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 presente trabalho visa apresentar um breve panorama do uso do tempo livre pela comunidade da cidade de
Iporanga - SP, que notadamente tem como principal atividade econômica o Turismo. Para tanto fez-se um
breve apanhando teórico sobre lazer e uma analise inicial da inserção da população local na atividade turística
e no lazer. Introdução: O presente artigo é parte integrante da dissertação de mestrado intitulada de “As
Influências do Turismo no Processo de Hospitalidade no Município de Iporanga – S.P.”. Buscamos aqui fazer
uma breve análise do uso do tempo livre por parte de populações residentes em cidades que desenvolvem ou
pretendem desenvolver atividades ligadas ao turismo. Na primeira parte fizemos um apanhado do uso do
tempo livre e do lazer e sua importância nos dias atuais, assim como a utilização por parte de comunidades
que recebem turistas. A segunda parte faz uma breve análise de como a população de Iporanga utiliza seu
tempo livre e convive com as opções de lazer disponíveis aos visitantes. Na ultima parte é proposto formas de
inserir a população na atividade turística, assim como a importância do uso adequado de seu tempo livre para
tornar a cidade apta para receber turistas. Conclusão O uso do tempo livre e do lazer é de fundamental
importância para o desenvolvimento turístico das cidades. A população local deve fazer parte da escolha dos
atrativos que serão colocados à disposição dos visitantes, pois assim a interação e a troca de informações
culturais será ampla e recíproca, além da sensação, por parte de todos, de contribuir para um preenchimento
satisfatório de seu tempo livre. O modo como a população local utiliza seu tempo livre e como a cidade
oferece a estes opções de lazer é o princípio do que buscamos como pesquisadores do turismo e,
principalmente, da hospitalidade. Podemos concluir que se existir esta preocupação em localidades turísticas,
estaremos bem próximo do que poderemos chamar de “lugar hospitaleiro”. 
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