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RESUMO

O turismo e suas múltiplas relações com o mundo social pode ser um rico objeto de estudos
das Ciências Sociais, assim, o objetivo desta pesquisa é realizar uma revisão bibliográfica
exploratória a fim de observar o estado da arte do turismo no que abrange o conhecimento
científico  lastreado  pela  Sociologia,  especificamente,  observar  as  possíveis  aproximações
com a Sociologia Econômica. O foco deste trabalho de conclusão de curso está na descrição
de  artigos  que  pensam  a  atividade  turística  pela  chave  dos  mercados  e  das  relações
socioeconômicas que contemplam as relações de poder.  A pesquisa faz o mapeamento de
quinze  artigos  científicos  publicados  em  revistas  acadêmicas  vinculadas  ao  SciELO  do
período de  2010 – 2020.  A partir  da interpretação dos  dados verificou-se que os  artigos
abordam temas como relações de poder,  meio ambiente,  rural,  mercado, política,  cultura,
estilos de vida e valoração do patrimônio histórico, porém, dentro dessas categorias temáticas
são  inscritos  outros  temas  coadjuvantes,  como  por  exemplo  a  precarização  do  trabalho,
pobreza, gênero, conflitos imobiliários e outros.

Palavras-chave: Turismo; Relações de poder; Relações socioeconômicas.
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1 PANORAMA DA PESQUISA: DO REFERENCIAL TEÓRICO AO DESENHO  

METODOLÓGICO

Em primeiro momento gostaria de explicar a organização deste Trabalho de Conclusão

de Curso (TCC), acredito que quando o leitor tem alguma ideia do caminho que percorrerá, a

leitura pode ficar  menos nebulosa.  Assim,  a  introdução desta  pesquisa tem como objetivo

mostrar  para  o  leitor  que  o  turismo é  um tema de  pesquisa  que  pode  ser  observado  por

diferentes ângulos, desde uma perspectiva econômica, até como um rico objeto de estudo das

Ciências Sociais. 

Portanto, esse trabalho inicialmente traz para o centro da exposição o turismo enquanto

objeto  de  pesquisa,  com a  finalidade  de  ilustrar  as  diferentes  áreas  que  estão  produzindo

conhecimento sobre temas relacionados ao turismo. Na sequência, é conduzido o olhar para o

turismo como objeto de estudo das Ciências Sociais, em que o foco é observar a intimidade

que a Antropologia e a Sociologia desenvolveram com alguns temas que se relacionam com o

turismo, além disso, é neste tópico que está o questionamento central desta pesquisa: Como o

aporte da Sociologia Econômica contribui na constituição do estudo sociológico do turismo?

Portanto,  esse primeiro  capítulo  aborda  além de sua introdução os  tópicos turismo

enquanto  objeto  de  pesquisa,o  turismo  como  objeto  de  estudo  das  Ciências  Sociais, na

sequência  o  referencial  teórico  que  ajuda a  pensar  a  revisão  bibliográfica  mobilizada no

segundo capítulo, e por fim, a metodologia de pesquisa.

1.1 O TURISMO

O turismo é tema de destaque nos  anos de 2020 e 2021 principalmente devido as

bruscas  paralisações  das  atividades  econômicas  em  virtude  da  pandemia  de  COVID-19.

Segundo dados  da  Organização Mundial  do  Turismo (OMT),  o  setor  tem crescimento  de

aproximadamente 4 % ao ano quando olhamos para as últimas 7 décadas (UNWTO, 2020),

porém, em 2020 e 2021 esse percentual sofrerá queda ainda não estimada.

Diversas questões que envolvem as dinâmicas sociais e econômicas na área do turismo

tiveram grande repercussão na mídia nesse último ano. Muitas perguntas surgiram em torno de

como será o turismo durante,  e até mesmo, depois da pandemia devido o grande impacto
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econômico-social que atividades relacionadas estão sofrendo (BRANDÃO, 2020; MOREIRA,

2020).  Assim,  essa  pesquisa  busca  explorar  artigos  científicos  publicados  em  revistas

nacionais  e  internacionais  que  abrangem  às  Ciências  Sociais,  o  intuito  é  contribuir  para

ampliação dos olhares sobre o fenômeno social do turismo e suas problemáticas.

Haja vista que o turismo enquanto fato social total1(PEREIRO; FERNANDES, 2018,

p.216) nunca enfrentou um desafio tão grande para se reinventar, é nesse momento que se faz

necessário conhecer o escopo científico em torno do tema, assim a:

[...]realização  de  pesquisas  de  metaciência,  que  permitem  analisar  e  avaliar  a
qualidade e efetividade do conhecimento produzido em uma determinada área, bem
como suas necessidades e déficits. O próprio progresso científico se relaciona ou
depende de avaliações sistemáticas da produção e do trabalho dos pesquisadores, o
que garante o aperfeiçoamento constante não só do conhecimento, como também do
próprio ensino. (GALEMBERCK, 1990, p. 627-628)

Para os que pensam o turismo apenas em suas relações econômicas é importante dizer

que  o  tema  vai  muito  além  dos  olhares  econométricos,  é  também  um  fenômeno  social

moderno e complexo (KRIPPENDORF, 2001; NASH, 2007) que deve ser compreendido de

maneira  interdisciplinar  e  multidisciplinar  (PEREIRO;  FERNANDES,  2018).  Defendemos

aqui,  o  turismo  como  setor  que  envolve  empresas  ofertantes  e  consumidores,  como  um

fenômeno de mercado envolto de relações políticas, culturais e simbólicas.

Alguns estudos apontam preocupações sobre as consequências sociais do turismo em

âmbito global (cf. DUTERME, 2018). Bernard Duterme (2020), convida a pensar a atividade

turística do ponto de vista de seus impactos: o turismo, segundo ele, supera as capacidades de

absorção do planeta participando do agravamento da crise climática. Do ponto de vista social,

ainda segundo Duterme, os países do Sul são pressionados pela OMT no sentido de redobrar

incentivos  fiscais,  e  ainda,  observa-se  relaxamentos  na  exigência  ambiental,  quando  na

verdade deveriam fazer o contrário. Além disso, os países do Sul aproveitam fracamente os

lucros gerados pelo setor. Embora conte com infraestrutura de emprego e lucro (a indústria de

turismo é uma das mais importantes do mundo) igualmente gera custos sociais, culturais e

ambientais  e  tudo  isso  distribuído  desigualmente:  pessoas  do  Sul  beneficiam-se  apenas

1- É uma atividade que tem implicações em toda a sociedade, nas esferas econômicas, jurídicas, políticas e 
religiosas. Diversas esferas da vida social e psicológica são tecidas juntas pelo que denomina-se "fatos sociais 
totais". (MAUSS, 2003)
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marginalmente dos ganhos do turismo conforme dados da Conferência das Nações Unidas

sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).

Além das problemáticas já apontadas por B. Duterme, observa-se a contradição em

relação ao Fórum de Davos, evento realizado anualmente pelo Fórum Econômico Mundial

(FEM), que cria um ranking2 com o intuito de indicar a competitividade turística internacional

que pouco diz sobre a sustentabilidade social e ambiental. 

Por outro lado, além desses estudos de âmbito global, há pesquisas sociológicas que

discutem o turismo e suas problemáticas a partir de um olhar regional, como por exemplo o

artigo Bares  pé-na-areia e  a farofada na praia:  uma análise  durkheimiana das distinções

público/gratuito-privado/pago  no  litoral  de  Aracajú-SE.  Marina  de  Souza  Sartore  (2019)

convida a pensar a ocupação mercadológica da praia de Aracajú-SE pelos bares instalados na

areia, que consiste em um espaço público, porém apropriado de maneira privada, neste caso. A

autora revela diversas tensões entre os turistas, os frequentadores-moradores dos bares e os

conflitos entre o mercado e a preservação do meio ambiente.

No que tange a presente pesquisa, levantamos inicialmente a seguinte pergunta: quais

os temas e como os pesquisadores estão produzindo conhecimento científico relacionado ao

tema  do  turismo?  Além das  pesquisas  citadas  anteriormente,  como  exemplo  de  trabalhos

sociológicos, Mirian Rejowski (2010) elenca a produção científica em torno do turismo entre

1973 a 1995 ao observar 102 dissertações e teses. Nesse sentido, tomo como inspiração o

trabalho de Rejowiski e pretendo neste trabalho de conclusão do curso (TCC) revisar artigos

científicos em revistas acadêmicas nacionais e internacionais publicados entre 2010 e 2020,

relacionados ao turismo e às Ciências Sociais.  

Nota-se  com  o  avanço  das  tecnologias  de  informação  que  há  um  crescimento

expressivo de produções de materiais científicos e disponibilização em diferentes plataformas,

fazendo com que a humanidade tivesse ainda mais acesso a informação e ao conhecimento

científico de maneira rápida e simples. 

Porém,  a  partir  do  crescimento  informacional  em todas  as  áreas  do  conhecimento,

diferentes  desafios  estão  postos  aos  pesquisadores  de  diversas  áreas,  aqui  incluímos  a

Sociologia  e  o  turismo.  Tem-se  então,  que  o  objetivo  deste  TCC é  realizar  uma  revisão

bibliográfica a fim de observar o estado da arte do turismo no que abrange o conhecimento

científico  lastreado  pela  Sociologia,  especificamente,  observar  as  aproximações  com  a

2- Índice que classifica 140 países do Norte e do Sul de acordo com o seu "carácter turístico" ou seja, a sua 
capacidade de atrair investidores estrangeiros (Duterme, 2020).
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Sociologia Econômica. Assim, buscaremos artigos que pensam a atividade turística pela chave

dos mercados e das relações socioeconômicas contemplando as relações de poder.

A pesquisa  a  ser  desenvolvida  pretende  contribuir  para  o  mapeamento  de  artigos

científicos relacionados ao turismo, os quais foram publicados em revistas acadêmicas que

recebem artigos da área de Ciências Sociais no período de 2010 – 2020. Dedicaremos especial

atenção aos esforços empreendidos pela Sociologia. Além disso, a pesquisa tem finalidade de

explorar os resultados desses artigos, e também, observar as metodologias.

1.2 O TURISMO ENQUANTO OBJETO DE ESTUDO

O turismo enquanto objeto de estudos pelas ciências humanas ocorre desde a década de

1920, como demonstra o livro The Sociology of Tourism. European Origins and Developments

de Dann e Parrinello (org.) (2009). Porém, é apenas entre as décadas de 1970 e 1980 que nota-

se um crescimento expressivo na produção científica desta área, principalmente nas disciplinas

de economia, antropologia e geografia (JAFARI e AASER,  1988). 

Mário  Carlos  Beni  (2007),  um dos  principais  pesquisadores  do  turismo no Brasil,

propõe três categorias para observar o turismo enquanto objeto de estudo científico. São elas:

econômicas, técnicas e holísticas.

Para Beni a visão apenas econômica limita o olhar para as implicações empresariais,

busca  conhecer  o  fenômeno  enquanto  indústria  ou  atividade  econômica  transversal.  Já  a

segunda, a visão técnica, busca mensurar através de dados estatísticos o mercado turístico, a

fim de gerar medidas comparáveis internacionalmente, como por exemplo a OMT, além disso,

também busca através do teor jurídico alguns tipos de controle a partir da legislação imposta. 

Já  a  terceira,  a  holística,  busca  entender  seu  funcionamento  levando  em  conta  a

complexidade dos fenômenos turísticos a partir de um olhar interdisciplinar e multidisciplinar.

Esta, segundo Beni, é capaz de atuar como instrumento de aperfeiçoamento do planejamento

no processo de desenvolvimento do turismo com a sociedade, a economia e a política. Ou seja,

trata-se de uma visão normativa que no mesmo movimento que observa, propõe intervenções.

Portanto, para Beni o turismo enquanto ótica holística é um:
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elaborado e complexo processo de decisão sobre o que visitar, onde, como e a que
preço. Nesse processo intervêm inúmeros fatores de realização pessoal e social, de
natureza  motivacional,  econômica,  cultural,  ecológica  e  científica.  Que  ditam  a
escolha dos destinos, a permanência, os meios de transportes e o alojamento, bem
como o objetivo da viagem em si para a fruição tanto material como subjetiva dos
conteúdos de sonhos, desejos, de imaginação projetiva, de enriquecimento existencial
histórico-humanístico, profissional, e de expansão de negócios. Esse consumo é feito
por meio de roteiros interativos espontâneos ou dirigidos, compreendendo a compra
de bens e serviços da oferta original e diferencial das atrações e dos equipamentos a
ela  agregados  em  mercados  globais  com  produtos  de  qualidade  e  competitivos.
(BENI, 2007, p. 37)

Dito isto, ao retomarmos a indagação feita anteriormente que serve de inspiração para

essa  pesquisa,  de  como os  pesquisadores  estão  compreendendo  as  múltiplas  relações  que

envolvem o turismo, pode-se incrementar um novo questionamento: quais são as categorias

usadas por esses pesquisadores na hora de definir as atividades turísticas e como se relacionam

com áreas consolidadas das Ciências Sociais, como por exemplo, a Sociologia Econômica?

Importante ressaltar que a Sociologia Econômica, mais do que apenas descrever a atividade

turística - conforme propõe Beni (idem) - explora a origem das instituições.  Neste sentido

interessa compreender como determinados fenômenos (lugares, eventos, museus) tornam-se

turísticos e quais relações de poder estão envolvidas nas lutas pela classificação do que é um

destino turístico?

1.2.1 O turismo como objeto de estudo das Ciências Sociais

O turismo como objeto de estudo específico das Ciências Sociais por muito tempo teve

pouca  relevância  como área  de  pesquisa,  considerado  um campo com pouca  legitimidade

acadêmica,  muitos  pesquisadores  defendiam a  necessidade  de  justificar  a  compatibilidade

temática com o campo das Ciências Sociais (GUARDADO, 2015, p.8). Observa-se aqui o que

Bourdieu (1983) ilustra a respeito da consolidação do conhecimento científico. O autor afirma

que o conhecimento  científico  não apenas  é  produto da  ciência,  mas  produto  social.  Isso

significa que as considerações epistemológicas são sempre mais ou menos moduladas pelo

jogo de forças presente na sociedade e na comunidade científica (MEIRA, 2007, p.2).

Para Antropologia, segundo Gustavo Marín Guardado (2015, p. 9), os olhares para o

turismo começaram após várias organizações internacionais incorporarem o discurso de que
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turismo é uma forma de estimular a economia de países periféricos. A partir disso, observam-

se  grandes  transformações:  benefícios  e  repercussões  negativas.  O  autor  afirma  que  as

pesquisas inicialmente eram encadeadas a partir do contato cultural entre visitantes e visitados,

além de observar o intercambio de novas representações sociais, criticavam a transformação

de identidade,  as relações econômicas,  como a comercialização da cultura,  apropriação de

espaços de vida pelo turismo e as relações coloniais entre países do norte e periféricos.

Xerardo  Pereiro  e  Filipa  Fernandes  (2018)  possuem  uma  visão  mais  ampla  da

contribuição  da  Antropologia  para  as  pesquisas  em torno do turismo.  Os  autores  expõem

quatro grandes áreas de contribuições: epistemológicas e teórico-conceituais; metodológica;

conhecimento antropológico acumulado e antropologização do turismo; ético e deontológico.

A primeira área, epistemológicas teórico conceitual, busca entender os significados que

os  agentes  sociais  atribuem  às  suas  ações  e  questionam  criticamente  as  geopolíticas

internacionais do turismo. Observam os efeitos sociais e culturais do turismo a partir de uma

abordagem holística sob ótica do relativismo cultural. 

Já  sobre  os  aspectos  metodológicos,  os  autores  afirmam  que  é  esse  aspecto  que

caracteriza a antropologia como disciplina. Tem-se aqui o trabalho de campo, a etnografia e o

método comparativo.  Além disso, possibilita dar voz ao objeto de estudo e permite que o

pesquisador experiencie a pesquisa através da observação participante. 

No  que  os  autores  referem-se  ao  conhecimento  antropológico  acumulado  e

antropologização do turismo, observa-se aqui as etnografias que tem como papel interpretar o

turismo nas sociedades contemporâneas e ajudar a lidar com seus efeitos negativos. Como por

exemplo: a criação e construção de um turismo responsável; o desenvolvimento de contatos

interculturais  enriquecedores  que  diminuam  o  etnocentrismo  e  o  racismo;  entender  as

mudanças e os efeitos socioculturais do turismo enquanto processo social.

