997), que 

falam sobre "pós-modernidade" e Lipovetsky e Serroy (2011), que descrevem uma 

hipermodernidade. Giddens (1991), apesar de não defender a pós-modernidade, a 

interpreta dizendo que “faz sentido ver isto como ‘a modernidade vindo a entender-

se a si mesma’ ao invés da superação da modernidade enquanto tal” (GIDDENS, 

1991, p. 47). Porém, os autores concordam que diversas mudanças e dúvidas 

permeiam os indivíduos e a sociedade. De acordo com Kumar (1997, p. 140): 

 

Não há, ou pelo menos não há mais, qualquer força controladora e 
orientadora que dê à sociedade forma e significado — nem na economia, 
como argumentaram os marxistas, nem no corpo político, como pensaram 
os liberais, nem mesmo, como insistiram os conservadores, na história e na 
tradição. Há simplesmente um fluxo um tanto aleatório, sem direção, que 
perpassa todos os setores da sociedade. As fronteiras entre eles se 
dissolvem, resultando, contudo, não em uma totalidade neoprimitivista, mas 
em uma condição pós-moderna de fragmentação. 

 

Uma das causas das rupturas com a modernidade diz respeito à segurança e 

a liberdade. Segundo Bauman (2001), na modernidade havia uma compulsão pela 

ordem, pela obediência de regulamentos estabelecidos, sem hesitação, o que 

causava um mal-estar relacionado à escassez de liberdade. Portanto, a pós-

modernidade busca desregulamentar, em detrimento da segurança vinculada à 

ordem e a favor da liberdade cada vez mais proporcionada aos indivíduos, 

reforçando principalmente a busca pelo prazer. 
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Essa liberdade vem atrelada principalmente à possibilidade de mobilidade. 

Quanto mais uma pessoa ou empresa é livre para se deslocar, maiores serão o 

poder e a importância atribuídos, seja local ou globalmente. A facilidade de 

deslocamento virou uma medida de distinção social. Por isso,  

 

A degradação da localidade esfrega na cara dos "locais" - pessoas que não 
são livres para se mover e trocar de lugar por falta dos recursos necessários 
- a circunstância que faz toda a diferença entre os bem-vindos turistas em 
busca de prazer ou os executivos em viagem à procura de oportunidades de 
negócios e os ressentidos "migrantes econômicos" em busca do sustento. O 
grau de imobilização é hoje a principal medida de privação social e a 
principal dimensão da falta de liberdade, um fato simbolicamente refletido 
na crescente popularidade do confinamento prisional como forma de lidar 
com os indesejáveis. (BAUMAN, 2008, p. 53). 

 

Essa viabilidade para a movimentação se associa diretamente à mudança na 

relação espaço-tempo. Na época moderna, o tempo se tornou “maleável” e serviu 

para encurtar as distâncias. Veículos cada vez mais potentes levavam os homens a 

expandir mais e mais seus territórios. A busca por mais espaço e pela rapidez que 

esse espaço poderia ser conquistado foi cada vez mais aprimorada, assim como o 

estabelecimento de rotinas guiadas pelo tempo marcado no relógio ao invés do 

indicado pela natureza, chegando em um ponto em que distância e espaço podem 

ser conquistados rapidamente, ao menos no meio virtual, em poucos segundos. 

Conforme Bauman (1999, p. 85) 

 

No mundo que habitamos, a distância não parece importar muito. Às vezes 
parece que só existe para ser anulada, como se o espaço não passasse de 
um convite contínuo a ser desrespeitado, refutado, negado. O espaço 
deixou de ser um obstáculo — basta uma fração de segundo para 
conquistá-lo. 

 

Esse processo de aprimoramento que encurtou cada vez mais as distâncias, 

relativizou cada vez mais o tempo e conectou entre si lugares remotos e, 

anteriormente, inalcançáveis, evoluiu para a globalização. De acordo com Giddens 

(1991), a globalização pode ser definida como “[...] intensificação das relações 

sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que 

acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de 

distância e vice-versa” (GIDDENS, 1991, p. 60). Assim, 
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A sociedade pós-moderna associa tipicamente o local e o global. Os 
acontecimentos globais — a internacionalização da economia e da cultura 
— são refletidos para as sociedades nacionais, minando as estruturas 
nacionais e promovendo as locais. (KUMAR, 1997, p. 159). 

 

A transformação da modernidade na pós-modernidade também causou uma 

mudança na identidade dos sujeitos, de acordo com Hall (2014). No mundo pós-

moderno as identidades também são "pós" a concepção antes estabelecida. Na 

concepção sociológica, a identidade "[...] preenche o espaço entre o "interior" e o 

"exterior" - entre o mundo pessoal e o mundo público" (HALL, 2014, p. 11), 

alinhando os indivíduos aos mundos que eles habitam.  

Isso é similarmente exposto por Lipovetsky e Serroy (2011), que afirmam que 

a globalização gerou uma cultura-mundo, que é disseminada para todos com a 

derrubada de barreiras causada pelas tecnologias. Para os autores, a cultura-mundo 

“não é apenas um fato; é, ao mesmo tempo, um questionamento tão inquieto de si 

mesma” (LIPOVETSKY, SERROY, p. 9). Essa cultura-mundo traz consigo uma 

desorientação cultural, juntando o acesso a informação e ao conhecimento com uma 

falta de compreensão de conjunto, aumentando a incerteza. 

De acordo com Hall (2014), as mudanças no arcabouço da sociedade estão 

acarretando também modificações na identidade. Antes unificado e estável, o sujeito 

agora está fragmentado e composto por várias identidades, algumas vezes 

contraditórias e não resolvidas. O processo de identificação "[...] tornou-se mais 

provisório, variável e problemático" (HALL, 2014, p. 11). Esse processo produz o 

sujeito pós-moderno, que não possui uma única identidade e sim várias, que oscilam 

em diferentes direções. 

No mundo pós-moderno, o turismo e como ele ocorre podem ser vistos com 

Bauman (1991) e sua reflexão sobre a globalização. Ao fazer uso de uma metáfora 

com turistas e vagabundos, o autor reflete também sobre o turismo. Com as 

mudanças econômicas, políticas e sociais que continuam ocorrendo na pós-

modernidade e com os sujeitos fragmentados, a sociedade pós-moderna tornou-se 

também uma sociedade de consumo, sendo o turismo um dos “bens” mais 

desejáveis, pois 

 

Não tanto a avidez de adquirir, de possuir, não o acúmulo de riqueza no seu 
sentido material, palpável, mas a excitação de uma sensação nova, ainda 
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não experimentada — este é o jogo do consumidor. Os consumidores são 
primeiro e acima de tudo acumuladores de sensações; são colecionadores 
de coisas apenas num sentido secundário e derivativo. (BAUMAN, 1999, p. 
90) 

 

O turismo oferece novas sensações a todo instante, cada destino 

desconhecido é um novo mundo a ser explorado e, para o sujeito pós-moderno, 

deve-se conseguir experimentar tudo o que ele oferece. Segundo Bauman (1999, p. 

86), “não há linha de chegada óbvia para essa corrida atrás de novos desejos, muito 

menos de sua satisfação”. Assim, transformam-se e criam-se cada vez mais 

destinos turísticos, para que novos desejos sempre surjam e a satisfação não seja 

plenamente alcançada. 

Com isso aparece a ideia de pós-turismo, apresentada por Molina (2003). 

Gerado pelas mudanças que ocorreram sobretudo a partir da década de 1990, o 

pós-turismo de Molina é ligado às preferências da demanda, principalmente a busca 

por novas experiências e ao papel das novas tecnologias, tanto na administração 

dos destinos e atrativos quanto como ferramenta para a demanda turística. 

O pós-turismo, de acordo com Molina (2003), pode eliminar o deslocamento 

do local de residência e o contato com os indivíduos das comunidades locais, o 

contato com cenários naturais readaptados pela tecnologia, o deslocamento de mão-

de-obra causado pela incorporação de tecnologias e a não determinação pelos 

recursos naturais e culturais de uma região. 

O grande exemplo do pós-turismo são os parques temáticos, como o Walt 

Disney World, criado e aprimorado com o objetivo de suprir os desejos baseados em 

algo que não existe na realidade, gerados por sujeitos que não podem ter seus 

anseios satisfeitos por sempre quererem algo mais e, como sujeitos pós-modernos, 

procurarem por algum tipo de identificação, já que 

 

Para os consumidores da sociedade de consumo, estar em movimento — 
procurar, buscar, não encontrar ou, mais precisamente, não encontrar ainda 
— não é sinônimo de mal-estar, mas promessa de bem-aventurança, talvez 
a própria bem aventurança. (BAUMAN, 1999, p.90) 

 

Assim, o sujeito pós-moderno busca no consumo uma forma de se manter em 

movimento e constantemente atualizado com um mundo que exige constante 

atualização. Portanto, “o consumidor é uma pessoa em movimento e fadada a se 
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mover sempre” (Bauman, 1999, p. 92), o que repercute no turismo com o 

aparecimento de cada vez mais destinos turísticos, para que as opções disponíveis 

continuem aumentando e supram uma demanda que deseja cada vez mais. 

 

1.2 O PERFIL DO TURISTA PÓS-MODERNO E AS POSSIBILIDADES DO 

TURISMO 

As motivações para viajar se diversificaram muito de acordo com o passar do 

tempo e vão desde a busca pelo prazer, pela cultura, peregrinações religiosas, 

estudo etc. Contudo, a possibilidade de se viajar era um privilégio das elites, 

conforme Urry (2001). A partir do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, as 

pessoas que não pertenciam às classes mais abastadas começaram a fazer viagens 

que não possuíam ligação com o trabalho, iniciando o fluxo que levaria ao turismo 

de massa, de acordo com Oliveira (2003). 

Atualmente, segundo Urry (2001), as viagens ainda são um marcador de 

status e não viajar ainda é visto como não possuir uma bela casa ou carro, como 

algo necessário para a manutenção da posição social e para a saúde. Porém, 

existem sujeitos que procuram mais que evidenciar seu lugar na sociedade ao viajar. 