Por fim, os autores destacam que as pesquisas em Antropologia podem proporcionar

um auxílio ético para políticas e práticas de desenvolvimento turístico mais sustentáveis e

responsáveis.

Já na área da sociologia, o primeiro livro teórico sobre turismo foi escrito por Hans

Joachim Knebel (1974) intitulado  Sociologia do Turismo,  porém, uma obra com o mesmo

título escrita por um Doutor em Ciências Econômicas na década de 1980, teve maior aceitação

dentro dos cursos de turismo no Brasil, Sociologia do Turismo: para uma Nova Compreensão

do Lazer e das Viagens de Jost Krippendorf (2001).

Segundo Margarita Barretto (2003) na década de 1970 o sociólogo Erik Cohen 
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[...]estabelece  uma  série  de  tipologias  turísticas,  constituindo-se  no  primeiro
pesquisador a demonstrar  que não se deve falar  num turista genérico, mas que é
preciso diferenciar os turistas quanto a comportamento e motivações em função de
características  socioeconômicas  e  psicossociológicas  (Cohen,  1979,  apud
BARRETO, 2003, p. 17)

Margarita Barretto (2003) ainda destaca o capítulo  Globalization and Modernity  da

obra  Economies of Signs and Space,  onde Scott Lash e Urry observam o turismo como um

comportamento  paradigmático  da  sociedade  pós-moderna,  marcada  pela  mobilidade  e

consumo reflexivo de lugares (Lash; Urry, 1994, p. 252-313).

Outros  trabalhos  destacados  por  Barretto  (2003)  na  área  da  Sociologia  podem ser

encontrados na revista Estudios y Perspectivas en Turismo de Buenos aires, onde encontra-se

o artigo de Stella  Maris  Arnaiz Burne,  que destaca que os  benefícios  do turismo não são

distribuídos equitativamente em Cancún (Arnaiz Burne, 1996). Além deste, há o estudo de

Troncoso  Morales  que  discute  os  mitos  do  turismo  na  República  Dominicana  (Troncoso

Morales, 1993), e também, o de Pilar Fariña Rodriguez que analisa os impactos culturais nas

Ilhas Canárias (Fariña Rodriguez, 1994).

Segundo Margarita Barretto (2003)

A maior  parte  dos  estudos  do  turismo,  tanto  no  Brasil  quanto  no  exterior,  tem
focalizado, principalmente, os impactos na cultura, os processos de aculturação e a
questão  da  autenticidade.  Menos  atenção  têm  recebido  temas  como:  alteridade,
constituição  da  diferença,  relações  de  gênero,  relações  inter-étnicas  no  trabalho,
modos de produção e representações sociais,  por exemplo. Desde que no turismo
estão sempre sendo colocados estranhos frente a frente, há o emprego de muita mão-
de-obra feminina e de minorias étnicas excluídas e é uma atividade emblemática do
capitalismo,  os  temas  anteriormente  elencados  encontram,  no  turismo,  um  rico
campo de pesquisa para esses grandes temas das ciências sociais. (BARRETO, 2003,
p. 20)

Porém, esta pesquisa terá seu olhar direcionado para artigos que contemplem a área de

Sociologia  Econômica,  assim,  ressalto  que  tem-se  o  pressuposto  da  construção  social  do

mercado de turismo, onde interesses e motivações são construídos e reconstruídos no curso da

própria  ação.  Deste  modo,  para  compreender  a  constituição  dos  diferentes  mercados  de

turismo é necessário fazer apelo a história e ao contexto.

A partir daí, a presente pesquisa levanta o questionamento: o que vem sendo publicado

nas revistas que abarcam as Ciências Sociais que estão relacionadas a temática do turismo?
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Como o aporte da Sociologia Econômica contribui na constituição do estudo sociológico do

turismo?

1.3 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico desta pesquisa gira em torno de duas esferas, sendo a primeira a

da  Sociologia  conjuntamente  à  Sociologia  Econômica.  A segunda  esfera  corresponde  a

pesquisas na área do turismo com foco em revisão bibliográfica que possuem a finalidade de

conhecer a produção científica em torno desta área. 

Nos  aspectos  sociológicos,  este  trabalho traz  a  luz  a  Sociologia  clássica  de  Émile

Durkheim e  Max Weber,  conjuntamente  com as  contribuições  dos  contemporâneos  Pierre

Bourdieu,  e  Viviana  Zelizer.  Esses  autores  destacam  que  os  aspectos  culturais  são

conformadores de mercados – para que um bem circule pelo mercado ele precisa ser investido

de  significados  -  além  disso,  observam  que  os  agentes  não  podem  ser  estudados  como

indivíduos atomizados, mas sim, inseridos no seu contexto e apelo histórico.

Durkheim (1983) questiona a economia neoclássica a partir da observação de que as

trocas  mercantis  não  se  sustentariam  se  fossem  fundamentadas  exclusivamente  na  busca

egoísta e individual da maximização de riquezas. O argumento fundamental da crítica é que há

aspectos não contratuais no contrato, como um fundo institucional composto pela moral, pelas

regras e tradições, sendo estes responsáveis pela estabilidade das trocas ao longo prazo.

Em Weber (1972) a ação econômica é uma forma de ação social e o ator econômico

tende a buscar reconhecimento, status, poder e riqueza. Além disso, o autor destaca o papel

importante das trocas pacíficas conjuntamente com as regras estáveis garantidas pelo Estado

na  sociedade  moderna.  Já  Bourdieu  (1982),  contribui  para  o  avanço  desta  proposta

demonstrando que aquilo que se considera paz e o que se considera justo muda conforme

diferentes ambientes cognitivos.

Bourdieu (2000) ainda atesta que o mercado de casas próprias na França não existiria

como “preferência dada” de aquisição, já que os aluguéis na época tinham um baixo valor e

ainda  eram subvencionados  pelo  Estado  francês.  Assim,  houve  um ponto  de  inflexão  no

mercado quando o Estado passou a incentivar a oferta e a demanda fazendo apelos simbólicos

da casa como lar ao construir-se a ideia de família atrelada ao imóvel próprio. Portanto, há um
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destaque ao papel estatal na construção de diferentes mercados e o mercado de casas próprias

se constitui como um arbitrário cultural.

Na mesma linha, no que se refere a construção cultural de mercados, Viviana Zelizer

(1978, 1994) observa os aspectos de mercabilidade de determinados bens, como o seguro de

vida que passa da lógica da dádiva para o campo do mercado. Zelizer desenvolve uma crítica

ao que ela  nomeia  como mercado ‘ilimitado’  presente tanto na visão marxista  como em

Polanyi: a ideia de que o contato com a troca mercantil corromperia laços pessoais e valores

tão bem como a presença de sentimentos na esfera do mercado seria fonte de ineficiência; este

raciocínio promove uma crítica ideológica no plano do absolutismo econômico. 

Na outra  ponta,  igualmente  Zelizer  alerta  para  a  visão de complacência  ideológica

presente nas análises que anunciam um determinismo cultural, como em Douglas e Isherwood

(2006).  Estes  autores,  segundo  Zelizer,  olham  para  o  mercado  como  pura  construção  de

significados. A primeira abordagem promove censura ideológica e minimiza a capacidade de

construção de significado dos atores, a segunda visão, segundo Zelizer, subjetiviza em excesso

a  realidade  e  exclui  a  realidade  material,  minimiza  a  capacidade  de  força  de  grupos

dominantes. Zelizer propõe um caminho entre as duas visões que ela nomeia como mercados

múltiplos ou  vidas  conexas.  Fazendo uma retomada de Weber, ela propõe pensar as relações

de  interinfluência  entre  as  diferentes  esferas  ou  efeitos  recíprocos,  sem  nenhum  a  priori

(Zelizer, 2011).

Para conectar o referencial teórico da Sociologia e Sociologia Econômica a  pesquisas

relacionados a aspectos turísticos,  trago aqui  dois artigos.  São eles  Bares  pé-na-areia e  a

farofada na praia: uma análise Durkheimiana das distinções público/ gratuito-privado/pago

no litoral de Aracaju-SE (SARTORE, 2019) e Markets on the edge: Beach kiosk TripAdvisor

consumer online reviews as dataset to compare Australian and Brazilian beachfront collective

representations (SARTORE e COFFEY, 2019). Este último tem como foco a compreensão das

representações coletivas dos indivíduos que frequentam bares de praias. A pesquisa tem como

espaço geográfico a comparação entre Aracaju (Brasil) e Melbourne (Austrália). Como fonte

de  dados  é  utilizado  “TripAdvisor  Written  Reviews”  (TWRs),  que  nada  mais  é  que

comentários  e  avaliações  dos  usuários  a  respeito  dos  serviços  oferecidos  pelos

estabelecimentos.  Assim,  ao  analisar  esse  conteúdo  os  autores  observaram diferenças  nas

representações dos bares de praias de cada país. Ao combinar análise de discursos, observação

de campo e análise  documental  concluíram que a  dinâmica das representações coletivas à

beira-mar variam de acordo com as classificações de tempo, espaço e indica uma forte relação

com a cultura de beber e também com o empoderamento do local. Assim, esse artigo leva em
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conta os aspectos culturais enquanto conformadores de mercados, além disso, observam que o

objeto de estudo, nesse caso, os frequentadores de bares de praia (podendo ser categorizados

como turistas) não podem ser compreendidos como indivíduos atomizados, mas sim, inseridos

no seu contexto e apelo histórico.

O outro artigo de Marina de Souza Sartore (2019) intitulado  Bares pé-na-areia e a

farofada na praia: uma análise Durkheimiana das distinções público/ gratuito-privado/pago

no litoral de Aracaju-SE traz consigo a dicotomia entre público vs. privado, gratuito vs. pago,

e assim, coteja com a metodologia dualista de oposição característico do sociólogo Durkheim.

Além disso, a autora destaca as tensões entre o mercado e o meio ambiente com foco no papel

do Estado como mediador. 

Já  para  a  outra  esfera  de  referências  teóricos  relacionadas  ao  olhar  da  produção

científica em torno do turismo, há um artigo que merece destaque:  Produção Científica em

Turismo: análise de estudos referenciais no exterior e no Brasil  de Mirian Rejowski (2010).

Essa pesquisa foi realizada de 2007 a 2009 com o objetivo de descrever uma amostra  de

estudos cuja a temática está relacionada a produção científica na área do turismo, a partir daí,

sintetiza os resultados com o intuito de destacar sua relevância.

No que abrange a literatura internacional, Rejowski (2010) destaca que muito autores

tem  como  objeto  de  pesquisa  teses  acadêmicas  e  periódicos  científicos,  por  exemplo,  o

trabalho de Jafari e Aaser (1988) que analisam teses de doutorados produzidas nos Estados

Unidos entre 1951 e 1987, com a finalidade de observar a evolução da produção científica

sobre o turismo.

Outro trabalho citado por Rejowski (2010) é o de David Boterill (2002) que faz um

levantamento  de  149  teses  de  doutorado  aceitas  na  Inglaterra,  Irlanda  do  Norte,  Irlanda,

Escócia  e  País  de  Gales  entre  1990  e  1994  que  se  enquadram  nas  seguintes  categorias:

“holiday”  (feriado),  “holidaymaker”  (pessoas  em  férias),  “holidays”  (feriados),  “tourism”

(turismo),  “tourist”  (turista),  “tourists”  (turistas),  “travel”  (viagem),  “visitor”  (visitante)  e

“visitors”  (visitantes).  A partir  dos  resultados  dessa  pesquisa,  o  autor  pôde  observar  a

predominância da epistemologia positivista e da hermenêutica. (BOTERILL, 2002)

Além disso, Mirian Rejowski (2010) cita Pechlaner et al. (2004) McKercher, Law e

Lam (2006) que desenvolvem seus trabalhos sob ótica quantitativa permitindo avaliar revistas

acadêmicas de turismo, e assim, mensuram a frequência de leitura desse artigos, abordando a

relevância  científica  dessas  produções  com  o  propósito  de  criar  ranking  de  produções

acadêmicas.
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Já os  estudos sobre  a  produção científica do turismo no Brasil,  segundo Rejowski

(2010) tem seu início na década de 1990, que abordam a evolução, natureza e dificuldades

como fundamento para a configuração e sistematização documental de 55 dissertações e teses

defendidas no período de 1975 a 1992 (REJOWSKI, 1993).  Já em trabalho de livre-docência,

a  autora  faz  um aprofundamento  das  análises  disciplinar,  temática  e  metodológica  dessas

produções, a partir de 102 dissertações e teses sobre Turismo defendidas no período de 1973 a

1995 e concluí: 

As teses concentram-se com maioria significativa em São Paulo [...].  [...] a maior
produção quantitativa é  de  responsabilidade  de instituições  públicas,  afirmando o
pouco engajamento das instituições privadas na pesquisa.

 [...] as três principais áreas produtoras de pesquisas turísticas continuam a ser
a Comunicação, Administração e a Geografia [...],  sendo a primeira delas  a mais
promissora [,,,].

Em relação à temática das  teses,  há concentração de pesquisas em oferta,
desenvolvimento, marketing e planejamento turístico, além de turismo e espaço. As
pesquisas  exploratórias  aparecem em número maior  [...].  Porém é significativo o
aumento do número de pesquisas descritivas e explicativas, o que revela um nível de
profundidade maior no estudo do Turismo [...]. (REJOWSKI, 1997, p. 132-133)

Outro trabalho que merece destaque é o de Christianne Gomes (2004), que consiste em

uma dissertação de mestrado e tem como título Pesquisa científica em lazer no Brasil - bases

documentais e teóricas. O estudo analisa dissertações e teses sobre lazer produzidas no Brasil

e discute as fontes básicas e seus referenciais teóricos, concluí então:

Na análise das referências bibliográficas é revelado o predomínio de autores como
Joffre Dumazedier, Geraldo Castelli, Michael Mafesoli, Sarah Bacal, John Urry, Jost
Krippendorf e Erik Cohen. […] Quanto aos documentos consultados pelos autores
das teses, 44% referem-se a livros, 42% a artigos e 14% aos demais. Desses, 57% são
produzidos  por  autores  estrangeiros  e  43%  nacionais.  [...].  Em  relação  ao
posicionamento  teórico  e  conceitual  dos  autores  constata-se  que,  das  9  teses
analisadas 5 foram agrupadas na categoria “sem posicionamento”. (GOMES, 2004,
p.13)

Além disso, destacamos o fato de a maior parte dos estudos são produzidos com fontes

documentais estrangeiras (57%)  o que mostra que o turismo é uma área com forte influência

internacional  e  pouca  presença  de  autores  nacionais  pensando  os  interesses  do  país,

mostrando-se assim que mais pesquisas nesta área seriam bem-vindas.
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No que refere-se a estudos mais próximos ao da proposta desta pesquisa, pode-se citar

Kleber  Eidt  (2004)  e  Gleid  Bertuzzo  (2004)  que  tem  como  objeto  de  pesquisa  artigos

científicos publicados na revista Turismo em Análise3. Eidt (2004)t em como objetivo observar

quais temas, objetos e metodologias estão presentes nos artigos publicados entre 1995 e 2002.

Assim conclui: 

[...] a Revista expressa uma diversidade de temas e uma relação do Turismo com
outras áreas do conhecimento, tais como: Geografia, Administração, Comunicação,
História, entre outras.

Quanto  à  abordagem metodológica,  a  pesquisa  qualitativa  é  a  abordagem
mais utilizada pelos autores dos artigos analisados. Entre as pesquisas qualitativas,
encontramos com maior freqüência os seguintes tipos de pesquisa: o estudo de caso,
seguido da pesquisa documental e da análise comparativa. (EIDT, 2004, p. 43).

Já Bertuzzo (2004) limita o recorte entre 1990 a 2002 e busca identificar características

dos autores dos artigos publicados na revista Turismo em Análise. Observa-se as seguintes

categorias: procedência geográfica, áreas de formação, titulação, frequência de publicação e

temáticas investigadas.

Segundo Rejowski  (2010),  também se destaca o trabalho de Panosso Netto  (2007)

sobre o mercado editorial, que trata da produção bibliográfica de turismo no Brasil, no período

de 1990 a 2007, com foco em livros, mediante consulta a  homepages de 27 editoras. Tem

como objetivo mapear  a produção científica relacionado ao turismo a partir  das variáveis:

livros publicados por editoras, edições dos livros publicados e temas abordados nos mesmos.

Esse autor investiga 460 títulos, com uma média de 17 títulos por editora, em cujas
temáticas destacam-se a de turismo em geral, planejamento e hotelaria. Conclui que a
partir de 2002 a edição de livros de turismo no país entrou em declínio, justificada
por  um  conjunto  de  fatores  “que  vão  desde  a  diminuição  da  oferta  de  cursos
superiores de turismo até o pouco interesse pela leitura por parte dos acadêmicos
[...]” (PANOSSO NETTO, 2007, p. 1). (REKOWSKI, 2010, p. 237)

Por  fim,  destaco  aqui  a  pesquisa  de  Oliveira  e  Rejowski  (2008), onde  os  autores

observam a categoria  desenvolvimento do turismo  em teses e dissertações sobre turismo no

3- Revista vinculada ao Curso de Turismo da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São
Paulo desde 1990, sendo a primeira revista científica na área no Brasil.
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Brasil.  São analisadas 31 teses de doutorado publicadas entre de 1985 a 2005, em que 28

pesquisas estão vinculadas a instituições de ensino superiores públicas.

Assim, concluem que 10 pesquisas estão  relacionas a temática de desenvolvimento

sustentável,  6  ao desenvolvimento  urbano,  5  ao desenvolvimento  regional,  4  ao

desenvolvimento territorial , e 1 em cada tema: desenvolvimento econômico, desenvolvimento

do espaço e desenvolvimento social. Já relacionado a temas secundários observa-se: 

Os  temas  secundários  [..]  indicam  vários  interesses  temáticos:  Sustentabilidade,
expressa  pelos  termos  Turismo  Sustentável,  Ecoturismo  e  Turismo  Ecológico;
Espaço  Turístico,  Planejamento  e  (Re)Ordenamento  e  Território/Territorialidade
Turística; Urbanização Turística; Turismo Sustentável, Impactos etc.; interessante é o
Valor  Econômico  abordado  quanto  aos  recursos  ambientais  (paisagem)  Passando
para  o  tema  terciário,  nota-se  uma  predominância  pela  Política,  assim  expressa:
Política Integrada, Política Pública, Política Ambiental, Políticas Públicas, Políticas,
Práticas  Políticas;  em seguida  aparece  o  grupo de  Cluster,  Cluster  Ecoturísticos,
Microcluster e Arranjo Produtivo Local. (OLIVEIRA; REJOWSKI, 2008, p. 11-12).

Assim,  observamos  até  aqui  uma  grande  diversidade  de  estudos  que  abrangem  o

mapeamento do conhecimento científico em torno do turismo. Deste modo, ao retornar-se a

analogia das esferas, compreendemos primeiramente um espectro de referenciais teóricos em

torno da Sociologia e Sociologia Econômica, depois disso, ilustrou-se empiricamente a partir

dos artigos de Marina de Souza Sartore e Brian Coffey (2019) a abordagem metodológica e

teórica  da  Sociologia  Econômica  na  compreensão  de  algumas  atividades  relacionadas  ao

turismo. Já a respeito da esfera do mapeamento da produção científica em torno do turismo,

citou-se aqui o artigo de Mirian Rejowski (2010) e toda a gama de trabalhos em volta de

revisões bibliográficas na temática do turismo, com a finalidade de descrever o que vem sendo

produzido na área.

1.4 DESENHO METODOLÓGICO

A  metodologia  que  utilizada  nesta  pesquisa  teve  como  fio  condutor  a  revisão

bibliográfica  exploratória,  a  finalidade  aqui  foi  pela  busca  de  artigos  cuja  temática  esteja
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relacionado com o campo de estudos das Ciências Sociais e elementos convergentes a prática

do turismo. Portanto, 

[…] “descobrir o que já foi produzido cientificamente em uma determinada área do
conhecimento,  é  que  a  pesquisa  bibliográfica  assume  importância  fundamental,
impulsionando o aprendizado, o amadurecimento, os avanços e as novas descobertas
nas  diferentes  áreas  do  conhecimento.”  (PIZZANI;  SILVA;  BELLO;  HAYASHI,
2012, p 56)

Primeiramente,  a presente pesquisa foi  limitada à plataforma SciELO. A partir  daí,

selecionou-se  a  área  de  Ciências  Sociais  e  foi  buscado  artigos  que  contém  elementos

relacionados ao turismo, estes, direcionados pelas seguintes palavras: turismo, viagem, lazer,

férias, praia, feriado, visitante, campo, serras, nomes de cidades turísticas. Porém, foi aplicado

um filtro  para limitar  o espectro da pesquisa em artigos  que convergem para o consumo,

mercado, Estado e outros temas de intimidade da Sociologia Econômica.

Portanto, a busca dos dados foi feita em revistas nacionais que publicam artigos de

Ciências  Sociais  e  também internacionais  que  tenham publicações  em português,  inglês  e

espanhol. Já o critério temporal abrange publicações no período de 2010 a 2020. O motivo

deste  recorte  atendeu  ao  cronograma  enxuto  de  uma  pesquisa  de  TCC.  Os  dados  foram

coletados em novembro de 2020.

Após a exploração de artigos, a pesquisa seguiu para a etapa de resenha crítica de cada

artigo. A finalidade dessas resenhas foi organizar os dados que são apresentados no capítulo 2 -

um olhar para as publicações e o diálogo com a Sociologia Econômica. Além disso, o foco

das  resenhas  está  na  observação  dos  temas  como  também  nos  métodos,  técnicas  e

possibilidades de novas pesquisas no campo de estudo.
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2 UM OLHAR PARA AS PUBLICAÇÕES E O DIÁLOGO DO TURISMO COM 

SOCIOLOGIA ECONÔMICA

Neste  capítulo  será  apresentado  os  resultados  e  discussões  obtidos  pelos  dados

observados  durante  a  revisão  bibliográfica.  Em primeiro momento  é  feita  a  descrição  das

revistas,  das  temáticas,  sobretudo  com  um  olhar  quantitativo  para  as  publicações.  Por

conseguinte é feita uma descrição mais detalhada de cada artigo, este de modo qualitativo,

com foco nos objetos estudados em cada pesquisa, a metodologia, os referenciais teóricos e os

resultados.

2.1 O UNIVERSO ENCONTRADO

O universo de revistas científicas que publicam artigos relacionados ao turismo mostra-

se  consolidado,  pode-se  observar  que  há  revistas  cujas  publicações  são  destinadas

exclusivamente a esta área. No Brasil, por exemplo, são elas: Revista Brasileira de Pesquisa

em Turismo e  Turismo:  Visão  e  Ação.  Em outros  países  como Chile  e  Argentina  têm-se

respectivamente à Estudios y Perspectivas en Turismo e Revista Interamericana de Ambiente y

Turismo, todas elas associadas à plataforma SciELO.

Porém, o foco desta pesquisa não é observar e descrever as publicações das revistas

científicas  de  turismo,  isto  porque há diversos  trabalhos  bibliográficos  e  bibliométricos  já

fizeram isso com excelência, como demonstrado no referencial teórico deste trabalho. Assim,

o intuito aqui é descrever as publicações que envolvem a temática do turismo que estejam

relacionadas a questões socioeconômicas, de relações de poder e que foram publicadas em

revistas que amparam a Ciências Sociais.

Após  seguir  os  limitantes  propostos,  encontrei  15  artigos  convergentes,  sendo eles

publicados em 11 revistas científicas de 5 países distintos, destes, 11 no Brasil, 1 na Costa

Rica, 1 no Chile, 1 na Espanha e 1 no México. As revistas conjuntamente com os países de

origem são:  Ambiente  &  Sociedade  (Brasil),  Cadernos  CRH (Brasil),  Interações  (Brasil),

Revista de Economia e Sociologia Rural (Brasil), Sociedade e Estado (Brasil), Tempo Social

(Brasil), TOMO (Brasil),  Revista de Ciencias Sociales (Costa Rica), Methaodos: revista de

Ciencias Sociales (Espanha), Polis (Chile) e El Periplo Sustentable (México).
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Algumas das revistas não são exclusivas de publicações da área de Ciências Sociais,

mas todas elas aceitam artigos da área, além disso, nem todos os artigos selecionados podem

ser caracterizados como exclusivos das Ciências Sociais, até porque o turismo é caracterizado

como um objeto de estudo complexo e multidisciplinar.

Assim, deste universo de artigos encontrados sobre turismo, além das convergências

para temas que envolvem o consumo, mercado e Estado, é possível observar a intersecção com

outros grandes temas, como a do meio ambiente, política, empreendedorismo relacionado a

gênero, cultura, estilos de vida e ruralidades. Saliento aqui que todos os artigos possuem um

olhar para o turismo como um fenômeno social  complexo, alguns enfatizam mais  isso,  já

outros menos, porém, devido a essa característica nota-se que os temas se entrelaçam.

A seguir  disponibilizo  a  Quadro  1  para  ilustrar  o  universo  de  artigos  encontrado,

contendo seu título, revista de publicação e a data correspondente.

Quadro 1 – Título dos artigos correspondentes a revistas e data de publicação.

Revista Título do artigo
Data de

publicação

Revista de
Economia e

Sociologia Rural

Turismo rural, empreendedorismo e gênero: um estudo
de caso na comunidade autônoma da Galiza.

2012

Revista de
Economia e

Sociologia Rural
Da Regulamentação à Promoção - o rural nos planos

nacionais de turismo (1985-2011)
2015

Revista de
Economia e

Sociologia Rural

Do “buraco” ao atrativo turístico: uma sociologia da
ressignificação do rural.

2019

Revista de
Economia e

Sociologia Rural

Circulação de dons, trabalho e renda do turismo na
comunidade rural Chã de Jardim, na Paraíba

2020

Ambiente &
Sociedade

Do turismo residencial aos complexos turísticos
imobiliários: a apropriação da zona costeira do Nordeste

brasileiro pela atividade turística imobiliária

2016
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Revista Título do artigo
Data de

publicação

Ambiente &
Sociedade

Povos tradicionais e turismo: o TAUS como instrumento
para gestão de conflitos?

2019

Sociedade e
Estado O significado socioeconômico do turismo na natureza: o

Pantanal diante das normas reguladoras do Estado
2019

Revista de
Ciencias Sociales

Analisis de un conflicto socioambiental por agua y
turismo en Sardinal, Costa Rica

2015

Caderno CRH A pobreza turística no mercado de pacificação: reflexões
a partir da experiência da Favela Santa Marta

2016

Polis
A influência da posição dos agentes na elaboração de

políticas públicas de turismo em campos turístico: uma
perspectiva comparada na América Latina

2020

Interações Perspectivas da economia criativa e do desenvolvimento
local no Corredor Bioceânico

2019

Tempo Social Turismo en automóvil en Argentina (1920-1950) 2018

El Periplo
Sustentable

Lifestyle entrepreneurs, hostels and backpacker tourism
development: the case of San Cristóbal de las Casas,

Mexico

2016

TOMO Turismo Penitenciário e Arranjos Institucionais de
Mercado

2020
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Revista Título do artigo
Data de

publicação

Methaodos:
Revista de

Ciencias Sociales

Turismo en espacios de conflicto. Análisis de la puesta
en valor del patrimonio de la Guerra Civil Española en

la Comunidad de Madrid.

2017

Fonte: Elaboração pelo autor.

Adentrando a descrição das revistas e das publicações, neste primeiro momento de

modo sucinto, no que se refere a Revista de Economia e Sociologia Rural, esta, tem seu foco

em  assuntos  relacionados  à  agricultura,  à  agroindústria  e  às  questões  rurais.  Lá  foram

encontrados quatro artigos que possuem a intersecção temática do turismo, rural e questões

socioeconômicas, porém, cada artigo carrega consigo suas especificidades empíricas, como

por exemplo os diferentes referenciais teóricos e metodologias, em que por vez se aproximam

da área da antropologia e por conseguinte da sociologia, assim como da economia.

Outra revista que contém artigos que foram selecionados é a Ambiente & Sociedade,

que publica artigos científicos da área de conhecimento interdisciplinar que abarcam o meio

ambiente e a sociedade. Lá foram encontrados dois artigos que possuem a intersecção temática

do turismo com o meio ambiente e o mercado imobiliário. Além destes, também nas revistas

Sociedade e Estado e Revista de Ciencias Sociales, encontra-se um artigo em cada uma destas,

cuja  temática  também  está  relacionada  ao  turismo,  ao  meio  ambiente  e  conflitos

socioeconômicos.

Já nas revistas Caderno CRH, Polis e Interações selecionou-se um artigo de cada uma

delas. A Caderno CRH e a Polis são revistas cujas as publicações estão diretamente associadas

à área das Ciências Sociais, já a Interação tem seu foco em artigos que contemplam estudos de

desenvolvimento regional. Assim, o artigo encontrado nesta revista se caracteriza pelo tema do

turismo  e  ações  de  políticas  públicas  que  possam  estimular  os  mercados  que  visam

desenvolvimento local. Já na revista Caderno CRH, o artigo tem uma abordagem crítica sobre

as políticas públicas e o estímulo ao mercado do turismo, observando atentamente os conflitos

sociais gerados pela criação desse mercado. O artigo da revista Polís, além de abarcar o tema

do turismo e as relações de poder, busca compreender a influência da posição dos agentes na

formulação política. 

Nas revistas Tempo Social, El Periplo Sustentable  foi selecionado um artigo em cada

revista, tendo como fio condutor a temática do turismo cultural, estilos de vida e nicho de

mercado. Por fim as duas últimas revistas, na Methaodos: revista de Ciencias Sociales o artigo
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tem como tema o turismo em espaço de conflito e a valoração do patrimônio histórico, já na

TOMO o artigo  publicado aborda  o turismo penitenciário e  as  múltiplas  dimensões  desse

mercado.

Assim, foi possível observar seis grandes áreas temáticas que estão interrelacionadas

com o turismo: meio ambiente, rural, mercado/politica, cultura/estilos de vida, valoração de

patrimônio histórico em espaços de conflitos e turismo penitenciário. Além disso, todos esses

temas se aproximam em maior ou menor grau de aspectos socioeconômicos e de relações de

poder.  Deste  modo,  ilustra-se  o Quadro  2.  

Quadro 2 – Temas e quantidade de artigos

Número de artigos Temas

4 Meio ambiente

4 Rural

3 Mercado e politica

2 Cultura e estilo de vida

1 Valoração de patrimônio histórico

1 Turismo  penitenciário
Fonte: Elaboração pelo autor.

É importante salientar que essa classificação foi feita com base na leitura dos artigos, e

assim,  a  partir  da  ênfase  que  os  autores  explicitam em seus  textos  é  possível  observar  a

temática central ou coadjuvante do turismo. Entretanto, também é possível ver interações entre

os temas, recorrente nas categorias rural e política públicas, assim como, meio ambiente e

políticas públicas. Deste modo, reitero que a temática do artigo recebeu a devida categoria ao

se observar a relevância que o autor deu para o assunto ao longo do texto. 

Portanto,  o  universo  de  artigos  encontrados  na  plataforma  SciELO  são

majoritariamente publicados em revistas brasileiras, cerca de 73,33%, além disso, ao observar

os temas e os países de publicação, nota-se que todos que correspondem à temática rural foram

publicados por revistas nacionais. Também é possível observar que três dos quatro artigos que

são classificados na categoria meio ambiente também são publicados em revistas localizadas

no Brasil.  Já sobre a categoria cultura e estilos de vida, as publicações são de dois países

distintos,  sendo  Brasil,  México.  No  que  se  refere  a  mercado  e  política,  tem-se  duas

publicações  em  revistas  brasileiras  e  uma  no  Chile.  Por  fim,  os  artigo  cuja  temática  é

valoração de patrimônio histórico e turismo penitenciário tem suas publicações em revistas

localizadas no Brasil.
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Assim, a partir dos dados coletados pode-se inferir que no período de 2010-2020 mais

de 50% dos artigos sobre turismo publicados em revistas que amparam as Ciências Sociais,

vinculados à plataforma SciELO, giram em torno da temática do meio ambiente e do rural.

Seria interessante analisar o porquê da recorrência desses temas no período em questão. Até

então não tenho dados para inferir o motivo, mas pode-se levantar a hipótese de que o mercado

editorial facilite a publicação destes temas, visto que há revistas especializadas como a Revista

de Economia e Sociologia Rural e Ambiente & Sociedade que publicam temas nessa linha.