Para eles, “[...] a viagem não é apenas um deslocamento geográfico, cultural, ou 

social, mas uma jornada interior, o que justifica ser uma experiência fundamental na 

vida das pessoas.” (TRIGO, 2010, p. 23).  

Esse é o sujeito pós-moderno, fragmentado e com várias identidades 

oscilantes, que agora busca novas experiências. Como turista, ele procura se inserir 

na sociedade do lugar para onde viaja na procura de uma conexão entre si mesmo e 

os habitantes locais. O turismo passa a ser uma necessidade pelas trocas que ele 

proporciona. Com a oscilação das várias identidades, o turista pós-moderno quer se 

sentir único. De acordo com Urry (2001, p. 123),  

 

Parte da hostilidade do pós-modernismo à autoridade é a oposição que 
muitas pessoas sentem em relação ao fato de serem vistas como parte da 
massa. É que as pessoas parecem querer ser tratadas de modo muito mais 
diferenciado [...]. 

 



18 
 

Portanto, o turista pós-moderno busca uma experiência única e diferente ao 

viajar, mesmo no turismo de massa, no qual, de acordo com Dias (2005, p. 164), 

“[...] deverá haver um aumento da heterogeneidade e diferenciação no meio dos 

turistas, com a predominância de um consumidor melhor informado e mais exigente, 

que demandará experiências turísticas de melhor qualidade”. E essa é uma 

tendência reconhecida pelas grandes operadoras, como é possível observar em um 

anúncio da Thomas Cook: 

 

Não se trata de uma excursão para o turista, mas de uma descoberta para o 
viajante... não é um pacote turístico...Thomas Cook trata você não apenas 
como um indivíduo, mas como um VIP... Tomas Cook lhe proporciona um 
serviço que é ao mesmo tempo pessoal e global... Esta é uma verdadeira 
viagem à la carte. (THOMAS COOK ESCORTED JOURNEYS,1989, apud 

URRY, 2001, p. 134). 

 

Pode-se, então, perceber o destaque na escolha individual e na recusa em 

fornecer simplesmente um pacote turístico. Há a necessidade de um tratamento 

especial e na transformação da viagem.  

Além dessa nova instauração no turismo de massa, há um recente cenário 

aberto aos viajantes por causa da internet. A facilidade de obter informações sobre o 

mundo torna possível que qualquer pessoa com acesso a internet possa buscar o 

que deseja e montar sem próprio pacote de viagem, sem a necessidade de contratar 

um intermediário para mediar esse processo. Desse modo, a viagem é cada vez 

mais customizável e pode ter seus aspectos moldados para que o sujeito tenha uma 

experiência de acordo com o que ele deseja, levando em conta que, segundo Trigo 

(2010, p. 35), “[...] toda viagem é uma experiência. Mas há experiências boas, ruins 

ou aquelas tão medíocres que são olvidadas pouco tempo depois”. 

É a experiência que será contada aos amigos e familiares e se tornará 

singular para si, que o turista pós-moderno busca. Por isso, muitos fogem do 

“tratamento diferenciado” oferecido por operadoras e constroem seu próprio roteiro 

em busca de algo que realmente tenha um significado para si mesmo, levando em 

consideração que: 

 

Nem todo serviço ou viagem é uma experiência que mereça ser repetida ou 
que marque significativamente a vida de alguém. A experiência tem a ver 
com a emoção com o prazer, e não com o sentimentalismo e a acomodação 
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estéril. Muitas experiências de viagem não são memoráveis, intensas, nem 
promovem o entretenimento, educação, possibilidade de fuga ou estética 
que surpreendam o turista ou espectador. Uma viagem especial exige 
pessoas e condições especiais. Isso não implica apenas poder econômico, 
mas fundamentalmente atitudes e posturas sociais, culturais, estéticas e 
políticas (TRIGO, 2010, p. 31). 

 

Consequentemente, em sua procura por algo que entregue uma experiência, 

o turista pós-moderno se volta para alternativas geradas pelo ambiente da internet 

que pretendem não apenas facilitar a viagem, mas também conectar o turista à 

oferta, atrativos e população local por meio das redes sociais. Essas redes tem 

como seu maior representante o Facebook, que a cada ano apresenta um aumento 

no número de usuários e está disponível em cada vez mais lugares (PRIGG, 2015). 

As redes sociais mobilizam as pessoas e permitem que elas tenham contato 

com outras, que podem morar na casa ao lado ou em outro continente. Assim, 

diferentes sujeitos podem se identificar, descobrir interesses em comum, se reunir 

em torno de algo, debater etc. 

Com isso, foi abordada a pós-modernidade e como são os sujeitos pós-

modernos, para que seja possível compreender o contexto em que acontece o 

turismo. Um contexto onde aparecem cada vez mais alternativas aos meios de 

hospedagem tradicionais, sendo o couchsurfing uma delas. 
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2 O COUCHSURFING E A HOSPITALIDADE 

 

A vontade do sujeito pós-moderno de se conectar e a internet cada vez mais 

presente em todos os lugares trouxeram novas possibilidades. Há sites como o Rent 

a local friend1, onde se consegue alugar um “amigo”, um morador local para mostrar 

a cidade. Também é possível alugar um quarto, um apartamento ou até mesmo uma 

casa no Airbnb2. O AirBnB, um site que é apenas uma plataforma que permite que 

pessoas encontrem uma hospedagem, tem uma diferença fundamental em relação 

ao couchsurfing: é ofertado um serviço de hospedagem, que é pago pelo hóspede. 

Porém, por serem ofertados casas e apartamentos de pessoas, e não meios de 

hospedagem, além de ser extremamente difícil para os órgãos responsáveis 

fiscalizarem os locais, a troca monetária envolvida faz com que o AirBnB seja ilegal 

em diversos países. Também faz com que ele não seja uma rede social que 

estimula a conexão entre os sujeitos.  

Para desviarem-se dos meios de hospedagem tradicionais como hotéis, 

pousadas e hostels, os turistas buscam cada vez mais alternativas. Uma delas é 

simplesmente pedir para ficar no sofá da casa de um desconhecido, através do 

couchsurfing. O site agrega perfis de pessoas de todo o mundo que estão dispostas 

a abrir suas casas e disponibilizar um espaço para que viajantes tenham pouso 

durante sua viagem, sem exigir uma troca monetária.  

 

2.1 O COUCHSURFING COMO REDE DE HOSPEDAGEM 

O projeto foi criado em 2003, por Daniel Hoffer, Casey Fenton, Sebastian Le 

Tuan e Leonardo Bassani da Silveira. O fundador Casey Fenton relatou ter tido a 

ideia quando estava se preparando para viajar para a Islândia e mandou email para 

mais de 1.500 estudantes pedindo um lugar para ficar. Após receber várias 

respostas positivas, ele passou uma semana em Reykjavik e fez uma nova rede de 

                                                           
1
 Rent a local friend, em português alugue um amigo local, é um site onde se pode escolher uma 

pessoa em uma cidade e pagá-la para que ela mostre os pontos que acha mais interessante. 
Disponível em: https://www.rentalocalfriend.com. Acesso em: 12 jan. 2016. 
2
 AirBnB é uma plataforma de hospedagem onde as pessoas disponibilizam quartos ou até mesmo 

casas e apartamentos inteiros para que viajantes possam se acomodar pagando diárias. Disponível 
em: https://www.airbnb.com. Acesso em: 12 jan. 2016. 
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amigos. Quando voltou para os Estados Unidos, entrou em contato com os outros 

fundadores e começou a desenvolver o site (Figura 01), segundo reportagem do 

Entrepreneur. 

 

 

Figura 1 - Página inicial do couchsurfing.com 
Fonte: Couchsurfing.com

3
 

 

O intuito inicial era oferecer uma plataforma para pessoas se conectarem no 

mundo inteiro, promovendo viagens mais acessíveis, sem mencionar experiências 

culturais mais imersivas, encorajando os usuários a oferecer e se beneficiar da 

hospedagem domiciliar gratuita4 (MORAN, 2011, tradução da autora). Em 2011, a 

organização deixou de ser não lucrativa, com um investimento de US$7,6 milhões. 

Em seu domínio virtual, a empresa clama ser uma comunidade global com mais de 

10 milhões de membros espalhados em mais de 200 mil cidades. No entanto, não é 

dito quantos membros do site são usuários ativos, isso é, acessam regularmente o 

site e utilizam as ferramentas disponíveis para se hospedar, receber alguém ou ir a 

um encontro organizado pela comunidade. O couchsurfing.com acabou por espalhar 

                                                           
3
 Disponível em: http://www.couchsurfing.com. Acesso em: 25 fev. 2016. 

4
 “The San Francisco-based organization was designed to provide a platform for people to connect all 

over the world, fostering more affordable travel, not to mention more immersive cultural experiences, 
by encouraging users to provide and benefit from free in-home lodging”. Disponível em: 
http://www.entrepreneur.com/article/220724. Acesso em: 11 dez. 2015. 
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a prática do couchsurfing pelo mundo e essa prática acabou indo para o Facebook, 

onde existem grupos dedicados à prática. 

 

 

Figura 2 - Como funciona 
Fonte: Couchsurfing.com

5 
 

O site do couchsurfing explica que eles auguram um mundo melhor feito pelas 

viagens e viagens mais ricas através de conexões e experiências culturais. Sua 

página inicial (Figura2) informa os principais objetivos que a organização acredita 

serem o que os membros procuram: ficar em casas de moradores locais de graça, 

conhecer novas pessoas e explorar o mundo. Três pontos principais são os focados 

no funcionamento do couchsurfing: 

a) Viajar o mundo – estar com locais em cada país da Terra e experimentar o 

mundo de uma maneira que o dinheiro não pode comprar; 

b) Redescobrir sua cidade – participar dos eventos das comunidades do 

couchsurfing na cidade de origem; 

c) Tornar-se um anfitrião – abrir a casa para viajantes, tornando o mundo um 

pouco menor e mais amigável. 

                                                           
5
 Disponível em: http://www.couchsurfing.com. Acesso em: 25 fev. 2016. 
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O princípio de que o couchsurfing não é apenas um meio de se hospedar em 

um lugar sem pagar e sim uma forma de aproximar pessoas e construir laços 

enquanto se viaja estão espalhados pelo site. O objetivo visado não deve ser 

somente a hospedagem e sim a troca de culturas e a construção do respeito, 

conforme mostrado na Figura 01, que apresenta valores da empresa: 

 

 

Figura 3 – Visão do site Couchsurfing 
Fonte: Couchsurfing.com

6 
 

Os valores (Figura 02), que podem ser consultados na seção sobre a 

empresa, são cinco e também se focam nas trocas e nos legados que a 

hospedagem na casa de alguém e não em um hotel podem suscitar. A imagem 

representando os valores, assim como a da apresentação da seção, simula escritos 

em um quadro negro, evocando a sensação de constante aprendizado que o site 

deseja para seus membros. 

 

                                                           
6
 “Nós pressentimos um mundo onde todos podem explorar e criar conexões significativas com as 

pessoas e lugares encontrados. Construir conexões significativas entre as culturas nos permite 
responder à diversidade com curiosidade, apreciação e respeito. A apreciação da diversidade 
propaga tolerância e cria uma conexão global.” (tradução da autora) Disponível em: 
http://www.couchsurfing.com/about/values/. Acesso em: 12 jan. 2016. 
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Figura 4 – Valores do site Couchsurfing 
Fonte: Couchsurfing.com

7 

 
Os valores aparecem como orientações para os usuários. Lemas internos que 

eles devem seguir para se aproximar uns dos outros e ajudar na construção da rede. 

Esses valores são: 

a) Compartilhe sua vida – o couchsurfing é sobre compartilhar, não apenas a 

casa de quem está aberto a receber um hóspede, mas também as 

experiências  de cada um. A organização também acredita que esse 

compartilhamento pode mudar o mundo profundamente; 

b) Crie conexões – as conexões são vistas como uma forma de fortalecer a fé no 

outro; 

c) Ofereça gentileza – a gentileza engloba tolerância, respeito e apreciação 

pelas diferenças; 

d) Permaneça curioso – ter sempre o desejo de aprender sobre o outro, sobre o 

mundo e sobre como as pessoas podem crescer e tornarem-se melhores 

cidadãos globais através das viagens; 

e) Deixe melhor do que você achou – contribuir para a construção de um mundo 

melhor, ainda que com pequenos gestos ou coisas. 

Esses valores servem como motivação e como uma forma de unir os usuários 

em torno de alguns objetivos em comum. É uma tentativa de criar uma comunidade 

virtual de viajantes. Comunidade que não se enquadra na tradicional categorização 

de meios de hospedagem, justamente pela ausência da troca monetária. Essa 

ausência descaracteriza os anfitriões como prestadores de serviços, pois a 

                                                           
7
 Disponível em: http://www.couchsurfing.com/about/about-us/. Acesso em: 12 jan. 2016. 
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hospedagem é ofertada sem que algo seja pedido em troca. E o couchsurfing em si 

não é o meio de hospedagem. É apenas a plataforma que permite que pessoas se 

encontrem.  

A não-caracterização como uma prestação de serviço acarreta outro 

problema: não é possível para os governos cadastrar e regular as hospedagens, 

como ocorre com meios de hospedagem tradicionais. No Brasil, o CADASTUR é a 

ferramenta utilizada pelo Ministério do Turismo para o cadastro nacional dos 

prestadores de serviços turísticos, formando um banco de informações. Assim, a 

cartilha do CADASTUR informa que seu objetivo é “promover o ordenamento, a 

formalização e a legalização dos prestadores de serviços do turismo no Brasil” 

(BRASIL, 2010, p.7) e serve como uma fonte para o planejamento de políticas 

públicas governamentais voltadas para o setor.  

Como uma forma de garantir uma boa estada e prover segurança para os 

usuários, o couchsurfing.org possui algumas ferramentas de verificação para que se 

possa escolher onde se hospedar, para os turistas, ou receber ou não uma pessoa 

ou grupo, para os anfitriões. A primeira dessas ferramentas é o sistema de 

avaliações. Após a hospedagem, turista e anfitrião podem escrever na plataforma 

como foram suas experiências. Esses relatos ficam disponíveis para a comunidade, 

assim, ao procurar um lugar para se hospedar ou ponderar se deve receber uma 

pessoa, é possível ler as resenhas e utilizá-las na tomada de decisão. 

Outra ferramenta que é aplicada é o sistema de verificação. Mediante o 

pagamento de uma taxa de US$20,00 anuais (que o próprio site converte para o 

país de origem do usuário), é verificada a presença online, por email ou Facebook, e 

o endereço, pelo envio de um cartão postal para o endereço fornecido pelo usuário, 

de acordo com o blog do site (COUCHSURFING, 2015).  

Há também as dicas de seguranças oferecidas na seção Safety, onde 

algumas informações úteis são disponibilizadas como um guia a ser seguido para a 

segurança de todos. Confiar no próprio instinto, se informar sobre a cultura local, se 

comunicar através do couchsurfing, analisar cuidadosamente os perfis, conhecer 

seus limites e divertir-se com responsabilidade, ter um plano reserva, deixar um 

feedback e reportar abuso e experiências negativas para a equipe de segurança do 
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site são as dicas básicas fornecidas para orientar turistas, anfitriões e participantes 

dos eventos criados na rede. 

 

2.2 A HOSPITALIDADE 

A hospitalidade não é uma novidade do mundo pós-moderno, nem do turismo, 

porém sempre esteve ligada a viagens, e, consoante Grinover (2007, p. 35), “[...] as 

primeiras manifestações de hospitalidade no mundo ocidental, do acolhimento, da 

proteção, do abrigo, das necessidades elementares, do oferecimento de um quarto, 

da alimentação e do calor da recepção”. Originaram-se, na civilização ocidental, nos 

deslocamentos do homem, como consequência das viagens. 

Era comum, na antiguidade, receber viajantes desconhecidos em busca de 

um abrigo para passar a noite. E até hoje, ao receber um visitante em casa, oferecer 

alimentos e bebidas é quase um instinto, nem que seja apenas um copo d’agua. 

Assim, “[...] a oferta de alimentos, bebidas e acomodação representa um ato de 

amizade, cria laços simbólicos e vínculos entre as pessoas envolvidas na partilha da 

hospitalidade” (LASHLEY, 2004, p. 15).  Busca-se estabelecer um vínculo com o 

outro, mesmo que temporário, por meio dessas ofertas. Portanto, 

 

[...] a hospitalidade pode ser concebida como um conjunto de 
comportamentos originários da própria base da sociedade. [...] Embora 
evoluções posteriores possam se preocupar com o medo em relação aos 
forasteiros e a necessidade de contê-los, a hospitalidade envolve, 
originalmente, mutualidade e troca e, por meio dessas, sentimentos de 
altruísmo e beneficência (LASHLEY, 2004, p. 05). 

 

O estabelecimento de vínculos e as trocas mútuas, segundo Camargo (2004, 

p.15) são dádivas que se repetem indefinidamente num processo compreendido por 

três momentos: dar, receber e retribuir. Sendo assim,  

 

[...] o contato humano não se estabelece como uma troca, como um 
contrato. Começa com uma dádiva que parte de alguém. A retribuição é 
uma nova dádiva que implica um novo receber e retribuir, gerando dons e 
contradons, num processo sem fim (CAMARGO, 2004, p.16).  

 

Esse processo constitui a função básica da hospitalidade, que é estabelecer 

um relacionamento ou fomentar um relacionamento já instituído (SELWYN, 2004, p. 
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26). Serve para criar e alimentar laços, mesmo que temporários, e são utilizados em 

vários âmbitos da sociedade. Dentre os desdobramentos que a hospitalidade possui 

na pós-modernidade, o campo da hospitalidade doméstica é o que interessa ao 

presente estudo. 

De acordo com Lashley (2004), atualmente a hospitalidade possui uma 

definição ampla, com base em três domínios: social, privado e comercial. Esses 

domínios se relacionam entre si, como é possível ver na figura abaixo: 

 

 

Figura 5 - Diagrama de Venn 
Fonte: adaptado de Lashley (2004). 

 

Para Lashley (2004), o domínio social é a relação que a sociedade tem com a 

hospitalidade. Se e como deve ser recebido um indivíduo, quais são as regras para 

buscar acolhimento, qual o status que o anfitrião e o hóspede tem perante a 

sociedade em que se encontram. O domínio privado é a hospitalidade doméstica e 

como é o trato entre anfitrião e hóspede. O domínio comercial envolve a oferta da 

hospitalidade como atividade econômica. Os domínios relacionam-se, formando 

cenários e ampliando as possibilidades. 

O estudo da hospitalidade doméstica vem sendo negligenciado, segundo 

Lashley (2004). Para o autor,  

 

[...] a recepção de hóspedes em ambientes domésticos proporciona a 
oportunidade de situar o indivíduo e a família no contexto da “civilidade”. Em 
certa medida, os hóspedes desempenham um papel na avaliação da 
interação social dos indivíduos e das famílias. [...] A recepção de hóspedes, 
portanto, desempenha papéis sociais importantes na vinculação de 
indivíduos e grupos (LASHLEY, 2004, p.14).  

 

PRIVADO 

SOCIAL COMERCIAL 
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Assim, a hospitalidade doméstica desempenha papel fundamental na relação 

entre o anfitrião e o hóspede, criando elos sociais entre pessoas e entre grupos, 

além de moldar as atividades de hospitalidade no cenário social e como se dá a 

oferta de hospitalidade no cenário comercial. 

Para Camargo (2004, p. 52), existem espaços e tempos sociais da 

hospitalidade, sendo os espaços sociais onde o processo transcorre e os tempos 

sociais o receber, hospedar, alimentar e entreter pessoas, encaixando a 

hospitalidade doméstica no eixo do espaço social. Esse eixo une-se ao dos tempos 

sociais e desdobra a hospitalidade doméstica dentro dos campos do receber, 

hospedar, alimentar e entreter, como se pode ver na tabela abaixo: 

 

 RECEPCIONAR HOSPEDAR ALIMENTAR ENTRETER 

DOMÉSTICA 

Receber pessoas 

em casa, de forma 

intencional ou 

casual. 