2.2 OS ARTIGOS E OS DIÁLOGOS COM A SOCIOLOGIA ECONÔMICA

A partir daqui as publicações serão apresentadas com um viés qualitativo, sendo assim,

descreverei  principalmente  o  objeto  de  estudo  de  cada  artigo,  além  da  metodologia,  o

referencial teórico, e de modo sintético, os resultados evidenciados pelos autores do universo

de  artigos  selecionados.  A  exposição  respeitará  as  categorias  temáticas  propostas

anteriormente, mas reitero aqui que os mesmos abarcam diálogos com outros temas além dos

categorizados.

Antes  de adentrar  na  descrição  de  cada  artigo  retornarei  a  uma das  perguntas  que

motivam essa pesquisa: Como o aporte da Sociologia Econômica contribui na constituição do

estudo  sociológico  do  turismo?  Para  responder  a  pergunta  descreverei  algumas  das

características teóricas observadas ao ler os artigos selecionados.

Primeiramente, é possível afirmar que no universo pesquisado foi encontrado poucos

artigos que citam autores que se relacionam diretamente com a área da Sociologia Econômica.

Porém,  há  circunscrito  nos  textos  várias  ideias  que  permeiam a  Sociologia  Econômica  e

auxiliam a  compreensão  da  realidade  social  e  as  disputas  econômicas  apresentadas  pelas

publicações.

É possível  observar  que  em alguns  artigos  os  autores  desenvolvem suas  pesquisas

levando  em conta  que  há  aspectos  culturais  que  podem conformar  mercados,  além disso,

vários autores destacam a importância da compreensão sócio histórica do objeto pesquisado,

como também a não atomização dos indivíduos, levando em conta o emaranhado de relações

sociais  que  condiciona  as  tomadas  de  decisões  dos  atores.  Além  disso,  as  questões  que

envolvem  a  moral,  as  tradições  e  a  simbologia  intrínsecas  nas  relações  socioeconômicas

também se fazem presente.
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Sobre a citação direta de referenciais teóricos, é possível observar a presença de Max

Weber e  as  ideias  sobre o ator  econômico e  a  busca  por  reconhecimento,  status,  poder  e

riqueza. Durkheim sobre um fundo institucional composto pela moral, pelas regras e tradições,

que age diretamente na estabilidade das trocas ao longo prazo, além de Marcel Mauss e a

teoria da dádiva. Outro autor presente é Pierre Bourdieu, referenciado sobretudo pelas suas

contribuições sociológicas do conceito de campo. Boltanski e Esquerre e a compreensão sobre

a transformação do valor da natureza, novamente Boltanski e Thévenot  ao contribuir para

analisar  as regras de justificação aceitas  por uma comunidade.  Também, pode ser vista as

contribuições sociológicas de Anthony Giddens e a teoria da estruturação e outros autores.

Portanto, múltiplas visões da Sociologia e autores clássicos estão presentes no universo

de artigos que abordam o turismo. A Sociologia se mostra fundamental para compreender o

contexto sócio-histórico dos objetos pesquisados, assim como a Sociologia Econômica aparece

direta e indiretamente quando abordado a relação indivíduo economia, indivíduo sociedade,

sociedade Estado e cultura mercado.

Feito tais considerações, na sequência apresento a descrição individual do universo de

artigos que compõem essa revisão bibliográfica sobre turismo e Ciências Sociais.

2.2.1 O turismo e o rural

Dos  quatro  artigos  enquadrados  nessa  categoria  a  primeira  exposição  será  pelo

Circulação de dons, trabalho e renda do turismo na comunidade rural Chã de Jardim, na

Paraíba de Josilene Ribeiro Oliveira. A autora claramente enfatiza a necessidade de produzir

conhecimento científico para uma maior  compreensão do setor  do turismo, em específico,

referente  às  transformações  do  turismo  como  um  produto  simbólico-cultural  nos  espaços

rurais.  Neste artigo observa-se um aprofundamento dos estudos do tema, tanto no que diz

respeito aos efeitos locais de projetos e políticas de desenvolvimento do setor do turismo,

como também a reconversão empreendidas pelos agricultores e sitiantes,  assim, é possível

observar as agências ativas na reinvenção dos espaços rurais.

É justamente nas ações dos agentes que Josilene Ribeiro Oliveira tem o foco, ela expõe

as práticas e valores sociais destes empreendedores com a finalidade de observar a reprodução

social,  além disso, captar as experiências de vida dentro da comunidade Chã de Jardim na

Paraíba.
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As perguntas de pesquisa que movem o artigo são: como ocorre a participação dos

sitiantes na produção da oferta turística? Como são redistribuídos os rendimentos provenientes

da atividade turística? Quais as articulações entre a lógica mercantil do turismo e os valores

campesinos?

É possível observar que a autora leva em conta uma lógica tradicional campesina que

permeia a comunidade, esta, derivado de uma ética camponesa que abarca ordem moral na

qual os valores abrangem a reciprocidade, honra e hierarquia. Além disso, há um segundo fator

que embasa sua pesquisa: existe uma atuação em rede presente nas políticas públicas da região

que são incrementadas  pelo  Sebrae-PB,  assim,  fornece  assistência  para a  qualificação dos

sitiantes (OLIVEIRA, 2020).

Com relação a fundamentação teórica a autora retoma as ideias anti  utilitaristas de

Marcel  Mauss  ao enfatizar  a  teoria  da dádiva.  Além disso,  aborda o tema das  trocas  não

econômicas trazendo consigo as fundamentações de Durkheim e Bourdieu. Por outro lado,

introduz o tema do dom gerado pela dádiva moral levando em conta Claude Lévi-Strauss,

assim ela abre o debate para uma visão de reciprocidade presente nas trocas, porém, a autora

chama a atenção para as limitações desta análise, que pouco enfatiza a assimetria no plano

moral e na hierarquização do sistema de trocas.

Assim, trazendo para seu objeto de estudo a autora afirma:

Conforme os estudos de Lanna (1995) e Sabourin (1999, 2009) em zonas rurais e
pequenos municípios do Nordeste brasileiro, a dádiva é um dos principais motores da
economia e sociabilidade local, fundamentando inclusive as relações de poder e a
autoridade dos patrões. Isso significa que o trabalho, a produção, a religiosidade e as
relações sociais estão implicadas em um sistema de trocas simbólicas que servem
tanto para  (re)produção de  valores  morais  como de  bens  coletivos e  individuais,
sendo  essas  trocas  o  elemento-chave  para  compreender  o  ideal  de  autonomia
camponesa, as relações sociais e a distribuição de poder no espaço social. De acordo
com Wanderley (2009), os estudos de Sabourin, realizados na Paraíba, confirmam “a
existência de uma agricultura camponesa que mantém com o mercado capitalista uma
tensa relação de autonomia e que atualiza,  permanentemente,  no plano material e
simbólico, estruturas de reciprocidade”. (OLIVEIRA, 2020, p.5)

Além disso, a autora elucida na fundamentação teórica as ideias de Woortmann sobre a

ordem moral  camponesa:  gira  em torno  da  religião,  propriedade  da  terra,  o  trabalho  e  a

família. São valores morais e categorias nucleares que têm como princípios organizadores a

honra, a hierarquia e a reciprocidade (OLIVEIRA, 2020).
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Já a respeito da metodologia, a autora afirma que o artigo é construído no contexto de

uma tese de doutorado. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa que tem como

dados entrevistas semiestruturadas, etnografia, pesquisa documental e registro fotográfico.

Ao analisar os dados fornecidos pelo artigo observa-se na comunidade Chã de Jardim

que  o  trabalho  agrícola  passou  a  ser  associado  com a  atividade  turística,  porque  mesmo

indiretamente os agricultores contribuem para a produção de insumos que são vendidos para

restaurantes  frequentados  pelos  visitantes.  Porém,  nota-se  que  os  rendimentos  recebidos

indiretamente  pelo  turismo  são  muito  baixos  e  que  os  maiores  beneficiários  são  grandes

empresários que estão fora dessa comunidade, confirmando as observações de Duterme, autor

já mencionado, que faz um convite para a análise das relações de poder no campo do turismo.

O artigo  ainda  faz  uma análise  detalhada  dos  trabalhadores  que fazem parte  deste

microssistema  da  atividade  turística.  São  apresentados  três  tipos  de  trabalhadores:

trabalhadores  fixos,  trabalhadores  eventuais  e  trabalhadores  voluntários.  Também  são

adicionados os recortes de renda, sexo, idade e escolaridade.

Ao observar os trabalhadores do setor do turismo é possível inferir:

“Em grande medida, o microssistema de redistribuição de dádivas ligado à produção
da oferta turística na Chã de Jardim recria a hierarquia existente dentro da família
camponesa tradicional, segundo a qual o trabalho feminino tem pouco valor em si
mesmo,  mas  é  fundamental  para  reprodução  da  unidade  de  produção/grupo
doméstico. (OLIVEIRA, 2020, p.8)

Ainda,  é  possível  analisar  a  geração  de  emprego  e  redistribuição  de  renda  na

comunidade,  e  assim comparar  com dados  nacionais  do  setor  do  turismo.  Há um grande

percentual de trabalhadores informais no setor, para cada vaga formal criada pelo setor, outras

cinco vagas informais surgem.

O turismo é apontado como um segmento que gera muitos empregos, absorvendo
mão de obra especializada e, supostamente, que graças a isso seria bem remunerada.
Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), o setor turístico é a segunda
maior  atividade  econômica  do  mundo  em  geração  de  divisas  e  empregos,  atrás
apenas da indústria do petróleo e derivados (Bursztyn et al., 2009). No entanto, no
conjunto  de  sua  cadeia,  o  setor  evidencia  seu  lado  perverso,  seja  com  a
informalidade, onde predominam os subempregos ocupados por mão de obra não
qualificada, seja porque essencialmente excludente e reprodutor de desigualdades,
promovendo segregação e separação entre dois mundos: de quem trabalha e de quem
consome, de quem trabalha e de quem se diverte. (OLIVEIRA, 2020, p.11)
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Assim,  no  caso  da  comunidade  Chã  de  Jardim  há  muitos  jovens  com  baixa

escolaridade que trabalham de modo informal no setor do turismo. E ainda, o mercado de

trabalho informal possui uma remuneração baixa.

Por fim, o artigo explora as articulações entre trocas de dons e trocas mercantis. Aqui o

objeto empírico gira em torno da comercialização de souvenirs e produtos locais em uma loja

focada  para  o  público  visitante.  É  demonstrado  como  se  dá  o  acesso  para  os  locais

disponibilizarem produtos para a venda e como a dinâmica da loja reproduz as desigualdades

entre os sitiantes.

A autora afirma que ter seus produtos comercializados na loja é visto como um dom

dentro da comunidade e observa que para acessar esse mercado é necessário estar inserido na

rede da comunidade e posicionado próximo ao núcleo. Além disso, nota-se que é necessário

ter excedentes para custear a produção do que se quer vender e ter disposição para aguardar o

produto sair da prateleira para o retorno do investimento. É observado que os sitiantes que

possuem boas vendas na loja tenham incorporado um espírito empreendedor, correm riscos,

usam grandes margens de lucro e fazem muitos cursos no Sebrae e Senai (OLIVEIRA, 2020).

A autora conclui:

O trabalho  ganha,  assim,  um sentido  coletivo,  realizado  não  apenas  em prol  de
benefícios  individuais,  mas sim da construção simbólica e  identitária  do grupo à
frente da produção da oferta turística. É um trabalho produtivo, mas eminentemente
reprodutivo, no sentido de reproduzir valores, de reproduzir um habitus, uma ordem
moral e uma vida comunitária (OLIVEIRA, 2020, p.14).

Portanto, pode-se observar que as práticas tradicionais e modernas na comunidade Chã

de Jardim fazem parte de uma realidade complexa e que o circuito de circulação da dádiva se

dá junto a produção de oferta no mercado do turismo. Neste artigo é demonstrado como a

ordem moral  campesina parece ser um elemento estruturante do cotidiano do mercado do

turismo na comunidade, e ainda, observa uma rede de trocas materiais e simbólicas dentro de

uma estrutura hierarquizada.

Outro  artigo  convergente  a  temática  é  o  de  Rodrigo  Constante  Martins  e  Gabriel

Alarcon Madureira, Do “buraco” ao atrativo turístico: uma sociologia da ressignificação do

rural. O intuito é discutir as transformações contemporâneas do rural a partir dos fenômenos

da ressignificação da natureza, e assim, analisar como o turismo de aventura no município de

Brotas, cidade do interior do estado de São Paulo, agrega valor econômico ao recursos naturais
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que há pouco tempo eram considerados nada além de “buracos”. Estes são recursos naturais

como cachoeiras, corredeiras em rios que passaram a  receber um grande número de visitantes

e assim geram renda para a região.

Os autores afirmam que “este trabalho parte do pressuposto de que processos sociais

complexos revelam diferentes camadas de relações e interações entre os agentes” (MARTINS

e MADUREIRA,  2019,  p.327)  e  que  seu  foco  está  em evidenciar  diferentes  camadas  de

fenômenos  e  relações  sociais  que  envolvem  a  ruralidade  contemporânea.  O  primeiro

referencial  analítico  citado  é  de  Anthony Giddens  e  sua  teoria  da  estruturação,  assim,  os

autores dividem o estudo em três partes, o da estrutura, agência e sistema social. Nas palavras

deles:

Sabidamente, na obra de Giddens (1989), a estrutura é definida como conjunto de
regras e recursos que são mobilizados pelos agentes nos contextos de interação nos
quais estes encontram-se situados. Esta estrutura não é fixa e nem objetiva, existindo
essencialmente no plano cognitivo, enquanto traços de memória do agente reflexivo e
cognoscente.  A agência,  por  sua  vez,  é  a  capacidade  individual  do  agente  em
mobilizar  recursivamente  as  regras  e  recursos  da  estrutura,  visando  alcançar
resultados  por  ele  pretendidos.  Desta  sorte,  as  ações  individuais  nos  quadros  de
interação  estão  vinculadas  às  possibilidades  de  agenciamento  e  à  capacidade  de
mobilizar os recursos disponíveis, criando um quadro situacional variável em relação
às  características  dos  encontros,  posto  que  os  recursos  envolvidos  são  sempre
relacionais e posicionais. (MARTINS e MADUREIRA, 2019, p.228)

Assim, através da padronização das relações sociais ao longo do tempo que formam-se

sistemas sociais específicos e estes são estruturados pelas ações recursivas dos agentes e pela

reflexibilidade  dessas  ações.  Além disso,  os  autores  reiteram  o  papel  das  instituições  no

sistema social.

O artigo analisa a ruralidade como um sistema social específico, observa-se que houve

uma ressignificação em torno da imagem do local. Os autores também retomam as ideias de

Boltanski e Esquerre para explicar a transformação do valor da natureza, assim, observam os

fatores  sócio  históricos  e  as  justificações  morais  da  transformação  de  algo  sem  valor

monetário, como os buracos, para um atrativo turístico que geram valor econômico para a

comunidade (MARTINS e MADUREIRA, 2019).

Além disso, os autores introduzem a ideia de  milieu  econômico. Conceito embasado

em  Max  Weber  que  aplica  um  olhar  analítico  histórico  territorial  voltado  para  as

particularidades  das  relações  políticas,  culturais,  prestígios  sociais  e  atributos  ambientais.
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Assim,  é  possível  escapar  do  determinismo  econômico  e  geográfico  em  prol  das

multicausalidades dos fenômenos sociais.

Como  metodologia,  os  autores  usaram  estudo  de  caso  qualitativo  de  caráter

exploratório.  Estudo  este  realizado  de  2012  a  2013  com  aplicação  de  questionários  e

entrevistas semiestruturadas. Além disso, foi usada a observação direta com registro em diário

de campo.

Ao analisar os dados, é possível inferir que a transformação do significado do rural no

município de Brotas teve início na década de 1990 por diversos  fatores,  entre  eles estão:

instalação de agências de turismo, mudanças nas demandas ambientais, além de um processo

de cercamento das propriedades com recursos naturais, como riachos e cachoeiras, este último

associado a transformação do ambiente que deixou de ser de livre acesso para um local de

socialização das famílias proprietárias destas terras (MARTINS e MADUREIRA, 2019).