Fornecer pouso 

e abrigo em casa 

para pessoas. 

Receber em 

casa para 

refeições e 

banquetes. 

Receber para 

recepções e 

festas. 

 
Figura 6 - Os tempos da hospitalidade doméstica 

Fonte: adaptado de Camargo (2004). 

 

Segundo o autor, a hospitalidade doméstica é a que mais possui 

complexidades em seus ritos e significados. Deste, pode-se dizer que a 

hospitalidade em seu campo doméstico direciona os outros campos. Os ritos 

domésticos vão se transferindo e sendo adaptados para o social, gerando também a 

identificação dos indivíduos perante a sociedade. O campo comercial tenta emular e 

comercializar uma versão da hospedagem doméstica, porém a troca monetária é um 

grande obstáculo e pode fazer com que a emulação soe como uma tentativa artificial 

de hospitalidade. 

 

2.3 O COUCHSURFING E A HOSPITALIDADE 

De acordo com o visto anteriormente, o sujeito pós-moderno busca um 

tratamento diferenciado e uma fuga dos tradicionais meios de hospedagem para 
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alternativas onde ele possa se inserir na cultura local e tornar sua viagem uma 

experiência. A internet trouxe as redes sociais, que tornaram possível a 

comunicação entre pessoas distantes e desconhecidos, viajantes em busca de um 

lugar para ficar cujo pagamento não seria monetário e uma hospitalidade que não 

seja artificial como a comercializada por meios de hospedagem. Conforme Plentz 

(2005, p. 52): 

 

Nem tudo pode ser negociável no que se refere aos laços estabelecidos 
entre indivíduos. Nem tudo se pode comprar. O ser humano precisa do 
outro, e essa sobrevivência e a preocupação em não estar só implica 
acolhimento. Nem que sejam pensadas e estruturadas as formas de 
acolhimento, como nas infraestruturas turísticas, mas, por mais conforto 
físico que se possa ter num destino, as relações que se estabelecerão no 
contato como outro, mesmo que se esteja pagando pelos serviços 
prestados, serão fundamentais para a sensação de bem estar e de conforto 
para aquele visitante.  

 

Assim, o couchsurfing surge como uma das alternativas ao modelo 

tradicional. Não existe uma estrutura turística voltada para os viajantes que aspiram 

a hospedagem, pois esta se sucede em lares das pessoas dispostas a se abrirem 

para receber um estranho. Troca-se o conforto estrutural que um estabelecimento 

turístico oferece pela promessa de proximidade com o outro. Sem o câmbio 

monetário exigido, o que fica são as trocas humanas, o estabelecimento de laços. 

Volta-se ao entendimento da hospitalidade como um relacionamento, sendo este 

“[...] baseado nas obrigações mútuas e, em última análise, na reciprocidade. Enfim, o 

hóspede torna-se o hospedeiro em outra ocasião” (LASHLEY, 2004, p.15). 

A transformação constante do hóspede em anfitrião e vice-versa é uma das 

bases do couchsurfing. Há um estímulo para que os hóspedes abram seus lares 

quando para eles retornarem após as viagens. A reciprocidade de sofás é sempre 

lembrada e mesmo que o usuário da rede não tenha condições de receber pessoas 

em sua casa ele pode participar dos eventos e oferecer hospitalidade aos que ali se 

encontram. Nesse momento entra outro objetivo do couchsurfing: criar conexões. E 

é momento em que a hospitalidade se funde com a proposta da rede, nas trocas, 

afinal,  

 

[...] os que dão e / ou os que recebem hospitalidade não são mais os 
mesmos, depois do evento, como eram antes (aos olhos de ambos, pelo 
menos). A hospitalidade transforma: estranhos em conhecidos, inimigos em 
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amigos, amigos em melhores amigos, forasteiros em pessoas íntimas, não-
parentes em parentes (SELWYN, 2004, p. 26). 

 

O couchsurfing resgata o contato com o outro, especialmente para os 

usuários que se tornam hóspedes e / ou anfitriões. O ato de abrir a própria casa para 

receber o outro e o de se hospedar em um lugar desconhecido une hóspedes e 

anfitriões em prol de uma boa estada, em que ambos se sintam recompensados e 

que criem laços, mesmo que apenas momentâneos, que os tornem próximos um ao 

outro. 

Também é essencial que o hóspede se sinta genuinamente acolhido, não 

sendo recebido apenas para gerar um status social para o anfitrião. A autenticidade 

e a espontaneidade no acolhimento do hóspede são fundamentais para a 

elaboração de um vínculo entre ele, o anfitrião e até mesmo o local que está sendo 

visitado, pois 

 

O entendimento mais amplo a respeito da hospitalidade sugere, em primeiro 
lugar, que esta é, fundamentalmente, o relacionamento entre anfitrião e 
hóspede. Para ser eficaz, é preciso que o hóspede sinta que o anfitrião está 
sendo hospitaleiro por sentimentos de generosidade, pelo desejo de 
agradar e por ver a ele, hóspede, enquanto indivíduo (LASHLEY, 2004, 
p.21). 

 

Retomando o pensamento de Camargo (2004) sobre a hospitalidade 

doméstica, pode-se dizer que a hospedagem e a alimentação oferecidas pelo 

anfitrião são peças fundamentais para que se constitua a sensação de acolhimento 

no hóspede, pois fazem parte do bem receber e definem se o anfitrião é ou não é 

adequado para a função que ele mesmo se propõe a exercer. 

Ademais, os atos de hospitalidade se farão presentes em todo o período de 

hospedagem, dentro de um ciclo de dons e contradons que permeia toda a relação 

construída entre anfitrião e hóspede, permitindo que ambos sejam responsáveis por 

uma fração do relacionamento estabelecido e que o mesmo possa ser consolidado 

conforme as trocas progridem. Desse modo, 

 

Uma vez que os relacionamentos necessariamente se desenvolvem dentro 
de estruturas morais, uma das principais funções de qualquer ato de 
hospitalidade é (no caso de um relacionamento já existente) consolidar o 
reconhecimento de que os anfitriões e os hóspedes já partilham do mesmo 
universo moral, ou (no caso de um novo relacionamento) permitir a 
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construção de um universo moral em que tanto o anfitrião quanto o hóspede 
concordam em fazer parte (SELWYN, 2004, p. 26). 

 

Em vista disso, o couchsurfing caminha junto com a hospitalidade, pois sem 

ela não é possível haver uma experiência satisfatória, tanto para o hóspede como 

para o anfitrião. A instauração de vínculos entre os dois só será possível se a 

fundação for na hospitalidade, na permuta de dons e contradons, no dar – receber – 

retribuir, nos gestos que fomentam a relação de modo que um indivíduo reconheça o 

outro. Dessa forma, conhecer os adeptos da prática do couchsurfing, visto que eles 

extrapolaram o site couchsurfing.com e usam igualmente o Facebook como 

plataforma de busca, algumas das suas características e relatos sobre suas 

experiências faz-se necessário para explicitar a importância da hospitalidade estar 

sempre presente nos encontros entre anfitriões e hóspedes. 
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3 HOSPITALIDADE E COUCHSURFING: METODOLOGIA, APLICAÇÃO E 
ANÁLISE DA PESQUISA 

 

Após o levantamento bibliográfico sobre a hospitalidade e a prática do 

couchsurfing, surge a necessidade de se realizar uma pesquisa de campo de caráter 

exploratório para averiguar a relação entre as duas. De acordo com Marconi e 

Lakatos (2003, p. 185),  

 

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 
informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se 
procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, 
ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. Consiste na 
observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na 
coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presume 
relevantes, para analisá-los. 

 

Sendo, portanto, um bom método de investigação para a pergunta proposta pelo 

presente estudo, pois 

 

[...] são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de 
questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, 
aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 
fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou 
modificar e clarificar conceitos. Empregam-se geralmente procedimentos 
sistemáticos ou para a obtenção de observações empíricas ou para as 
análises de dados (ou ambas, simultaneamente). Obtém-se frequentemente 
descrições tanto quantitativas quanto qualitativas do objeto de estudo, e o 
investigador deve conceituar as inter-relações entre as propriedades do 
fenômeno, fato ou ambiente observado [...] (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 
188) 

 

Com isso definido, foram escolhidas duas abordagens, configurando a pesquisa em 

qualitativa e quantitativa. Em relação à pesquisa quantitativa, foi realizada uma 

survey online, tendo como instrumento um questionário com perguntas fechadas e 

abertas, disponibilizado na plataforma Forms, do Google. Como forma de obter um 

número significativo de respostas, disponibilizou-se o link para acessar o 

questionário na rede social Facebook, em grupos relacionados à prática do 

couchsurfing. O questionário foi elaborado apenas na língua portuguesa e dividido 

em três partes. A primeira voltada para o perfil dos respondentes, a segunda restrita 

à utilização do site couchsurfing.com e, por isso, apenas respondido pelos que 

passavam pela pergunta filtro e a terceira referindo-se a relação dos respondentes 



33 
 

com sites de reservas de meios de hospedagem, como o Booking.com e o 

Hostelworld e sua opinião sobre a prática do couchsurfing.  

O método qualitativo foi empregado por meio de entrevista semiestruturada 

realizada com seis membros do site em um dos encontros semanais que acontecem 

na cidade do Rio de Janeiro, no centro Cultural Olho da Rua, em Botafogo. Alguns 

participantes do encontro foram abordados pela entrevistadora para que 

respondessem algumas perguntas com o intuito de descobrir a relação deles com o 

site e suas experiências com as hospedagens conseguidas. As perguntas eram 

abertas e as entrevistas transcorreram de acordo com o desejo dos participantes e a 

empolgação em responder. 

Algumas limitações foram encontradas em ambos os métodos de pesquisa. 