A  transformação  dessas  propriedades  cujos  recursos  naturais  como  riachos  e

corredeiras eram vistas apenas como “buracos” se deu perante um processo sócio histórico de

ressignificação do meio ambiente. A valoração de tais  recursos como lazer e o turismo de

aventura no município de Brotas está associado aos recursos naturais e suas transformações de

significado de acordo com as especificidades da integração social. Segundo os autores, nota-se

que os proprietários destas terras passaram a tratar os antigos buracos como atrativos rurais

capazes de atrair visitantes e consequentemente gerar renda através da cobrança de ingressos,

juntamente com parcerias de agências de turismo que disponibiliza atividades nos locais, como

rafting,  rapel  e  outros.  É  possível  afirmar  que  o  turismo  tornou-se  a  principal  atividade

econômica destas propriedades (MARTINS e MADUREIRA, 2019).

Portanto,  o  intuito  deste  artigo  segundo  os  autores  é  discutir  as  transformações

contemporâneas do rural a partir da ressignificação da natureza e da valoração econômica do

turismo.

O terceiro artigo que abrange a temática rural é Da Regulamentação à Promoção – o

rural nos planos nacionais de turismo (1985-2011) de Maria João Carneiro  et al. Como o

título sugere, é feito uma análise do Plano Nacional de Turismo (PNT) e o Plano Estratégico

Nacional de Turismo (PENT), de Portugal, com enfoque nas representações e no significado

social do turismo rural durante o período de 1985 a 2011. Ao utilizarem a metodologia de

análise  de  conteúdo  em  documentos,  os  autores  afirmam  que  a  PNT  tem  um  papel

fundamental  na  proteção  e  regulamentação  da  atividade,  isso  se  mostra  devido  às

preocupações com a valorização do patrimônio cultural e com a mercantilização da natureza. 

Nas palavras dos autores:
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O  rural  aparece  frequentemente  associado  ao  património  natural  e  cultural,
nomeadamente à agricultura, arquitetura típica, beleza paisagística e áreas protegidas.
No que diz respeito aos produtos de turismo no espaço rural, o PNT centra-se no
turismo rural, agro-turismo e turismo de habitação e o PENT, embora não utilizando
a expressão turismo rural, centra-se sobretudo no touring cultural e paisagístico, no
turismo de natureza, turismo de saúde/bem-estar, turismo gastronómico e enoturismo.
(CARNEIRO et al., 2015, p.11)

O artigo foca na contextualização do turismo no espaço rural de Portugal, passando por

seu início na década de 1960 e sua popularização, na década de 1990. Nota-se a fundamental

importância  do  PNT  ao  defender  uma  mudança  de  estratégia,  no  sentido  de  alargar

regionalmente a oferta turística e de promover outros produtos diferentes dos clássicos sol e

mar. Além disso, os autores afirmam que o espaço rural passou por transformações, como a de

um local de produção para um local que é produzido, ou seja, a representação do mundo rural

(CARNEIRO et al., 2015).

O PNT é responsável por fomentar o turismo rural a partir de pesquisas, qualificações

de profissionais disponibilizando cursos e institui programas de créditos para investimentos,

nota-se aqui que as regiões menos desenvolvidas possuem prioridade na concessão de crédito.

Além disso, o PNT ressalta em suas diretrizes a importância da preservação ambiental e a

valorização da cultura local (CARNEIRO et al., 2015).

A partir dos documentos analisados é possível observar que inicialmente o rural era

considerado pelo Estado um produto estratégico, sendo assim, necessitando de regulamentação

e incentivo de crédito, porém com a PENT o setor passou a ser considerado um produto que

precisa  ser  promovido  junto  ao  mercado.  Então,  desde  2007  os  autores  observaram uma

preocupação com a melhoria  e  a diversificação dos  serviços  prestados pelo setor,  há uma

grande  preocupação  com  o  Marketing,  porém,  continua  em  voga  a  promoção  da

sustentabilidade (CARNEIRO et al., 2015).

Por  fim,  exploro  aqui  o  último  artigo  caracterizado  como  rural:  Turismo  Rural,

Empreendedorismo e Gênero: um estudo de caso na comunidade autônoma da Galiza de Mª

Isabel  Dieguez  Castrillon  et  al.  Na  Europa  nos  últimos  anos,  estão  sendo  desenvolvidas

políticas de desenvolvimento rural, onde estas estão centradas em um novo modelo de rural

para  o  desempenho  de  novas  funções.  Essas  políticas  são  voltadas  a  manutenção  e

conservação da paisagem além da retenção da população rural (CASTRILLON et al, 2012). 

Deste  modo,  as  medidas  de  desenvolvimento  rural  na  Galícia  concentram-se  na

valorização do patrimônio cultural e nas atividades econômicas diversificadas, dentre elas o

turismo.
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Segundo Castrillon  et  al (2012),  nos  últimos anos dentro do âmbito rural,  há uma

coexistência de dois fenômenos: o primeiro diz respeito as medidas de diversificação da renda

familiar, reestruturação e desenvolvimento rural, onde aparecem novas atividades econômicas

como o turismo rural; e o segundo, diz respeito a agregação das mulheres dentro da esfera

econômica, social e laboral.

Neste sentido, as autoras adentram a discussão acerca da literatura onde encontra-se

diferentes opiniões em relação as motivações por detrás da iniciação de homens e mulheres

nas  atividades  empresariais.  Para  alguns autores  como Verheul  et  al.  (2004),  não  existem

diferenças entre as motivações em função do gênero, por outro lado, outros autores (BODEN e

NUNCI, 2000; MARLOW et al. 2009; WATSON e ROBINSON, 2003; apud CASTRILLON

et al., 2012) apontam que há sim uma diferença.

Desse  modo,  o  objetivo  das  autoras  é  pesquisar  acerca  do  comportamento

empreendedor e a escolha pela diversificação da atividade para o turismo rural em função do

gênero. Os estudos realizados até agora sobre gênero no turismo rural da Espanha, acabam

sendo  generalistas  e  descritivos  sobre  o  papel  da  mulher  dentro  deste  setor,  quer  numa

perspectiva geográfica ou sociológica (CASTRILLON at al., 2012, p. 372).

Acerca da realidade da mulher dentro do turismo rural, as autoras apontam um avanço

para a superação da divisão do trabalho das sociedades agrárias, principalmente pela mulher se

encontrar  agora  ocupando  espaços  na  esfera  privada.  Sabe-se  que  as  mulheres  sempre

desempenharam um papel fundamental para o desenvolvimento de uma comunidade, porém,

não sendo reconhecidas na economia local (IAKOVIDOU et al., 2009; LITTLE, 1987; apud

CASTRILLON et al., 2012, p. 373). Dessa forma, o trabalho doméstico associado a mulher

nasce segundo Brullet (2004 apud CASTRILLON et al., 2012) com o ideal burguês da dona

do lar, sendo assim a exclusão das mulheres e mães do trabalho remunerado gera a exclusão

das mesmas dos trabalhos produtivos. Neste sentido segundos as autoras:

[…] segundo diversos estudos realizados,  as mulheres tendem a concentrar-se em
atividades que são compatíveis com a reprodução e com o cuidado das crianças e são
consideradas uma extensão das atividades domésticas, têm caráter pouco permanente
e baixa remuneração, sendo consideradas como subordinadas ao trabalho do homem
(CASTRILLON et al., 2012, p. 373).

No  entanto,  dados  comprovam  que  as  mulheres  desempenharam  importante

participação em programas comunitários como Leader II e Proder segundo Martínez (2007
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apud  CASTRILLON  et  al.,  2012),  revelando  assim  que  34,68%  das  iniciativas  foram

realizadas  por  mulheres.  Na  Comunidade  Autônoma  de  Galiza,  as  mulheres  foram

responsáveis por apresentarem 36,68% dos projetos, tendo relação com o turismo rural, e uma

percentagem de 52,6% dos projetos aprovados e 65% do investimento.

Sobre esse fenômeno as autoras destacam que:

No final de 2008, as mulheres representavam 71,21% do emprego do setor. É uma
percentagem muito superior à taxa galega de ocupação feminina global e à do setor
terciário (serviços), que, nessa mesma data, era de 44,8% e de 56%, respectivamente.
Os dados assinalados revelam a importante dimensão quantitativa do fenômeno. No
entanto,  no  âmbito  empresarial  as  mulheres  conformam  somente  30%  do
empresariado, quer na Espanha, quer em países como Canadá, Dinamarca, Finlândia
e Nova Zelândia. (CASTRILLON et al., 2012, p. 373)

Segundo as  autoras,  a  taxa de  iniciativa  empresarial  feminina na Espanha ocupa a

posição 21, e por esse motivo há uma ajuda à mulher empreendedora espanhola. Porém, num

setor específico como o turismo rural, essa ajuda é dispensável, visto que o avanço para a

paridade é rápido. Sobre este aspecto é que as autoras destacam a importância de analisar o

que acontece nesta área para determinar o que influencia este comportamento diferenciado

(CASTRILLON et al., 2012).

O  atual  modelo  de  desenvolvimento  rural  incorpora  a  perspectiva  de  gênero  e  as

pequenas  empresas  com atividades  alternativas  às  agrárias.  Dessa  forma,  esses  elementos

resultam  na  criação  desses  pequenos  negócios  que  empregam  capital  e  recursos  locais,

gerando também, a entrada do coletivo feminino em mercados laborais rurais.

Acerca do espírito empreendedor das mulheres, as autoras apontam que na literatura

encontra-se diferentes perspectivas em relação às comparações entre os dois sexos. Alguns

autores apontam que as mulheres associam-se a empresas menores, que crescem devagar e não

são tão rentáveis. Outros pontos que sustentam as diferenças seriam ligadas a uma maquiagem

psicológica que é menos empresarial que de um homem, além de uma menor motivação das

mulheres para o crescimento de suas empresas, por não possuírem experiência ou formação e

terem maior aversão a riscos. Porém, alguns trabalhos evidenciam que existem causas alheias

as mulheres que é evidenciado pela falta de apoio social e cultural, além da ideia defendida de

que mulheres possuem mais problemas para acessarem crédito.

As autoras ainda destacam que alguns trabalhos se preocupam em fazer referência as

vantagens de um negócio gerenciado por mulheres, onde estas mostram maior habilidade em
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conservar  redes  de  relações  duradouras  e  “maior  sensibilidade  para  necessidades  do  seu

âmbito e para diferenças culturais no campo de ação empresarial (RELATÓRIO GEM, 2003

apud CASTRILLON et al., 2012).

Para a mulher, o turismo rural vai representar suas duplas funções: a de cuidadora da

família;  e  a  de  empresária,  assim  juntando  o  trabalho  reprodutivo  e  o  produtivo.  Essas

premissas fazem as autoras desse artigo levantarem sua primeira hipótese: H1) Existe relação

entre gênero e fatores determinantes do comportamento empreendedor.

Acerca  das  motivações  de  homens  e  mulheres  para  empreender  em atividades  de

turismo rural, alguns estudos mostram que as mulheres assinalam mais fatores internos para a

criação de uma empresa enquanto os homens assinalam mais fatores externos. Outro ponto é

os  motivos  de  índole  econômica  e  social  que  são  classificados  em:  motivações  de

racionalidade formal  (estritamente econômica);  e  racionalidade substantiva  (relação com a

visão  de  permuta  social,  preocupações  morais  e  etc.).  Os  estudos  que  investigam  as

motivações  para  empreender  revelam  que  as  mulheres  possuem  interesses  diferentes  dos

empresários  do  sexo  masculino.  Elas  apresentam  menores  preferências  por  obtenção  de

resultado econômico e podem dar início ao seu negócio por uma questão de “estilo de vida”.

Visto isso, as autoras lançam sua segunda hipótese: H2) Existem diferenças significativas entre

os gêneros a respeito das motivações para empreender atividades do turismo rural.

A  metodologia  usada  na  pesquisa  para  a  coleta  de  dados  foi  de  questionário

estruturado, combinado por telefone, que teve início em janeiro de 2009 até maio de 2009. As

informações coletadas eram acerca das características e perfil dos proprietários e proprietárias

dos estabelecimentos de turismo rural. Para a seleção dos estabelecimentos, as autoras usaram

como  referência  o  diretório  de  estabelecimentos  de  Turismo  Rural  da  Direção  Geral  de

Turismo da Junta da Galícia, que conta com 488 empresas (CASTRILLON  et al., 2012, p.

376).

Para medir a importância das motivações:

Solicitou-se  aos  titulares  dos  estabelecimentos  que  valorizassem  o  grau  de
importância dos seguintes itens sobre uma escala de cinco pontos: temporalidade e
flutuação  dos  mercados  agrários;  obtenção  de  rendimentos  adicionais;
aproveitamento; possibilidade de sucessão futura para a exploração; âmbito familiar;
possibilidade de abandono da atividade agrária; melhora do uso dos recursos; êxito
de outras explorações; conscientização do cliente; hobby; supressão das ajudas no
âmbito agrário e aproveitamento das ajudas. (CASTRILLON et al., 2012, p. 377)
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Nos resultados da pesquisa,  as autoras encontraram uma relação entre vinculação à

exploração agrária e ao gênero. Dessa forma, a compatibilização entre atividades turísticas e

agrárias é mais forte em estabelecimentos comandados por mulheres, como também, a renda

advinda da atividade agrária tem mais importância nos estabelecimentos femininos. Não foram

observadas diferenças em função do gênero em relação ao tamanho e iniciativa para se criar

uma empresa à margem da exploração agrária das variáveis das características pessoais dos

empresários. Dessa forma, em relação a primeira hipótese do trabalho (H1 Existe relação entre

gênero e fatores determinantes do comportamento empreendedor) pode-se estabelecer como

elemento de distinção de inciativa empresarial feminina fatores que são associados à situação

profissional  prévia  no  contexto  agrário,  juntamente  à  atividade  de  exploração  agrária.  

Outros fatores vinculados ao perfil pessoal da proprietária, como experiência em gerir

ou formação, não foram considerados como determinantes. As autoras observaram também

que os motivos classificados como estritamente econômicos possuem maior importância para

as  mulheres  do  que  para  os  homens.  Foi  observado  que  todos  os  valores  médios  destas

motivações  são  maiores  entre  as  mulheres.  A principal  motivação  delas  é  a  obtenção  de

rendimento  adicional.  Atividades  que  asseguram  a  continuidade  das  atividades  agrárias,

geração  de  emprego  para  membros  da  família  e  a  escolha  sobre  estilo  de  vida,  não  são

consideradas  mais  relevantes  para  as  mulheres  do  que  pra  homens,  o  que  são  resultados

contrários  aos  mostrados  na  literatura  que  mostra  menor  preferência  de  mulheres  por

motivações econômicas.

Por fim, a pesquisa demonstrou que muitos propósitos possuem importância similar

para homens e mulheres, segundo as autoras, não se pode afirmar que a iniciativa empresarial

feminina cumpra apenas a função de realização pessoal sobre qualquer outra motivação, mas

que o sentido para elas reside, em primeiro lugar, em um aspecto econômico. Dessa forma, as

autoras  constatam  em  relação  a  segunda  hipótese  proposta  (H2  Existem  diferenças

significativas  entre  os  gêneros  a  respeito  das  motivações  para  empreender  atividades  do

turismo rural)  que  existe  relação  entre  motivações  para  empreender  no  turismo rural  e  o

gênero, sendo as motivações econômicas mais importante entre as mulheres do que entre os

homens.

Ao expor essa breve síntese sobre cada publicação que envolve a temática do turismo e

o universo rural fica claro o modo com que cada autor apreende a realidade inscrita no mundo

social. É possível afirmar que os artigos citados até aqui consideram o turismo um fenômeno

social complexo que interage com múltiplas esferas sociais, como a cultura, o simbólico, a

família, trabalho, meio ambiente, economia, mercado e outras tantas. Já sobre as metodologias
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usadas,  também  observa-se  as  particularidades  em  cada  artigo,  que  envolvem  tanto

metodologia quantitativa como qualitativa, assim como há aproximações e distanciamentos

dos referenciais teóricos da Sociologia e da Sociologia Econômica.

2.2.2 O turismo e o meio ambiente

Na categoria  temática  que  envolve  o  meio  ambiente,  também  foram selecionados

quatro  artigos,  o  primeiro  a  ser  exposto  é  O  significado  socioeconômico  do  turismo  na

natureza: o Pantanal diante das normas reguladoras do Estado de Cleber J. R. Alho. O artigo

trata  das  percepções  do  desenvolvimento  socioeconômico  da  região  do  pantanal

proporcionado pelo turismo, além disso, como o Estado fiscaliza e regula o turismo na região.