Na survey, não é possível saber se houve influência de terceiros nas respostas nem 

houve controle sobre a identidade dos respondentes, pois os questionários foram 

aplicados online e eram anônimos. Mas a maior limitação encontrada foi o poder de 

alcance do questionário e o imediatismo e efemeridade do Facebook. Alguns dos 

grupos onde o questionário foi disponibilizado possuíam mais de 10.000 

participantes, porém a grande quantidade de publicações logo fazia com que ele 

passasse despercebido e depois de algum tempo desaparecesse dentro do grupo. 

Há também uma possível falta de motivação de pessoas que podem ter visto o 

questionário e, por vários motivos, como a própria inércia causada pelas 

funcionalidades do Facebook, decidido não responder.  

Nas entrevistas, a maior limitação se deu por causa do local do encontro. 

Em clima de festa, com música alta e bebidas alcoólicas, os participantes ficavam 

mais eufóricos com o que acontecia ao seu redor. Um deles desistiu de responder 

duas vezes. O som alto, especificamente, fez com que todos precisassem quase 

gritar para serem compreendidos e não é possível precisar a influência ou não das 

bebidas alcoólicas nos entrevistados e em suas respostas. Uma das entrevistas foi 

interrompida por um participante do encontro visivelmente alcoolizado. Porém, como 

esse encontro é o principal da cidade, foi escolhido mesmo sabendo-se das 

eventuais limitações. 
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3.1 O PERFIL DOS USUÁRIOS DO COUCHSURFING 

O questionário elaborado no Forms teve como intuito ajudar a descobrir o 

perfil dos adeptos da prática do couchsurfing. Ele foi respondido por 117 pessoas, 

sendo disponibilizado do dia 22 de dezembro de 2015 ao dia 25 de janeiro de 2016 

no Facebook. 

Por conta do declínio do site couchsurfing.com o questionário foi colocado 

nos seguintes grupos do Facebook: Couchsurfing das mina, Turismo UFF, 

Couchsurfing - Rio de Janeiro (RJ), CouchSurfing - CsF, CouchSurfing - CsF - 

EUA/Canadá, Couchsurfing Language Exchange Rio de Janeiro (RJ) e 

CouchSurfing - CsF 2015/16. Não é possível afirmar de qual grupo veio cada 

resposta. É importante observar que, dentre os sete grupos utilizados para a 

aplicação do questionário, três são compostos por estudantes de graduação e pós-

graduação participantes do programa do governo federal “Ciência sem Fronteiras”, 

que “[...] busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência 

e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e 

da mobilidade internacional” (CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS, 2016) através da 

distribuição de bolsas de estudos internacionais a estudantes brasileiros. 

Assim, com a finalidade de se obter dados quantitativos referentes às 

opiniões dos usuários do site couchsurfing.com, o questionário foi dividido em três 

seções, com objetivo não apenas de facilitar de aplicação como também a 

separação dos interesses da pesquisa. A primeira seção buscava investigar o perfil 

dos adeptos da prática do couchsurfing e inicia-se com a seguinte questão: 
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Figura 7 – Experiência como anfitrião do Couchsurfing 
 Fonte: Elaboração própria 

 

A questão de abertura (Figura 05) tem como intuito desvendar quantos 

respondentes já abriram suas casas para receber hóspedes. Como é possível 

perceber no gráfico acima, 62,4% dos respondentes, o que corresponde a 73 

pessoas, se dispuseram a acolher um viajante pelo menos uma vez desde que se 

tornaram adeptos do couchsurfing. 

A segunda questão (Figura 06) busca descobrir se os respondentes se 

hospedaram na casa de alguém através do couchsurfing, e teve o seguinte 

resultado: 
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Figura 8 – Experiência como hóspede do Couchsurfing 
Fonte: Elaboração própria 

 

Dentre os 117 respondentes, apenas 26,5% (31 pessoas) não utilizaram o 

couchsurfing como um meio para obter hospedagem. Cruzando essa informação 

com a porcentagem obtida na primeira pergunta referente à quantidade de pessoas 

que é anfitriã, é possível afirmar que 42 pessoas que responderam o questionário 

praticam o couchsurfing para receber e se hospedar e que 44 respondentes o fazem 

apenas para se hospedar. 

Após descobrir a quantidade de hóspedes e anfitriões, pode-se inferir mais 

sobre como são esses indivíduos, começando pelo gênero. Assim, a terceira 

pergunta (Figura 07) tem como objetivo auxiliar essa descoberta.  
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Figura 9 – Gênero dos participantes 
Fonte: Elaboração própria 

 

As opções disponibilizadas foram “feminino”, “masculino” e “outro”. A opção 

“outro” foi acrescentada pela convicção da autora do trabalho de que no mundo pós-

moderno as inúmeras identidades com as quais os indivíduos se identificam 

superam o binarismo de gênero imposto socialmente. Mais da metade dos 

respondentes, 66,7%, se identifica com o gênero feminino, 32,5 % se identificam 

com o gênero masculino e 0,8%, o equivalente a uma pessoa, se identifica com 

outro gênero não especificado. 

A próxima pergunta, quarta do questionário, investiga a faixa etária dos 

respondentes (Figura 08). Nenhum indicou ser menor de 18 anos, faixa etária 

incluída por causa dos grupos do Facebook, que não possuem um filtro para os 

menores de idade. 
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Figura 10 – Faixa etária dos participantes 
Fonte: Elaboração própria 

 

Do total de respondentes, apenas uma pessoa (0,9%) indicou ter acima de 

40 anos, 2 pessoas (1,7%) afirmaram ter entre 36 e 40 anos, 4 pessoas (3,4%) 

disseram ter entre 31 e 35 anos, 18 pessoas (15,4%) indicaram pertencer à faixa de 

25 a 30 anos e a grande maioria, 92 pessoas correspondentes a 78,6%, declararam 

ter entre 18 e 24 anos. É possível observar que quanto mais jovem a faixa etária, 

maior o número de pessoas que adota a prática. Contudo, não houve respondentes 

com menos de 18 anos. 

A quinta pergunta tinha como objetivo identificar a renda média dos 

respondentes (Figura 09). Mais da metade afirmou ter como renda média um valor 

entre um e 3 salários mínimos. O valor mensal do salário mínimo brasileiro em 2015, 

ano em que o questionário foi elaborado, é de R$778,00 (G1, 2015). 
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Figura 11 – Renda mensal dos participantes 
Fonte: Elaboração própria 

 

Logo após a faixa de 1 a 3 salários mínimos vem a de 4 a 6 salários 

mínimos. A que teve o menor número de respondentes foi a opção 7 a 9 salários 

mínimos, com 5,1% das respostas. 

Com uma pergunta aberta, foi indagada a profissão dos respondentes na 

sexta questão. A grande maioria declarou ser estudante e alguns respondentes 

declararam mais de uma profissão (Figura 10). 

 

Figura 12 - Profissão dos participantes 
Fonte: Elaboração própria 

72% 

2% 

2% 
3% 

4% 

2% 10% 

2% 3% 

Qual a sua profissão? 

Estudante Veterinário Professor

Turismólogo Engenheiro Jornalista

Outros Analista de negócios Duas profissões



40 
 

 

Dentre todos os respondentes, 72% (84 pessoas) declararam serem 

estudantes. Três declararam ter duas profissões diferentes, sendo elas babá e 

estudante, consultor e coach e turismólogo e professor. É importante salientar que a 

maioria de respondentes ser composta por estudantes condiz com os grupos onde o 

questionário foi disponibilizado, três voltados para o programa Ciência sem 

Fronteiras e um para estudantes de Turismo da Universidade Federal Fluminense 

(UFF). As demais profissões são bem diversas e, no campo outros, 10% declararam 

exercer outras profissões. Pode-se concluir que o couchsurfing atrai profissionais de 

diversas áreas e o apelo com os estudantes pode ter sido causado pela distribuição 

do questionário em si, não pela prática. O que também pode ser relacionado com os 

dados sobre a idade, onde a maioria respondeu pertencer à faixa entre 18 e 24 

anos, idade comum entre estudantes universitários. 

A sétima e última pergunta da primeira sessão é também uma pergunta filtro. 

Como houve um declínio do site couchsurfing.com e a rede social Facebook é 

intensamente utilizada por todo o mundo, com 1,55 bilhão de usuários ativos por 

mês de acordo com dados divulgados pela empresa em setembro de 2015 (PRIGG, 

2015), e é bastante popular no Brasil, com 99 milhões de usuários ativos mensais, 

conforme dados divulgados na Campus Party de 2016 (CRUZ, 2016), o questionário 

foi disponibilizado na rede social. Com o intuito de descobrir mais sobre quem utiliza 

o couchsurfing.com, a quinta pergunta (Figura 11) direcionava o respondente para a 

segunda seção em caso de resposta positiva ou para a terceira e última seção em 

caso de resposta negativa. 
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Figura 13 Busca por hospedagem ou por hóspedes  
Fonte: Elaboração própria 

 

A opção que corresponde à utilização de outra plataforma foi considerada a 

resposta negativa. Com 47% dos respondentes, 55 pessoas, ela comprova a 

enorme popularidade da rede social e o seu poder. Nas respostas consideradas 

positivas, 30,8% indicaram utilizar o site para procurar hospedagem e receber 

pessoas, 20,5% indicaram usar o site apenas para procurar hospedagem e apenas 

1,7% (2 pessoas) afirmaram usar o couchsurfing.com apenas com o intuito de 

receber hóspedes. 

A próxima seção do questionário é voltada para as pessoas que 

responderam qualquer alternativa que não fosse “utilizo outra plataforma” na sétima 

pergunta. Ela refere-se ao uso do site do couchsurfing e indaga sobre suas 

funcionalidades. Em quatro das cinco perguntas da seção foi aplicada a escala de 

Likert por serem afirmações que buscavam a opinião dos respondentes. Foi pedido 

que os participantes colocassem em uma escala de 1 a 5 sua opinião em relação a 

algumas afirmações, sendo 1 "discordo totalmente", 2 "discordo parcialmente", 3 

"não concordo nem discordo", 4 "concordo parcialmente" e 5 "concordo totalmente". 

A primeira afirmação (Figura 12) da seção foca nos perfis dos usuários e 

como as avaliações positivas ou negativas que estes já tiveram influenciam para que 

se consiga uma hospedagem ou para a escolha do anfitrião mais apropriado. 
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Figura 14 – Importância das avaliações  
Fonte: Elaboração própria 

 

Nota-se imediatamente que a maioria dos entrevistados escolheu a 

alternativa 5, concordo totalmente, com a segunda alternativa mais escolhida sendo 

a 4, concordo parcialmente, formando 94,6% das respostas se somadas. Com base 

nessa informação é possível afirmar que as avaliações que um usuário possui são 

grandes influenciadoras na hora de se escolher um anfitrião ou um hóspede e que 

uma avaliação negativa pode dificultar a obtenção de hospedagem ou diminuir a 

atração sobre os possíveis hóspedes. 

Com a segunda afirmação, investigou-se a importância da ferramenta de 

verificação que o couchsurfing.com possui (Figura 13). O verified permite que o site 

confirme que os dados pessoais do usuário, como nome e endereço, são reais. 
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Figura 15 – Importância do "verified”  
Fonte: Elaboração própria 

 

Possuindo respostas bem equilibradas, não é possível chegar a uma 

conclusão sobre a importância negativa ou positiva de ter o perfil verificado. Mas a 

porcentagem de respondentes que escolheu as opções 1, 2 ou 3 sugere que a 

ferramenta é menos influente sobre os usuários do que o desejado pelo site, visto 

que a verificação mediante pagamento é a única forma de obtenção de renda junto 

aos usuários. No momento em que o presente estudo foi elaborado o site não dispõe 

de anúncios publicitários. 

A influência dos fóruns foi colocada na terceira afirmação da seção (Figura 

14), buscando saber o quanto as discussões na comunidade online do 

couchsurfing.com interferem na procura por um anfitrião ou no recebimento de um 

hóspede. Os fóruns de discussão possibilitam que os usuários se agrupem de 

acordo com o seus interesses e que interajam e se conheçam virtualmente. 
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Figura 16 – Influência dos fóruns 
Fonte: Elaboração própria 

 

A maior parte dos respondentes, 37,1%, indicou que não concorda nem 

discorda da afirmação. Isso pode indicar que eles não levam em consideração as 

discussões nos fóruns ou que simplesmente não participam, limitando-se ao campo 

da hospedagem. As outras opções tiveram respostas bem equilibradas, com um 

número ligeiramente maior de pessoas que apontam serem influenciadas pelas 

discussões nos fóruns. 

A quarta afirmação (Figura 15) é relacionada ao princípio de retribuição da 

hospitalidade. Ao indagar sobre a oferta de algo que um hóspede possa ter feito a 

um anfitrião, pergunta-se também sobre o dar – receber – retribuir e se esses 

princípios da hospitalidade se desenvolvem durante a prática do couchsurfing. 
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Figura 17 – Agradecimento pela hospedagem  
Fonte: Elaboração própria 

 

Apontando que a retribuição ocorre, 45,2% dos participantes concordaram 

totalmente que já houve algum tipo de retribuição pela hospedagem. Somando-se as 

alternativas 1 e 2 é possível perceber que apenas 6,4% dos respondentes 

discordam em algum nível da afirmação, enquanto  19,4% mantiveram-se neutros. 

Encerrando a sessão, foi perguntada qual versão do couchsurfing.com o 

participante utilizava (Figura 16). A grande popularidade dos smartphones e, em 

menor escala, dos tablets, aliada à expansão do acesso à internet e ao aplicativo 

disponibilizado pelo próprio site, torna possível que os usuários fiquem conectados à 

rede o tempo todo, da maneira que julgarem ser a mais conveniente. 
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Figura 18 – Versão utilizada do Couchsurfing  
Fonte: Elaboração própria 

 

Confirmando a popularidade dos dispositivos móveis e a conexão constante 

à internet, o uso de ambas as versões foi o mais escolhido, com 50,8%. Porém, a 

versão do navegador ainda é mais popular em relação ao aplicativo dentre os 

usuários que escolhem apenas uma. 

A terceira e última seção do questionário foi composta por apenas duas 

perguntas. A primeira delas buscava descobrir quais outras plataformas de 

hospedagem os participantes utilizavam para buscar hospedagem (Figura 17). As 

opções disponibilizadas, AirBnB, HostelWorld, Booking.com e Hostelbookers, foram 

escolhidas por conta da sua popularidade entre os viajantes. Havia a possibilidade 

de escolher mais de uma resposta porque se levou em consideração a 

complexidade dos fatores que podem guiar a escolha de um meio de hospedagem, 

como localização e valor da diária. 
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Figura 19 – Outras plataformas de hospedagem utilizadas  
Fonte: Elaboração própria 

 

As alternativas mais escolhidas foram os sites HostelWorld e Booking.com, 

tendo o AirBnB ficado logo atrás deles. Essa é uma inclinação muito importante e 

mostra a força das alternativas criadas aos meios tradicionais. Como o próprio 

couchsurfing, o AirBnB conecta anfitriões em busca de hóspede e vice-versa. A 

grande diferença é que o AirBnB não tem como intuito gerar uma comunidade de 

viajantes que busca se conectar com pessoas e lugares novos, pois a hospedagem 

é paga. A conexão pode vir a acontecer, mas não é um dos objetivos da iniciativa. A 

proposta é ser uma alternativa aos meios de hospedagem tradicionais, esses 

ofertados pelo HostelWorld e pelo Booking.com. 

Para encerrar o questionário foi solicitada uma sugestão sobre o 

couchsurfing. A pergunta era aberta e não foi especificado se era sobre o próprio 

site ou sobre a prática em si para estimular inclusive os participantes que não são 

usuários do site a responderem. 

Muitos ressaltaram o couchsurfing como uma forma de conhecer pessoas e 

como uma experiência de viagem. Alguns falaram sobre a gratuidade da 

hospedagem como algo que pode ser ruim e atrair pessoas que querem apenas 

economizar, como na resposta “Não pedir couch falando que "entende o incomodo". 

Não pedir couch pedindo ajuda porque tá sem dinheiro. Pedir couch porque além de 

economizar, você faz amizade nova com alguém local e dar algo em retribuição é 

sempre ótimo!”. Também houve respondentes que citaram melhorias a serem feitas 

no site, como “melhorar a ferramenta de pesquisa afim de que anfitriões que já 
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tenham hóspedes não apareçam no topo da lista”, e destacaram a necessidade de 

zelar pela segurança pessoal ao se hospedar com um desconhecido. 

O ponto mais citado foi a possibilidade de conhecer pessoas, como o 

participante que declarou 

 

O foco da pesquisa esta em hospedar ou ser hospedado. Mas o 
couchsurfing tbm é importantíssimo para ampliamento cultural tendo em 
vista que muitas das vezes em que não posso hospedar, me encontro com 
os usuários para mostrar a cidade e conhecer um pouco de sua cultura 
assim como quando viajo e não me hospedo com os usuários, peço para 
que me mostrem a cidade ou me deem dicas do que conhecer,  

 

Ilustrando que, além de simplesmente conseguir um lugar para se hospedar 

de graça, os praticantes do couchsurfing buscam também a troca com o outro, a 

experiência de conhecer outras pessoas e o destino escolhido, mesmo que seja 

apenas uma parcela, pelos olhos dos locais. Ou então para procurar um semelhante 

com quem se identificar no meio de uma cultura desconhecida, como exemplificou a 

declaração “[...] eu já cheguei a usar mais para pesquisar pessoas, especialmente 

brasileiros que viviam no exterior, antes das viagens que fiz [...]”. Isso pode ser uma 

entrada para culturas distantes, como a ocidental e a oriental, um modo de minimizar 

o choque cultural ou trazer a compreensão sobre práticas culturais que sem um 

conhecimento prévio passariam despercebidas ou seriam mal entendidas. 

 

3.2 ENTREVISTAS COM PARTICIPANTES DO ENCONTRO SEMANAL DA 

CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Como forma de complementar o estudo quantitativo realizado com o 

questionário, também foram feitas algumas entrevistas no encontro semanal do 

couchsurfing.com na cidade do Rio de Janeiro. O encontro ocorre no Centro Cultural 

Olho da Rua, no bairro de Botafogo, e as entrevistas foram realizadas para que 

alguns relatos sobre a experiência do couchsurfing pudessem ser  ouvidos.  

O encontro escolhido foi o do dia 07 de janeiro de 2016. O evento foi 

gratuito, com início previsto para 19h30 e término à 00h. As entrevistas foram 

realizadas nesse período de tempo e foram gravadas mediante a autorização dos 

entrevistados. Devido à natureza do evento, não foi possível elaborar uma 
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autorização por escrito, apenas foi pedido para que a gravação fosse autorizada e 

as respostas depois transcritas. Também por esse motivo não houve a possibilidade 

do registro de imagens do encontro. 

Os participantes das entrevistas foram identificados da seguinte maneira: 

“PARTICIPANTE 01”, “PARTICIPANTE 02”, “PARTICIPANTE 03”, “PARTICIPANTE 

04”, “PARTICIPANTE 05”, “PARTICIPANTE 06”, “PARTICIPANTE 07” e 

“PARTICIPANTE 08”. A identificação foi feita dessa forma para preservar as 

identidades dos entrevistados. Dois dos participantes não concluíram a entrevista: o 

participante 02, que estava com um grupo de amigos e, devido ao encontro do 

couchsurfing.com ser uma festa para que as pessoas se conheçam e socializem, 

acabou disperso e juntou-se a eles, e a participante 07, uma francesa, por não haver 

uma língua em comum que a entrevistada e a entrevistadora dominassem. No 

Apêndice B do presente trabalho, na página 63, há um quadro com perfis de todos 

os participantes, com as informações referentes a idade, gênero e país de origem. 