O autor afirma que há um aumento do turismo nos últimos anos na região do Pantanal,

sobretudo o turismo cultural e de biodiversidade. Este crescimento gerou aumento no número

de pousadas e acomodações, restaurantes e demais infraestruturas para suprir a demanda de

turistas, deste modo, a interação do turista com os fazendeiros e demais trabalhadores diretos

ou indiretos  do turismo gera  benefícios  socioeconômicos para  a  região.  Por  outro lado,  o

turismo também causa ônus ao meio ambiente e se não for bem gerenciado é capaz de gerar

danos irreversíveis ao ecossistema. Assim como mencionado por Duterme.

Os  principais  impactos  ambientais  mencionados  pelo  artigo  são  a  interferência  da

pecuária, poluição das águas, corte seletivo de árvores, atropelamento da fauna e flora, pesca

esportiva e comercial e a possibilidade de incêndios criminosos na época de seca. Além destes,

existe  a  prática  da  ceva,  isto  é,  os  donos  de  pousadas  alimentam animais  silvestres  para

facilitar sua vista por turistas.

É justamente devido às práticas danosas que ocorre o abalo ao ecossistema do local,

assim,  é  possível  ver  a  incoerência  do turismo na região.  Segundo o  autor,  o  turismo de

natureza requer uma preservação dos recursos para que possa haver a contemplação do mais

natural possível, deste modo, se faz necessário a implementação de um turismo consciente e

com responsabilidades ambientais. Estas diretrizes estão asseguradas pela lei, mas não é o que

se observa com frequência no campo. Nas palavras do autor:
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As normas e diretrizes ditadas pelos órgãos turísticos ficam absolutamente distantes
do  que  se  observa  no  campo,  sem implementação  prática.  Embora  tenha  havido
seminários, palestras, programas e outras ações para promover o turismo no Pantanal,
com raríssimas  exceções,  essas  ações  não  gozam de  implementação  em  face  da
realidade que se observa no campo. (ALHO, 2019, p. 779)

Portanto,  fica evidente que a expansão do turismo de natureza no Pantanal só terá

benefícios socioeconômicos se houver apoio à conservação da natureza, e esta, cabe ao Estado

participação ativa. Mas, até então, há uma enorme fragilidade por parte do Estado em cumprir

o  papel  destinado:  “A fiscalização  é  inadequada  ou  mesmo  ausente.  O  conflito  entre  a

expansão do turismo na natureza e a necessária proteção da natureza é evidente.” (ALHO,

2019, p.780)

Através  de  um olhar  normativo  o  autor  busca  equilíbrio  entre  o  desenvolvimento

socioeconômico da região e a proteção do ecossistema:

Torna-se necessário entender como a gente do Pantanal percebe o seu meio ambiente.
Como isso é praticado no dia a  dia,  com base em valores econômicos e sociais.
Idealmente, será útil confrontar esses valores com valores éticos, no plano de ação,
no sentido de verificar como tais valores influenciam a tomada de decisão na busca
do  turismo  sustentável.  Haverá  sempre  custos  ambientais  e  benefícios
socioeconômicos.  O desafio  é  atingir  um equilíbrio  aceitável  entre  esses  valores.
Recursos da natureza que são abertos à exploração não regulada fatalmente tendem à
degradação. (ALHO, 2019, p,782)

Deste modo, é  dever do Estado promover coordenação e  fiscalização na gestão do

turismo. Mas, pelo que se constata na região, parece haver um vazio entre as prerrogativas do

Estado e a real situação do turismo no Pantanal.

Por  outro lado,  no que  se refere aos  beneficiários  do setor,  o  autor  afirma que os

proprietários de terras e os agentes locais são os maiores beneficiários economicamente da

atividade  turística,  mas  não  é  possível  ausentar  eles  das  responsabilidades  ambientais.  É

preciso assumir um papel informativo para conscientizar a conservação do ambiente. Podem

ser feitas a elaboração de folhetos a respeito do ecossistema, da biodiversidade, da cultura

pantaneira,  e  assim,  oferecer  ao turista  a  oportunidade de se educar  e  impactar  o  mínimo

possível para que possa haver uma atividade contemplativa a longo prazo (ALHO, 2019).

O outro artigo  selecionado com a temática deste  tópico  é  Analisis  de  un conflicto

socioambiental por agua y turismo en Sardinal, Costa Rica de Grettel Navas e Nicolás Cuvi.
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O foco aqui  é  relatar  um conflito  ambiental  na comunidade de  Sardinal,  Costa  Rica,  que

envolve  empresas  do  setor  do  turismo,  instituições  estatais  e  a  comunidade  em geral.  O

conflito gira em volta da apropriação do aquífero Sardinal, resultado da construção de um

aqueduto que retiraria água do aquífero, este responsável por abastecer a comunidade, como

casas, piscinas, supermercados e outros serviços relacionados ao turismo. O conflito teve fins

em vias  judiciais  onde entrou  em disputa o Estado e  a  empresa privada  responsável  pela

construção  do  aqueduto,  note  que  inicialmente  não  há  participação  da  comunidade  no

processo.

O  texto  traz  um  estudo  empírico  investigativo,  a  metodologia  que  embasa  essa

investigação é apoiada em análises de discursos em materiais midiáticos, leis, fotografias e

entrevistas com atores da comunidade, representantes do Estado e das empresas de turismo. 

Além  da  exposição  de  dados  estatísticos  referentes  à  importância  econômica  do

turismo na Costa Rica, os autores observam o outro lado da moeda do setor, as consequências

sociais e ambientais: eles afirmam que grande parte do lucro da atividade turística não fica nas

comunidades  locais.  Seu  destino  é  um  conglomerado  de  empresas  específicas,  assim,

observam que os trabalhadores do setor se beneficiam perifericamente da atividade, ainda, há

uma  grande  degradação  do  meio  ambiente  por  não  haver  fiscalização  das  construções

destinadas a infraestrutura turística, como resort e hotéis.

Adentro da investigação empírica, o artigo relata a construção do aqueduto de Sardinal

sem  a  apresentação  de  um  estudo  de  impacto  ambiental  pela  construtora,  não  houve

divulgação para a comunidade de dados técnicos sobre o fluxo de regeneração da água. É

importante  salientar  que  a  construção  desta  obra  está  diretamente  associada  ao  turismo

imobiliário e turismo de praia da região.

Ao analisar  o processo jurídico da construção do aqueduto,  os autores  constataram

flexibilização das leis ambientais em prol do setor do turismo, tal como já mencionado por

Duterme: pressão local para flexibilidade de normas ambientais. Além disso, em entrevistas,

fica claro a insatisfação dos campesinos em relação a total disponibilidade do poder público

em suprir as demandas do setor do turismo, por outro lado, eles observam pouca ação do

Estado na  construção de  infraestrutura para  os  trabalhadores  do campo.  Há uma exclusão

espacial, os que estão na praia (setor do turismo) são atendidos, já os que estão no campo

(trabalhadores rurais) são ignorados.

É  possível  observar  uma exclusão  estrutural,  em que há  uma descontinuidade  dos

trabalhadores periféricos em relação ao recebimento dos lucros gerados pelo turismo. Por mais

que  os  agricultores  forneçam  os  insumos  para  os  restaurantes  e  resorts,  não  há  uma
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redistribuição dos lucros linear e nem uma visibilidade do poder público para a classe. Porém,

o problema se agrava quando as comunidades além de terem pouca participação nos lucros do

turismo,  são  ameaçadas  ambientalmente  pelo  desabastecimento  de  água  provocado  pelas

demandas do setor  (NAVAS e CUVI, 2015).

Sendo assim, o artigo deixa claro que o conflito gerado pela construção do aqueduto

evidenciou a marginalização de uma parcela da comunidade que trabalha indiretamente com o

turismo, neste caso, estão à margem dos lucros e invisíveis perante o poder público.

O terceiro artigo que abarca a temática ambiental é  Povos tradicionais e turismo: o

TAUS como instrumento para gestão de conflitos? de Daniella Marcondes e Sidnei Raimundo.

O artigo aborda a história de formação das comunidades tradicionais de Ilhabela, no Litoral

Norte paulista e destaca fatores que contribuíram para essa formação, como: a decadência da

produção monocultora de exportação; e a baixa integração da região aos centros do território

nacional. Segundo os autores, a cultura caiçara é construída e reproduzida em momentos de

estagnação da economia e é representada na roça, na pesca artesanal, nas canoas de voga e na

comercialização do excedente.

Destaca-se,  que  o modo de  vida  caiçara  é  marcado pela  conservação da  paisagem

natural, baseado numa relação com os ciclos naturais do ambiente. Segundo Luchiari (1999

apud MARCONDES e RAIMUNDO, 2019), a economia local da comunidade, com base na

agricultura  familiar,  promoveu  o  fortalecimento  da  cultura  caiçara,  no  trabalho  e  nas

manifestações simbólicas.

Os  autores  destacam  que  os  caiçaras  não  eram  isolados  de  outros  lugares,  pelo

contrário, comercializavam seus produtos e compravam diversos alimentos e vestuários que

não podiam produzir. No entanto, para os caiçaras, os produtos comercializados representavam

um valor  de uso e  não de  troca,  numa perspectiva  marxista  (CAVALCANTE,  1993  apud

MARCONDES e RAIMUNDO, 2019). Isso só mudaria na segunda metade do século XX com

a intensificação da urbanização no Litoral paulista e das questões fundiárias, tornando a venda

de lotes uma importante fonte de renda.

Nas palavras dos autores:

Desta forma, os processos de urbanização turística vão se configurar numa nova fase
de reprodução do capital no litoral norte paulista, quebrando aquelas relações sociais
nas vilas caiçaras que estiveram atreladas à presença dos lugares de trabalho e lazer,
assim como dos pilares  que  consistiam na  identidade  caiçara.  Estas  relações  são
explícitas no uso dos territórios do sertão e da praia. A praia representava o espaço de
convivência e relações sociais, enquanto o sertão era o lugar de trabalho, de produção
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da alimentação e do excedente. No centro urbano da ilha e praias adjacentes, a rápida
conversão do uso das terras, de domínio caiçara, para usos turísticos e de veraneio
geridos por forasteiros propiciou algumas ações para frear ou reduzir este avanço.
(MARCONDES e RAIMUNDO, 2019)

Dentre essas ações destaca-se a criação do Parque Estadual de Ilhabela, que teve como

objetivo reduzir a ocupação imobiliária ao mesmo tempo que reorganizou o modo de vida

caiçara através da legislação ambiental. Dessa forma, muitas práticas caiçaras foram alteradas. 

Os autores apontam, que esse novo regulamento visava os visitantes e forasteiros, para

evitar que estes causassem algum dano aos ambientes protegidos, porém, o parque não levou

em consideração as comunidades que ali já estavam, como os caiçaras, que necessitam daquele

ambiente para a reprodução dos seus modos de vida.

Os conflitos que se deram entre a legislação ambiental e as comunidades tradicionais,

gerou suporte e reconhecimento para estes povos visto a importância destes territórios para a

manutenção  dos  modos  de  vida  dessa  comunidade.  Isso  deu-se,  principalmente,  pela

importância do modo de vida caiçara, mas também, em virtude das ameaças de transformações

daquele ambiente em área urbana e turística. Nesse aspecto, em 2015, diante da resistência

dessas comunidades foi outorgado o Termo de Autorização de Uso Sustentável (TAUS), que

configura como um instrumento de resolução de conflitos entre as comunidades tradicionais e

outros  agentes,  como o  turismo.  O objetivo  dos  autores  foi  analisar  a  outorga  do  TAUS

avaliando  alterações  do  uso  do  território  pelo  turismo  e  pelas  comunidades  tradicionais

(MARCONDES e RAIMUNDO, 2019, p. 4).

Acerca dos métodos, a pesquisa teve um caráter descritivo e exploratório, tendo como

principal instrumento de análise a outorga do TAUS. Foram também efetuadas pesquisas em

dados  secundários,  tendo  ênfase  nos  ciclos  econômicos  da  região.  Como  complemento  a

análise dos dados secundários, utilizou-se a técnica de observação participante.

Segundos  os  autores,  em  Ilhabela  encontram-se  17  Comunidades  Tradicionais

Caiçaras, sendo 5 localizadas no interior do Parque Estadual de Ilhabela. A maioria dessas

comunidades tem como fonte a agricultura e a pesca, porém, mais recentemente, o turismo

começou  a  ocupar  lugar  de  destaque  na  economia  local  dessas  comunidades.  A praia  de

Castelhanos, é a única que possui uma Estrada-Parque, que constitui o principal negócio de 66

agências de turismo com 93 veículos cadastrados e que podem circular pela por essa estrada.

Segundo os autores,  em 2015 foi  outorgado o TAUS para a  Baía dos  Castelhanos,  o que
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redesenhou relações nas comunidades envolvidas (MARCONDES e RAIMUNDO, 2019, p.

4).

Segundo Krippendorf  (2009  apud MARCONDES e RAIMUNDO, 2019),  o espaço

turístico é formado pela apropriação dos elementos naturais e dos ambientes artificiais, onde o

espaço é objeto de consumo, transformando o turismo num novo colonizador que desfigura as

paisagens. Nesse sentido, segundo Corio-Lano (2006  apud  MARCONDES e RAIMUNDO,

2019), os agentes de turismo desterritorializam os lugares, o que gera uma contra resistência,

por parte das comunidades tradicionais. Sendo assim, são travadas lutas diárias com caráter de

defesa territorial, onde políticas públicas pouco atuam nesse quadro. Segundo Marcondes e

Raimundo (2019), o Plano Nacional de Turismo 2013-2016, acaba reproduzindo contradições

e conflitos entre investidores externos e as comunidades locais, pois aponta o turismo como

um fator que diminuirá a pobreza na região gerando emprego e renda para os nativos, mas que

mais tarde resultará em perda do território e impactos ambientais.

Nesse sentido:

No litoral norte paulista, observa-se uma lógica similar […] Trata-se de ocupação
baseada na propriedade da terra, inicialmente com a venda de terrenos localizados na
orla  marítima  (de  domínio  dos  caiçaras  nativos)  para  construção  das  casas  de
veraneio,  como  se  verá  mais  adiante.  O  caiçara,  até  a  abertura  das  estradas  e
dinamização  da  economia  regional  para  e  pelo  turismo,  não  reivindicou  a
regularização de suas terras em títulos de propriedade, devido ao alto custo e também
por desconhecimento dos seus direitos legais. Isso permitiu o surgimento de grileiros
e  especuladores  imobiliários  que  iniciam  uma  fase  de  expulsão  e  ameaças  aos
caiçaras de seus territórios e, por outro lado, sentindo-se pressionados, os caiçaras
passam a  vender  as  terras  por  valores  muito baixos (LUCHIARI,  1999;  NOFFS,
2007; MANÇANO, 2004). (MARCONDES e RAIMUNDO, 2019)

Acerca do TAUS, os autores destacam que mesmo fazendo parte de um projeto maior

que  visa  desenvolvimento  econômico  e  social,  com  a  regularização  da  economia  de

subsistência, do manejo dos recursos naturais e direito a moradia, o termo apresenta tímida

aplicabilidade na região Sudeste do Brasil e em comunidades Caiçaras. Ele traz uma série de

desafios na interpretação e aplicação, para que de fato sejam promovidas o fortalecimento

dessas comunidades (MARCONDES e RAIMUNDO, 2019, p. 10).

Por fim, os autores apontam que o trabalho em questão buscou discutir a relação do

turismo com o território, destacando os interesses do uso dos espaços e a importância dos seus

recursos  naturais  tão  disputados  pelo  turismo,  mas  como também,  para  a  manutenção  da
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identidade cultural caiçara, que se vê excluído da atividade econômica e do seu espaço de

vivência.

O TAUS enquanto instrumento que garante a posse da terra ao caiçara dando poder de

decisão a este e a possibilidade de participar das atividades econômicas locais, ainda é falho,

isto devido à pouca clareza em relação à gestão do território às comunidades. Dessa forma, o

TAUS,  enquanto  elemento  disciplinador,  não  pode  ficar  centrado  só  na  regularização

fundiária,  mas  também  deve  considerar  os  impactos  que  estão  intimamente  ligados  aos

processos de disputa territorial na região.

Por  fim,  o  último  artigo  é  Do  Turismo  Residencial  aos  Complexos  Turísticos

Imobiliários: a apropriação da zona costeira do nordeste brasileiro pela atividade turística

imobiliária de Plínio Guimarães de Souza, Esdras Matheus Matias e Vanice Santiago Fragoso

Selva. Esse texto talvez estaria melhor catalogado como turismo imobiliário, entretanto como

já mencionado anteriormente, todos os artigos abordam uma multiplicidade de temas, no caso

deste artigo em questão, ele aborda os impactos ambientais e culturais dos empreendimentos

imobiliários. Feita a justificativa, inicio a descrição.

O artigo enfatiza que o turismo é uma atividade que suscita estudos e discussões por ter

se constituído como um espaço de disputas políticas e econômicas que estão a favor de um

mercado turístico de cultura e espaços. Dessa forma, há proliferação do fenômeno imobiliário

no mundo todo, com várias características, como reurbanização dos espaços rurais, além, do

turismo de segundas residências.

Voltando-se  para  o  Brasil,  os  autores  destacam  que  a  costa  nordestina,  também

chamada  de  Cancún  Brasileira (SPINELLI,  2007  apud  SOUZA  et  al.,  2016),  tem como

instrumento de desenvolvimento a atividade turística, isso devido a sua localização geográfica,

potencial natural, clima e também pela hospitalidade de seus habitantes. Com tantos atrativos,

há  uma  movimentação  do  turismo  de  massa  “o  que  traz  consigo  o  tão  propalado

desenvolvimento local” (ENDRES, 2008, p. 75 apud SOUZA et al., 2016, p. 178).

Segundo  os  autores,  a  partir  desse  falso  raciocínio,  surgiu  na  costa  nordestina

brasileira, em meados dos anos 80, o crescimento de empreendimentos hoteleiros voltados

para  o  lazer  de  sol  e  mar.  A maioria  desses  empreendimentos  possuíam  incentivos  pelo

financiamento público e eram atraídos pelas isenções fiscais e outros benefícios oferecidos

pelo poder público. Segundo os autores, essa territorialidade do turismo foi marcada pelos

resorts  (SOUZA et al.,  2012). Já nos anos 90 surge um novo processo de crescimento do

turismo nacional,  principalmente  no litoral  nordestino,  os  chamados  Complexos Turísticos
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Imobiliários  (CTIs).  A partir  daí  novos  espaços  são  construídos  para  atender  interesses

socioeconômicos:

Grandes  grupos  internacionais,  principalmente  europeus,  passaram a  migrar  seus
investimentos  para  esta  nova  modalidade  nas  faixas  litorâneas  nordestinas.
Encontraram  praias  paradisíacas  a  custos  módicos  se  comparados  aos  preços
praticados no Velho Continente, massificação do mesmo no mercado europeu, pelas
exigências socioambientais cada vez maiores naquele continente e os riscos naturais
(furacões e tsunamis) do Caribe e Ásia, destinos similares e concorrentes da costa
nordestina brasileira.  Atualmente,  em todos os  estados  a valorização  dos espaços
litorâneos é  marcada por  uma atividade turística elitista,  produzindo contradições
diversas de ordem social, cultural e econômica. (SOUZA et al., 2012, p. 178)

Dessa forma,  o processo de urbanização proveniente desse novo modelo gera uma

artificialização de ambientes através da mercantilização de elementos naturais (SELVA, 2012

apud SOUZA et al., 2016). Segundo os autores, quem sai perdendo com essa turistificação e

desenvolvimento, são as populações nativas que acabam por serem expulsas de seus locais de

origem, colocadas em áreas periféricas, o que gera além de segregação social, contradições de

ordem cultural e econômica (SOUZA et al., 2016).

Os  procedimentos  metodológicos  do  estudo  em  questão,  consistiram  em  pesquisa

bibliográfica e documental em arquivos públicos e privados. Foi realizado um levantamento

exploratório que identificou 53 complexos turísticos imobiliários em nove estados do nordeste

brasileiro.  Foram feitas  pesquisas  in  loco  em dois estados,  e  concomitantemente,  foi  feito

pesquisa  de  campo  em  comunidades  afetadas  pelas  CTIs,  com  registro  fotográfico,

observações  assistenciais  e  entrevistas.  Ao  todo  foram  144  entrevistados:  representantes

governamentais; atores sociais dos assentamentos; mais de 100 moradores; e um representante

de um centro de estudo da Espanha (SOUZA et al., 2016, p. 179).

Os autores destacam que o termo CTIs passou a ser usado recentemente no Brasil. Nas

palavras de Souza et al. (2016) “[…] os CTIs podem ser conceituados como conglomerados

que, dentro de sua estrutura sistematicamente organizada, unem resorts, residenciais, campos

de golfe, marinas e outros equipamentos de lazer em um só produto turístico […]”. Destaca-se

que o que diferencia a atividade turística imobiliária e o turismo, em seu sentido estrito, é a sua

forma de circulação, tanto física como de capital.

Souza  et  al.  (2016)  observam  que  o  modelo  apresentado  pelos  CTIs  eleva  a

possibilidade  de  retorno  financeiros  aos  investidores,  isso  porque  a  associação  entre

resortscom  o  chamado  turismo  de  segunda  residência,  tornam  os  complexos  turísticos
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imobiliários  tão  desejados  pelos  empresários  do  ramo imobiliário  e  turístico.  No entanto,

alguns autores como Silva et al. (2012  apud  SOUZA et al., 2016) apontam para o impacto

ambiental  que esses empreendimentos  geram, em particular  pelo uso exacerbado da água,

extrapolação da carga de sítios naturais, além da alteração da paisagem.

Essa nova forma de acumulação de capital, segundo Harvey (2005 apud SOUZA et al.,

2016)  resultam  em  expansão  e  concentração  geográfica,  o  que  segundo  ele  explica  a

participação  no  Nordeste  brasileiro  do  capital  estrangeiro.  Investidores  portugueses  e

espanhóis, por exemplo, apostam seus investimentos nessa nova modalidade.

Como destacam os autores:

Como programa governamental,  o PRODETUR/NE foi  decisivo nos anos 1980 e
1990 por meio de investimentos em infraestrutura para o turismo, fomento e atração
de  empreendimentos  turísticos,  urbanização  e  saneamento  de  áreas  turísticas,
definição  de  polos  turísticos,  capacitação  de  agentes  imobiliários  internacionais,
dentre outras ações que reconfiguraram o litoral do Nordeste (ALEDO et al., 2013);
(PAIVA,  2010)  […]  Todos  os  estados  nordestinos  têm,  pelo  menos,  um
empreendimento  a  ser  implantado,  reforçando  a  tendência,  já  mencionada
anteriormente, de migração de investimentos do mercado turístico-imobiliário para
essa  região.  No  entanto,  a  insistente  crise  financeira  que  vem  dos  mercados
financeiros globais desde 2008 e a atuação do Ministério Público em alguns estados,
como Bahia,  Ceará  e  Rio  Grande do Norte,  tem sido um freio  nessa  corrida  ao
Nordeste pelos investidores e empreendedores turístico-imobiliários. (SOUZA et al.,
2016)

Por fim os autores concluem que os empreendedores turísticos imobiliários vem se

tornando no nordeste brasileiro, verdadeiros latifundiários. Esse comportamento justifica-se

por vários motivos, dentre alguns estão: o não cumprimento de normas ambientais, como o

limite legal de 33 metros da linha preamar para construções; e posses de uma área de 2,5% dos

6.600km  da  parte  mais  cobiçada  geograficamente,  onde  se  localizam  os  territórios  de

preservação ambiental e que fazem parte do patrimônio cultural nordestino. Dessa forma a

turistificação em massa da zona da costa nordestina, consequência das atividades turístico-

imobiliárias, configuram segundo Souza et al. (2016), uma nova forma de colonização dessa

região, por empresários que buscam a expansão dos seus negócios altamente mercantilistas e

que são mais uma vez advindos da península ibérica.

Ao  descrever  os  quatro  artigos  que  compõem o  tópico  meio  ambiente  é  possível

constatar que o setor do turismo enquanto promoção de desenvolvimento socioeconômico é

também promotor  de  impactos  ambientais,  estes  podendo  variar  de  maior  ou  menor  grau
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dependendo da fiscalização, das políticas de conscientização, do próprio turista e do poder

público. Fica a questão: quem realmente se beneficia dos ativos do turismo? Assim como nos

artigos que compõem a temática rural, aqui também é possível ver essa pergunta em aberto, e

ainda, ela retornará no tópico a seguir, mercado e política.

2.2.3 O turismo, mercado e política

O primeiro artigo a ser apresentado é A pobreza turística no mercado de pacificação:

reflexões a partir da experiência da Favela Santa Marta de Bianca Freire-Medeiros, Márcio

Grijó  Vilarouca  e  Palloma  Menezes.  O  objetivo  deste  artigo  é  examinar  como  se  deu  a

transformação  do  turismo  de  favelas  no  Rio  de  Janeiro,  especificamente,  analisar  as

justificações e as percepções dos principais atores diretamente envolvidos na conversão da

favela de Santa Marta em atrativo oficial  da cidade do Rio de Janeiro na categoria favela

turística.

Durante os anos de 1990 o principal destino turístico do Rio no que diz respeito a

visitação  de  favelas  era  a  comunidade  da  Rocinha,  entretanto,  os  autores  elucidam

acontecimentos históricos que possibilitaram maior visibilidade para a Santa Marta, como por

exemplo,  a  gravação  do  videoclipe  de  Michael  Jackson,  a  publicação  do  livro  de  Caco

Barcellos  O  Abusado,  e  principalmente  a  inauguração  da  primeira  Unidade  de  Polícia

Pacificadora  (UPP).  Este  último  evento  possibilitou,  segundo  os  autores,  que  a  favela  se

tornasse um laboratório de pesquisa para se compreender o processo de pacificação de uma

comunidade, atraindo então muitos pesquisadores, jornalistas, celebridades, empreendedores,

representantes  do  poder  público  e  turistas  (FREIRE-MEDEIROS,  VILAROUCA  e

MENEZES, 2016).

Em  2010  criou-se  um  projeto  envolvendo  empresas  privadas  e  o  poder  público

denominado Rio Top Tur: o Rio de Janeiro sob um novo ponto de vista, segundo os autores é

essa embalagem produzida para o mercado do turismo que o presente artigo se esforça para

analisar. O foco está nas disputas entre atores, percepções e justificações acerca do produto

Santa Marta.

Deste modo:
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[...] as incompatibilidades presentes no chão empírico e cotidiano do Santa Marta
turístico  não  são  entendidas  como  simples  contradições  ou  inconsistências,  mas
como disputas acerca das regras de justificação aceitas (Boltanski; Thévenot, 1999).
Não trabalhamos, portanto, com as críticas externas ao campo do turismo de pobreza,
mas com os acordos e desacordos,  altercações e  controvérsias  gerados dentro do
próprio campo por aqueles  que foram responsáveis pelos primeiros  momentos da
conversão  do  Santa  Marta  em  atração  turística  no  contexto  da  chamada  UPP.
(FREIRE-MEDEIROS, VILAROUCA, MENEZES, 2016, p.574)

Assim, usando como principal referencial teórico as ideias de Boltanski e Thévenot,

metodologia  qualitativa,  coleta  de  dados  através  de  observação,  entrevista  e  análise

documental os autores produzem este artigo.

Observou-se que as atividades ligadas ao turismo na comunidade eram conectadas com

questões de quem agenciava o turismo, se eram os moradores locais, ou agências externas da

comunidade. Constatou-se que os grupos externos eram homogêneos, já os profissionais que

moravam  na  comunidade  e  prestavam  seus  serviços  eram  pessoas  diversificadas.  Outra

questão destacada pelos autores são as características da condução dos passeios, normalmente

os agentes externos conduziam os turistas apenas para ver a comunidade, sem muita interação

com os locais ou com o próprio comércio. Já os guias e agentes locais proporcionam uma

experiência  interativa  cultural  e  economicamente  falando,  os  visitantes  frequentam

restaurantes  e  lojas  locais,  gerando  distribuição  de  renda  (FREIRE-MEDEIROS,

VILAROUCA e MENEZES, 2016).

Outro ponto de enfoque é o questionamento de qual imagem o turista leva da favela, o

que é mostrado para os visitantes e de que forma eles consomem a favela. Os moradores da

comunidade se sentem desconfortáveis com o turismo de pobreza, este é, quando o visitante

tem  sua  atenção  apreendida  pelo  lixo  das  ruas,  pelo  emaranhado  de  fios  e  da  falta  de

infraestrutura do local, ou seja, pela precariedade humana. Nota-se que os moradores sentem-

se desrespeitados, invadidos, pela falta de privacidade. Além disso, afirmam que essa prática é

adotada pela falta de empatia dos guias de fora e que é papel do agente conversar com o grupo

visitante e conscientizar de um turismo menos invasivo.

Portanto, o artigo cumpre seu papel de evidenciar as narrativas envoltas no processo da

criação do produto Santa Marta, traz a tona o debate do turismo em área de pobreza e faz

reflexões sobre a dimensão econômica. Os autores não observam um consenso sobre o tema

entre os moradores, mas constatam convergências ao repúdio as fotografias que evidenciam a

pobreza e a precariedade humana da comunidade, onde os turistas transformam os moradores

em meros coadjuvantes do cenário.
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Outro  artigo  fixado  neste  tópico  é  Perspectivas  da  economia  criativa  e  do

desenvolvimento local no Corredor Bioceânico de Thiago Andrade Asato  et al. O objetivo

aqui  é  investigar  a  partir  da  perspectiva  da  economia  criativa  o  potencial  do  Corredor

Bioceânico em gerar ativos. Este, é um Corredor Rodoviário com 2,2 mil quilômetros que

possibilita  a  integração de  Campo Grande-MS até  portos  no Chile.  Assim o artigo tem a

finalidade  de  explorar  a  capacidade  de  desenvolvimento  dessa  região,  porém,  segundo os

autores, não se trata apenas de questões econômicas, mas de aspectos da vida que podem ser

colocados também à disposição do desenvolvimento humano (ASATO et al., 2019).

Para tal investigação, os autores destacam a importância da contextualização histórica,

cultural, econômica, social e turística do Corredor Bioceânico. Deste modo, a produção do

artigo teve como metodologia revisão bibliográfica e análise descritiva de ambiente em uma

abordagem exploratória.

O  presente  artigo  se  justifica  pelo  fato  de  que  o  Corredor  Bioceânico  é  uma

interconexão  que  viabiliza  logisticamente  o  transporte  de  cargas,  mas  sobretudo  tem  um

grande potencial  turístico.  É neste contexto que traçam olhares para a economia criativa.  

Assim: 

A atividade  do  turismo  torna-se  importante  para  que  ocorra  promoção  social,
dinamização  da  economia  e  movimentos  interculturais.  Neste  sentido,  é  preciso
observar  que  desenvolvimento  não  trata  apenas  de  crescimento  econômico  e  de
progresso material ilimitado, mas sim de um conceito que se aproxima da ideia de
assegurar a qualidade de vida e o progresso material dentro dos limites naturais, um
dos fundamentos da economia criativa, centralizando o ser humano como peça chave
no desenvolvimento local.(ASATO et al., 2019, p.196)

Portanto, para os autores a atividade turística possibilita a conservação de patrimônios

culturais devido sua a geração de renda proporcionada pelo consumo, além disso, de modo

indireto cria empregos. Entretanto, é necessário destacar os ônus da atividade, como impactos

ambientais e o turismo sexual (ASATO et al., 2019).

A  definição  de  economia  criativa  é:“aquelas  indústrias  que  têm  sua  origem  na

criatividade individual, habilidade e talento e que têm um potencial de riqueza e criação de

empregos através da geração e exploração da propriedade intelectual” (CREATIVE NOVA

SCOTIA LEADERSHIP COUNCIL, 2012, p. 5  apud  ASATO et al., 2019, p. 202). A partir

deste conceito focam seu olhar para o Corredor Bioceânico.



52

Diversos setores criativos são apontados como possibilidade de expressão local para

promover o desenvolvimento, como na arte, na música, na dança e no artesanato. Também no

urbano e indígena, mas sobretudo no turismo, este podendo ser de aventura na natureza, e

mesmo histórico; seja ainda nos tipos de comida e bebida típicas de cada região (ASATO et

al., 2019, p.205).