Não foram elaboradas questões estruturadas para que a entrevista fosse 

aberta, mas os seguintes tópicos foram abordados, facilitar a obtenção de dados: 

como o participante conheceu o couchsurfing.com, se ele é hóspede, anfitrião ou os 

dois, retribuição da hospedagem e segurança. Algumas entrevistas foram feitas em 

inglês e outras em português; nas entrevistas em inglês a tradução da transcrição é 

da autora. Alguns participantes foram entrevistados em conjunto e outros foram 

entrevistados sozinhos. 

As entrevistas se iniciaram com a apresentação da entrevistadora e do 

presente estudo, para que os participantes ficassem cientes do porque algumas 

perguntas seriam feitas. Também era pedida uma autorização verbal para que a 

entrevista fosse gravada. Depois das apresentações, os participantes eram 

indagados primeiramente sobre como eles conheceram o couchsurfing.com. Os 

participantes 01 e 04 declararam não ser possível lembrar quando eles conheceram 

o projeto. A participante 05 declarou ter conhecido o couchsurfing.com através de 

um amigo, que era o participante 03. Ele disse conhecer o projeto por ter amigos em 

redes sociais que já haviam utilizado o site. O participante 06 falou que conheceu o 

couchsurfing.com através de um livro sobre as viagens do autor e a participante 08 

também declarou ter conhecido o site por causa de uma amiga. É interessante notar 
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a rede de pessoas que se forma através do contato entre amigos, não por algum tipo 

de propaganda.  

Todos os participantes que responderam falaram sobre seus interesses em 

viajar e em conhecer pessoas, evidenciando bastante o lado sociocultural do projeto, 

como uma entrevistada que afirmou: 

 

Aí ela me contou sobre Couchsurfing e aí eu pensei “nossa legal, posso 
conhecer outras pessoas, outras culturas”, aí eu me registrei e fui para um 
encontro e depois viajei, também fiquei na casa de alguém. Depois eu fui 
morar sozinha e aí eu comecei também a hospedar pessoas lá em Moscou 
e foi muito legal, eu conheci muita gente legal, achei amigos, e isso 
(PARTICIPANTE 08). 

 

Isso destaca o que está nos valores do site. Criar conexões é um dos 

valores desejados pelo projeto, algo que é ansiado justamente porque aproxima as 

pessoas e cria a comunidade global almejada pelo couchsurfing.com. 

Em seguida, buscou-se questionar os participantes se eles apenas haviam 

se hospedado ou se eram anfitriões também. Os participantes 03 e 05 apontaram 

que nunca haviam feito nenhuma das duas coisas. Era a primeira vez da participante 

05 em um encontro, mas o participante 03 havia participado de encontros antes e 

também foi anfitrião de dois eventos na cidade do Rio de Janeiro. Foram duas 

trilhas: uma nas cachoeiras do Horto e a outra para subir o Morro da Urca. Ele 

ressaltou que não era anfitrião por morar longe da zona turística da cidade. Ao ser 

questionado se além de não ter se hospedado nunca havia recebido um hóspede 

sua resposta foi “Também não, porque tipo assim, eu moro a mais ou menos a 2 

horas da zona sul, então fica assim um pouco longe. Mas cara, se o pessoal quiser 

se hospedar lá em casa é de boa”. 

A participante 08 disse ter recebido pessoas quando morava em Moscou, na 

Rússia e a participante 01 recebeu um hóspede em Paris, na França. Os 

participantes 06 e 07 alegaram não receber hóspedes por morar com os pais do 

participante 06, mas pretendem ser anfitriões quando morarem sozinhos. De acordo 

com eles, “[...] primeiro nós pedimos e então depois nós oferecemos para as 

pessoas, isso forma uma troca”. O participante 04 declarou tentar ser um anfitrião na 

sua cidade natal, na Polônia, mas não consegue muitos hóspedes pela cidade não 

ser turística. 
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Assim, pode-se perceber que mesmo havendo a oferta de um lugar para 

ficar por parte de um anfitrião, a casa dele pode não se localizar numa região 

atrativa o suficiente para que um viajante decida hospedar-se com ele, mostrando 

um motivo que não está claro no site, mas que influencia bastante os turistas: em 

que local do destino se encontra a casa do anfitrião? Vale a pena a gratuidade da 

acomodação e a possibilidade de criar uma conexão com uma pessoa se ela se 

encontra distante do que se deseja visitar? 

Seguindo com a entrevista, os participantes que já haviam se hospedado 

foram questionados sobre como retribuíam a acomodação. Limpar foi uma resposta 

citada pela participante 01 e cozinhar foi comum dentre todos. Principalmente algo 

típico do país de onde o hóspede vem, como os participantes 06 e 07, que 

cozinharam um jantar francês e justificaram dizendo que “[...] nós somos franceses, 

então nós queríamos que eles (os anfitriões) descobrissem uma parte do nosso 

país, com isso eles podem viajar um pouco mesmo ficando em casa”. Os 

participantes 04 e 08 relataram dar um presente para os anfitriões que seja do seu 

país de origem, como um cartão postal, citado pelo participante 04. 

Oferecer algo em troca é comum e é visto como um agradecimento por tudo 

que o anfitrião está fazendo ao acolher os hóspedes em casa. A participante 01 

mencionou que o sexo também é usado como uma moeda de troca, trazendo um 

alerta para um possível turismo sexual, além de ferir os princípios de conduta do 

couchsurfing.com. 

A última indagação aos participantes foi sobre a segurança. Todos 

afirmaram não terem tido nenhum problema de segurança, como um anfitrião 

agressivo, por exemplo. O fato das experiências serem sempre positivas foi 

ressaltado. 

Ao participante 06 foi indagado o motivo dele estar filmando no local. No dia 

em que ocorreu a entrevista, os participantes 06 e 07 estavam fazendo filmagens 

para um futuro filme deles sobre a experiência de viajar fazendo mochilão e usando 

o couchsurfing.com. Quando falou sobre o filme, o participante 06 deixou 

transparecer bastante a sua visão sobre o projeto. Em suas palavras, 
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Existe comunidade de couchsurfing em todos os lugares do mundo e isso 
significa que você pode viajar para todos os lugares e conhecer pessoas 
locais, como ter uma casa fora da sua casa. Tipo, você tem uma casa e um 
lar em qualquer lugar do mundo. Você pode ter amigos em qualquer lugar 
do mundo, eu acho isso ótimo. Tipo, uma cidade ou país é bom para visitar 
mas é ainda melhor, realmente melhor, quando você pode ver através dos 
olhos dos moradores locais que podem te explicar, tipo, podem explicar 
seus pontos de vista sobre tudo. Então eles podem colocar sua perspectiva 
na coisa. Então é realmente mais interessante desse jeito (PARTICIPANTE 
6). 

 

Esse olhar do entrevistado sobre o couchsurfing.com exprime o que os 

valores e a visão do site do projeto tentam transmitir: criar conexões e valorizar o 

que o outro tem a oferecer, gerando uma comunidade de viajantes interessados não 

apenas em conhecer um novo destino e sim expandir cada vez mais seu 

conhecimento através da troca com o outro. 

 

3.3 ANÁLISES ENTRE AS PESQUISAS QUANTITATIVA E QUALITATIVA 

A partir da comparação entre o questionário e as entrevistas, é possível 

fazer uma análise dos resultados das duas pesquisas. Portanto, com relação ao 

perfil dos praticantes do couchsurfing, percebe-se que a maioria (86 participantes 

que responderam ao questionário) tanto dos participantes da entrevista como dos 

respondentes do questionário pratica couchsurfing para se hospedar, mas também 

há um bom número (73 participantes que responderam ao questionário) que ao 

menos tenta ser anfitrião. 

Em relação à idade, a faixa etária com a maioria de respostas no 

questionário, entre 18 e 24 anos, também corresponde à maioria das idades 

declaradas pelos participantes (92 participantes que responderam ao questionário), 

reforçando que o maior apelo que o projeto possui se encontra entre os mais jovens. 

Já o gênero não se confirma, pois na entrevista um número igual de pessoas dos 

gêneros feminino e masculino participou, ao contrário do questionário, que obteve 

uma maior participação do gênero feminino. Nenhum participante de outro gênero foi 

entrevistado. 

As perguntas específicas sobre o site do couchsurfing não foram realizadas 

nas entrevistas, pois era necessário que estas fossem curtas o suficiente para que 

os participantes não se dispersassem e voltassem a participar do encontro com os 
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seus amigos. Contudo, é possível comparar algumas respostas da pergunta aberta 

“Por favor, deixe uma sugestão sobre o Couchsurfing para nós” com as respostas 

das entrevistas. 

Nas respostas do questionário foi bem ressaltada a importância do 

couchsurfing para conhecer novas pessoas e como isso gera uma experiência 

positiva, podendo ser destacado na resposta 

  

[...] o couchsurfing também é importantíssimo para ampliamento cultural 
tendo em vista que muitas das vezes em que não posso hospedar, me 
encontro com os usuários para mostrar a cidade e conhecer um pouco de 
sua cultura assim como quando viajo e não me hospedo com os usuários, 
peço para que me mostrem a cidade ou me deem dicas do que conhecer. 

 

A opção de apenas participar dos encontros foi notada durante as 

entrevistas com os participantes 03 e 05, que nunca haviam se hospedado ou sido 

anfitriões, mas estavam no encontro para conhecer pessoas e fazer novas 

amizades. 

Um ponto interessante que foi levantado tanto nas entrevistas como no 

questionário foi a utilização da rede com finalidades sexuais. É interessante notar 

que, a reciprocidade da dádiva, no caso a hospedagem, é importante e que o sexo 

pode ser considerado um modo de retribuição. Fica o alerta, contudo, não apenas 

para uma possível articulação de turismo sexual como também ameaças à 

segurança de usuários que não desejam esse tipo de troca, sobretudo as mulheres. 

E como a pós-modernidade não para e a segmentação proporcionada pela internet é 

infinita, hoje já existe uma rede social específica para quem deseja esse tipo de 

hospedagem, a LoveRoom8. 

 

 

Figura 20 - Descrição da rede LoveRoom 

                                                           
8
 Disponível em: http://tryloveroom.com/. Acesso em: 23 fev. 2016. 
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Fonte: http://tryloveroom.com/
9
 

 

Ao analisar ambas as pesquisas, fica clara a existência de uma limitação 

não citada previamente: a inexistência de relatos sobre experiências negativas. 

Tanto no questionário como nas entrevistas não houve pontos negativos que foram 

discutidos sobre a prática do couchsurfing, indicando que as pessoas com esses 

relatos podem não ter sido alcançadas pelas pesquisas. Essas experiências são 

importantes para mostrar onde a prática, o site e a própria hospitalidade falham. 

Por fim, a relação entre a prática do couchsurfing e a hospitalidade foi bem 

destacada por uma resposta do questionário, onde o participante diz “considero o 

CS (couchsurfing.com) uma rede social que pratica a hospitalidade genuína, 

especialmente por não haver interesse monetário, mas uma preocupação em bem 

acolher o turista”. Essa preocupação em bem acolher é o que gera as experiências 

positivas que todos os participantes entrevistados relataram ter tido, além de 

também favorecer a retribuição da hospedagem de várias formas possíveis. 

Retomando o pensamento da hospitalidade, de acordo com Mauss (2003, p. 212) 

 

Trata-se, no fundo, de misturas. Misturam-se as almas nas coisas, 
misturam-se as coisas nas almas. Misturam-se as vidas, e assim as 
pessoas e as coisas misturadas saem cada qual de sua esfera e se 
misturam: o que é precisamente o contrato e a troca. 

  

Com isso, fica clara a importância da troca para a que a experiência seja 

positiva e para que se desperte o interesse em retribuir não apenas ao anfitrião mas 

também à rede, ao tornar-se anfitrião quando retornar ao lar. A troca monetária não 

é a base do couchsurfing.com. Conforme Mauss (2003, p.204) “a troca de presentes 

produz a abundância de riquezas”. No caso do couchsurfing.com são as trocas 

humanas, o bem receber, as possibilidades que não seriam possíveis de serem 

exploradas ao hospedar-se em um meio tradicional, as riquezas produzidas e que se 

acumularão com cada participante da rede. 

 

 

                                                           
9
 “Encontre – procure perfis ao redor do mundo e veja quem desperta seu interesse; Flerte – mande 

mensagens para pessoas que aceitaram seu pedido de amizade; Hospede-se – fiquem juntos uma 
semana (ou mais) e vejam onde as coisas vão.” (tradução da autora). Disponível em: 
http://tryloveroom.com/. Acesso em: 23 fev. 2016 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A hospitalidade está presente nas trocas humanas, inclusive nas 

proporcionadas pelo Turismo. O presente trabalho buscou investigar como ela 

acontece através das trocas geradas pela prática do couchsurfing. Ao inferir sobre 

como a prática do couchsurfing se insere dentro dos princípios da hospitalidade na 

pós-modernidade, ficou claro que as possibilidades geradas pelo encontro com o 

outro abrem caminho para que os princípios da hospitalidade sejam desenvolvidos 

por hóspedes e anfitriões, a fim de criar um mundo em comum, um contrato onde 

ambos possam conviver e fazer uma permuta de experiências que os enriqueça. 

Para que a investigação fosse possível, primeiro se debateu sobre o mundo 

pós-moderno, com sujeitos que são múltiplos e procuram se identificar de diferentes 

formas, em um mundo onde as distâncias não importam e onde há um número cada 

vez maior de oportunidades expostas e ao seu alcance. Com a globalização e a 

internet, o sujeito pós-moderno dispõe do que quiser com apenas alguns cliques. 

Isso influencia o contexto turístico criando alternativas aos meios estabelecidos 

como tradicionais. 

Uma dessas alternativas, o couchsurfing.com, é beneficiado pela 

necessidade de identificação e pela conexão global, criando uma rede social de 

viajantes que demanda não somente acomodação, mas também conhecer pessoas 

e lugares e criar laços e, com isso, transformar sua viagem em uma experiência. 

A transformação da viagem em uma experiência só é possível com a prática 

da hospitalidade. Através do dar – receber – retribuir, conforme exposto por 

Camargo (2004), hóspedes e anfitriões derrubam as barreiras culturais que existem 

entre ambos e criam um mundo deles, onde as duas culturas se encontram e as 

trocas humanas contribuem para que eles se identifiquem, ainda que 

momentaneamente. 

Segundo Mauss (2003, p.263), “se coisas são dadas e retribuídas, é porque 

se dão e se retribuem ‘respeitos’ — podemos dizer igualmente ‘cortesias’. Mas é 

também porque as pessoas se dão ao dar, e, se as pessoas se dão, é porque se 

‘devem’ - elas e seus bens - aos outros”. Ao relacionar a prática do couchsurfing 
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com a hospitalidade torna-se evidente que sem os princípios da hospitalidade não é 

possível ter uma boa experiência, seja ela como hóspede ou anfitrião. O dar e o 

retribuir de hospedagem, de ideias, de presentes, de gentilezas etc. é o que torna o 

couchsurfing uma alternativa aos meios de hospedagem já estabelecidos onde o 

sujeito pós-moderno pode libertar sua identidade fragmentada e perseguir destinos e 

pessoas com os quais se identifica e deseja estabelecer uma conexão, um sofá de 

cada vez. 

No âmbito das limitações da pesquisa, pode-se citar que o número de 

respondentes da pesquisa quantitativa ficou abaixo do esperado, gerando, assim, 

uma necessidade de se pensar melhor na aplicação do questionário e os limites do 

engajamento dos participantes de grupos nas redes sociais, principalmente o 

Facebook, onde a pesquisa foi disponibilizada. A falta de relatos com experiências 

negativas indica que outras ferramentas de pesquisa devem ser utilizadas a fim de 

alcançar as pessoas que passaram por essas experiências e ouvir suas histórias, 

para aprofundar a análise da prática do couchsurfing e da sua relação com a 

hospitalidade. Há também a necessidade de um aprofundamento teórico, tendo em 

vista que há poucas publicações específicas sobre couchsurfing. 

Como o meio virtual está sempre em expansão e a cada dia surgem novos 

sites e redes sociais que se apresentam como alternativas ao que já existe, em 

futuras pesquisas seria interessante analisar o couchsurfing.com junto a alternativas 

disponíveis no meio virtual, como o AirBnB e como elas se encaixam no mundo pós-

moderno onde o Turismo acontece. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO QUANTITATIVO 

Questionário aplicado como survey online na rede social Facebook, em 

grupos relacionados à prática do couchsurfing.  

1) Você é ou já foi anfitrião do Couchsurfing? 

 Sim 

 Não 

 

2) Você é ou já foi hóspede do Couchsurfing? 

 Sim 

 Não 

 

3) Qual o seu gênero? 

 Feminino 

 Masculino 

 Outro 

 

4) Qual a sua idade? 

 Menor de 18 anos 

 18 a 24 anos 

 25 a 30 anos 

 31 a 35 anos 

 36 a 40 anos 

 Acima de 40 anos 

 

5) Qual sua renda mensal? 

 1 a 3 salários mínimos 

 4 a 6 salários mínimos 

 7 a 9 salários mínimos 

 Acima de 9 salários mínimos 

 

6) Qual a sua profissão? (pergunta aberta) 
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7) Você utiliza o site do Couchsurfing para buscar hospedagem ou receber 

pessoas? 

 Uso para procurar hospedagem 

 Uso para receber hóspedes 

 Uso para procurar hospedagem e receber pessoas 

 Utilizo outra plataforma (ex: Facebook) 

 

8) As avaliações no perfil foram fatores importantes na escolha do hóspede ou 

do anfitrião. 

Escolha um número entre 1 e 5, sendo 1 "discordo totalmente", 2 "discordo 

parcialmente", 3 "não concordo nem discordo", 4 "concordo parcialmente" e 5 

"concordo totalmente". 

Discordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 

totalmente      

 

9) O “Verified” é importante para a escolha do hóspede ou do anfitrião. 

Escolha um número entre 1 e 5, sendo 1 "discordo totalmente", 2 "discordo 

parcialmente", 3 "não concordo nem discordo", 4 "concordo parcialmente" e 5 

"concordo totalmente". 

Discordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 

totalmente      

 

10)  As discussões nos fóruns influenciam a escolha do hóspede ou do anfitrião. 

Escolha um número entre 1 e 5, sendo 1 "discordo totalmente", 2 "discordo 

parcialmente", 3 "não concordo nem discordo", 4 "concordo parcialmente" e 5 

"concordo totalmente". 
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Discordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 

totalmente      

 

11)  Hóspedes já ofereceram algo (um jantar, por exemplo) como forma de 

agradecer pelo acolhimento. 

Escolha um número entre 1 e 5, sendo 1 "discordo totalmente", 2 "discordo 

parcialmente", 3 "não concordo nem discordo", 4 "concordo parcialmente" e 5 

"concordo totalmente". 

Discordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 

totalmente      

 

12)  Qual versão do couchsurfing você utiliza? 

 Navegador 

 Aplicativo 

 Os dois 

 

13)  Qual(is) outra(s) plataforma(s) de hospedagem você utiliza? 

 AirBnB 

 HostelWorld 

 Booking.com 

 Hostelbookers 

 Outro 

 

14)  Por favor, deixe uma sugestão sobre o Couchsurfing para nós. (pergunta 

aberta) 
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APÊNDICE B – PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

 

Participante 01 

 

Idade: 27 

Gênero: Feminino 

País de Origem: França 

Participante 02 

 

Idade: Não declarada 

Gênero: Masculino 

País de Origem: Polônia 

Participante 03 

 

Idade: 23 

Gênero: Masculino 

País de Origem: Brasil 

Participante 04 

 

Idade: Não declarada 

Gênero: Masculino 

País de Origem: Polônia 

Participante 05 

 

Idade: 23 

Gênero: Feminino 

País de Origem: Brasil 

Participante 06 

 

Idade: 22 

Gênero: Masculino 

País de Origem: França 

Participante 07 

 

Idade: 22 

Gênero: Feminino 

País de Origem: França 

Participante 08 

 

Idade: Não declarada 

Gênero: Feminino 

País de Origem: Rússia 