Tendo em vista a diversidade dos setores que abarcam as ideias da economia criativa,

os  autores  analisam,  especificamente  no  caso  do  Paraguai,  o  conjunto  de  políticas  e

instituições que fomentam e viabilizam o funcionamento de tais práticas. Destacam o Plano de

Desenvolvimento  Departamental,  Plano  de  Desenvolvimento  Sustentável  e  Plano  de

Ordenamento  Urbano  e  Territorial,  além  disso,  elucidam  os  papéis  das  esferas  federais,

estaduais  e  municipais,  e  ainda,  pelo  lado  regional  destacam o  papel  do  Mercosul  e  do

Conselho  Sul  Americano  de  Infraestrutura  e  Planejamento  como  agências  de  extrema

importância para uma ação unificada.

Por fim, os autores levantam o seguinte questionamento para novas pesquisas: como

gerar uma economia criativa em todos os Municípios e Departamentos pelos quais passará o

Corredor  Bioceânico  (ASATO  et  al.,  2019,  p.210)?  Pergunta  esta,  segundo  os  autores,  é

necessária ser respondida por pesquisadores para organizar o conhecimento já produzido a

respeito da região, e assim, fomentar a estruturação dos projetos de economia criativa.

Por fim, o último artigo da categoria mercado e política é o A influência da posição dos

agentes na elaboração de políticas públicas de turismo em campos turísticos: uma perspectiva

comparada na América de  Marcela  Costa  Bifano  de  Oliveira  Thiago Duarte  Pimentel.  O

intuito deste artigo é analisar a dinâmica de interação entre os agentes dos campos turísticos de

Juiz  de  Fora  (Brasil),  Quito  (Equador)  e  Mazatlán  (México).  O  foco  se  dá  em torno  da

elaboração de uma política voltada para a área do turismo. Para desenvolver esta análise os

autores se apoiam na sociologia do campo de Pierre Bourdieu e assim pretendem compreender

as regras do campo, as posições dos agentes, os recursos e os objetos que estão em disputa.

Além  disso,  apoiam-se  no  referencial  teórico  de  Pimentel,  pesquisador  que  desenvolveu

estudos a respeito do campo do turismo. 

Nas palavras dos autores:

Com esse aporte teórico, e seguindo as premissas bourdieusianas, argumentamos que
os agentes com mais capital (econômico, cultural e social) têm uma maior capacidade
e propensão para influenciar  o campo e,  de certo modo, impor uma determinada
direção, de forma razoavelmente restritiva (através de condicionamentos estruturais
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ou conjunturais) às ações dos demais agentes, sejam eles individuais ou coletivos. De
forma mais específica, argumentamos que a interação coletiva entre os agentes de um
determinado campo, em particular, agentes coletivos (ou institucionais), é capaz de
evidenciar, em boa medida, o grau de desenvolvimento do campo (social) turístico.
(COSTA BIFANO DE OLIVEIRA, DUARTE PIMENTEL, 2020, p.187)

Assim,  segundo  os  autores  essa  análise  permite  explorar  conflitos  políticos  como

elementos  descontínuos,  inerentes  ao  campo  social  e  inatingível  por  estudos  lineares,

naturalistas  e  evolucionistas  (COSTA BIFANO  DE  OLIVEIRA,  DUARTE  PIMENTEL,

2020).

Já como metodologia o artigo destaca que além do mapeamento dos agentes para a

análise do campo, são feitas observações a respeito das tomadas de decisões e tomada de

posições dos indivíduos que disputam o campo das políticas do turismo, fazem também uma

análise  comparativa de três  cidades  de três  diferentes  países:  Juiz  de  Fora (Brasil),  Quito

(Equador)  e  Mazatlán (México).  A pesquisa faz uso de metodologia mista,  ou seja,  busca

dados  qualitativos  e  quantitativos  em  que  abarcam  análises  históricas,  questionários,

observações, diário de campo e dados estatísticos.

No que diz respeito às discussões finais, os autores concluem que a dinâmica interativa

entre os atores em torno das políticas públicas de turismo, em geral, é similar nos três casos

analisados, embora haja especificidades.

Quando  comparados,  com  o  intuito  de  identificar  suas  possíveis  diferenças  e
similitudes  no  contexto  latino  americano,  percebemos  que  suas  diferenças  estão
diretamente relacionas majoritariamente com os seus contextos históricos, com suas
inerentes particularidades na constituição de cada campo, principalmente ao que se
refere à estrutura política que organiza a vida social. Essas particularidades destacam
tipos de agentes e capitais específicos em cada contexto.  Mas, mesmo com essas
diferenças,  verificamos  que  a  dinâmica  interativa  nos  três  campos  é  similar  em
relação  a posição dos agentes  e  suas  capacidades  de  legitimar  os  seus interesses
frente  a  política  em  disputa.  (COSTA  BIFANO  DE  OLIVEIRA,  DUARTE
PIMENTEL, 2020, p.204)

Assim,  nota-se  como  destaca  Bourdieu  que  o  campo  analisado  está  envolto  pela

incorporação das estruturas pré-existentes e estas são produtos da história, caracterizadas pelas

disputas de posições e disposições que o reproduz. Para os autores, no campo analisado os

agentes que possuem maior capacidade de interferência estão diretamente relacionados com o

tipo de matriz política de cada Estado Nacional.
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Os agentes com maior volume de capital (acumulação do capital cultural, social e
econômico) estão legitimados pela estrutura política preexistente, de maneira que em
cada campo o poder se concentra em um setor diferente, por sua vez, em cada campo
relacionado com a tendência dominante no contexto nacional. (COSTA BIFANO DE
OLIVEIRA, DUARTE PIMENTEL, 2020, p.204)

Os  autores  também  destacam  a  doxa do  campo,  afirmando  que  nos  três  casos  a

atividade econômica proporcionada pelo turismo é algo importante, ou quase indispensável,

porém, em cada localidade esse aspecto é visto de maneira diferente. Ao analisar os dados das

entrevistas,  em  Mazatlán  a  questão  do  emprego  e  da  receita  econômica  aparece  com

frequência, em Quito está mais presente a questão do meio ambiente e dos benefícios para as

comunidades,  e  em Juiz de Fora o foco central  é  como o turismo pode contribuir  para o

desenvolvimento da cidade.  Além disso, é importante salientar que nas três localidades os

agentes afirmam que o turismo é um meio para conseguir melhorar a receita econômica, e

ainda,  pode  vir  a  ser  a  principal  atividade  econômica  dos  locais  (COSTA BIFANO  DE

OLIVEIRA, DUARTE PIMENTEL, 2020).

Outra constatação dos autores é que em Quito é o poder público quem toma as decisões

relativas  às  políticas  de  turismo,  “[...]  isso  ocorre  em  função  do  modelo  de  economia

planificada estabelecida desde o nível  nacional,  onde as decisões  são tomadas de maneira

centralizada pelo Estado” (COSTA BIFANO DE OLIVEIRA, DUARTE PIMENTEL, 2020

p.205). 

Já  em  Mazatlán  é  o  setor  privado  que  se  mostra  o  principal  influenciador  nas

orientações relativas ao turismo, isso ocorre devido a implementação do modelo neoliberal.

Em Juiz de Fora é a sociedade civil organizada que conduz as decisões, “[...]isso se deve à

reativação dos conselhos  turísticos em 2003, os quais permitiram um espaço de discussão

democrático relativo às diretrizes e ações para a atividade turística” (COSTA BIFANO DE

OLIVEIRA, DUARTE PIMENTEL, 2020, p.206).

Os  autores  concluem que essa  pesquisa  ao  usar  a  ideia  de  campo contribuiu  para

identificar e diferenciar os agentes que possuíam poder de interferência no setor do turismo, e

ainda,  demonstram como  as  ações  são  agenciadas  não  somente  em prol  das  políticas  de

turismo, mas em interesses próprios, como por exemplo,  a da conservação de posições de

prestígio dentro da estrutura.

Para finalizar o tópico mercado, política e turismo é possível destacar que na exposição

feita até aqui, principalmente nos primeiros dois artigos, há um olhar específico para a criação

e gestão do mercado do turismo, onde o turismo de favela tem participação direta do Estado e
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das políticas públicas, como a implementação das UPP e a criação da marca Favela Santa

Marta, porém, está submete a população local a certos constrangimentos. Já no segundo artigo,

segue uma abordagem normativa com estudos de potencialidades econômicas, também se faz

necessário o estímulo e regulamentação do Estado para que se viabilize o setor do turismo na

região do Corredor Bioceânico. Já no último artigo, pode-se observar as múltiplas relações de

poder, assim como suas peculiaridades em cada país na elaboração de políticas públicas em

campos do turismo.

2.2.4 O turismo, cultura e estilo de vida

O primeiro artigo a ser exposto é Turismo en automóvil en Argentina (1920-1950) de

Melina Piglia e tem como objetivo analisar o turismo viário de automóveis na primeira metade

do século XX na Argentina. Usa metodologia historiográfica, baseada em dados quantitativos

de séries históricas, além disso, usa fotografias e trechos de materiais como cartas de turismo e

guia de viagens escritos na época. Piglia foca seu olhar em uma nova prática de ócio e de

consumo, desenvolvida através da cultura do turismo viário, observando diversos problemas

sociais, econômicos e culturais por trás da dimensão simbólica do consumo de bens, serviços e

experiências.

A autora  desenvolve  uma  comparação  entre  os  dados  a  respeito  do  número  de

automóveis por habitantes na Argentina, França, EUA e Grã-bretanha ao longo da primeira

metade  do  século  XX.  Assim o  faz  com outras  variáveis  e  chega  a  conclusão  de  que  a

Argentina possuía uma frota semelhante aos países do norte citados anteriormente. A partir

daí, inicia-se a discussão sobre o contexto histórico envolvendo  a  Argentina,  e  quem

inicialmente  possuía  um  automóvel,  afirmando  que  eram  grandes  produtores  rurais  e  as

camadas mais altas da sociedade, entretanto, com a democratização dos veículos nos anos 30

se deu o consumo de setores médios e altos (PIGLIA, 2018).

A autora destaca o número expressivo de automóveis nas cidades, entretanto, havia um

baixo número de estradas que ligavam uma cidade a outra, assim, os clubes de automobilistas

mobilizaram dinheiro público e privado para construir estradas e espaços de viabilidade para a

mobilidade  dos  carros  entre  as  cidades  próximas  a  capital.  Nos  anos  1920,  inicia-se

timidamente a construção de estradas entre Buenos Aires, Córdoba e Rosário, na qual, uma
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viagem  dessa  distância  era  considerada  uma  aventura  pela  precariedade  dos  caminhos

(PIGLIA, 2018).

Também foi na década de 1920, com auxílio da  Automóvil Club, que se organizou a

primeira caravana de turistas em automóveis de Buenos Aires ao balneário de Mar del Plata,

auxiliando na construção de uma infra-estrutura como postos de combustíveis,  locais para

camping e descanso (PIGLIA, 2018). 

No decorrer dos anos 1930, a autora destaca as mudanças proporcionadas pelo Estado,

na qual criou-se a Direcion Nacional de Vialidad pondo em prática um plano de construção de

uma  rede  nacional  de  estradas,  passando  de  2  mil  quilômetros  em  1932  para  30  mil

quilômetros  em  1944.  Sendo  assim,  observa-se  a  infraestrutura  criada  pelo  Estado  para

expandir a mobilidade nacional,  e além disso,  funda-se a YPF (Yacimientos Petrolíferos y

Fiscales)  possibilitando  a  instalação  de  estações  de  serviços  ao  longo  das  estradas  para

viabilizar e condicionar as viagens entre cidades (PIGLIA, 2018).

Os  automóveis  inicialmente  eram considerados  como uma distinção  social  por  ser

adquirido  pelas  classes  mais  altas.  Era  usado  como  lazer  e  prazer,  como  verificado  no

marketing de produtos para manutenção dos veículos na época. Já a respeito da criação da

ideia  de  turismo  automobilístico,  a  autora  destaca  que  entre  1930  e  1940  os  governos

provinciais  viam  a  possibilidade  de  desenvolvimento  das  localidades  com  a  chegada  ou

passagem dos turistas. Por outro lado, a autora afirma que o uso do automóvel também era

visto como sinônimo de deslocamento do trabalho para a casa durante os dias úteis, e nos

finais de semana, o que possibilita a saída da cidade para localidades vizinhas com a família,

assim, ocorria acampamentos, pescarias e outras atividades vistas como saudáveis e educativas

(PIGLIA, 2018).

As viagens da época eram muito cansativas e desconfortáveis, em comparação com as

viagens feitas por trens, entretanto, coube aos clubes de automobilistas disseminarem de forma

pedagógica,  com  guia  de  viagens,  cartas  de  turismo  (mapas,  destinos  e  informações)  a

possibilidade de desfrutar de uma longa viagem em automóveis. Nas palavras do autor: 

A la  vez,  estos  dispositivos,  junto  a  las  postales  y  fotografías  que  circularon
profusamente en la entreguerra, contribuyeron decisivamente a canonizar a una serie
de destinos como paisajes nacionales, a integrar desde el punto de vista simbólico al
territorio nacional y a construir y fijar los modos de ver y de gozar de los atractivos
turísticos y de enlazarlos para montar recorridos patrióticos. (PIGLIA, 2018,  p.103)
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Sendo  assim,  além  do  teor  patriótico,  incorporou-se  a  ideia  de  liberdade  e

independência individual, juntamente com o espírito aventureiro onde o homem é capaz de

domar a máquina e vencer os desafios encontrados pelo caminho, prática legitimada pela vida

moderna das elites.

Por fim,  a conclusão explicitada é de que a  difusão do turismo automobilístico na

Argentina pode ser explicada de múltiplas maneiras, porém, ao focar seu olhar nas práticas de

consumo, das dimensões simbólicas de experiências e serviços, observa-se a convergência do

turismo nacional para as práticas familiares, a independência, a liberdade individual, a busca

por  uma  identidade  nacional  e  a  modernização  proporcionada  pela  tecnologia.  Conforme

Zelizer, a circulação de um bem no mercado impõe o preenchimento de significados. Por outro

lado, o papel do Estado e a construção da infraestrutura, assim como o papel importante dos

clubes automobilísticos. 

Por  fim,  o  último  artigo  do  tópico  é  Empresários  de  estilos  de  vida,  hosteis  e

desenvolvimento do turismo mochileiro: o caso de San Cristóbal de las Casas, México  de

Ludger Brenner e Jörn Fricke. Inicialmente é exposto o conceito de  lifestyle entrepreneur e

analisa  as  motivações,  objetivos  e  estratégias  comerciais  de  grupos  na  gestão  de  hostels

mochileiros na cidade de San Cristóbal de las Casas no México. Assim, os autores propõem

analisar os atores chaves que promovem este tipo de turismo. Antes de mais nada, é importante

destacar o que é o turismo mochileiro as características dos viajantes. Os autores citam vários

referenciais para definir o conceito, de modo resumido se trata de indivíduos que viajam por

um longo período de tempo, carregando suas mochilas, possuem um baixo orçamento e, deste

modo, utilizam transporte público e buscam acomodações em hostels. Já o perfil dos viajantes

é caracterizado por jovens de classe média, com boa educação (BRENNER e FRICKE, 2020).

Outro ponto que os autores frisam é o grande número de adeptos deste tipo de turismo.

Segundo dados governamentais da Austrália, em 1995 cerca de 10% dos turistas internacionais

que visitavam o país se enquadram na categoria mochileiros. Além disso, é observado que há

uma demanda global deste tipo de turismo (BRENNER e FRICKE, 2020).

Feito essa caracterização dos turistas e do turismo mochileiro, os autores exploram o

ambiente de estadia do perfil selecionado, os chamados hostels: este é uma acomodação que

visa a interação entre os hospedados, nele geralmente é possível acessar informações sobre

roteiros,  atrativos  turísticos,  encontrar  companhia  para  viagens  e  principalmente  troca  de

experiências culturais, tornando então, um local permeado por um “sentimento global” já que

é possível interagir com pessoas de diferentes partes do mundo.
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A  chave  analítica  proposta  pelos  autores  gira  em  torno  do  conceito  de

lifestyleentrepreneur, assim, é feito uma retomada dos principais debates dos principais objetos

empíricos pesquisados sob esta ótica. Ao fazer a conexão do conceito de lifestyle entrepreneur

com o turismo mochileiro, os autores afirmam que a principal motivação dos praticantes não é

a maximização de lucro, mas sim de consumidor de experiências, muitas vezes os indivíduos

deixam tudo para trás e começam a viajar, sem padrões de consumo pré-definidos, porém é

possível observar que experiências anteriores de empreendedorismo podem ajudar a torná-los

atores de destaque na formação e no desenvolvimento de serviços turísticos em algumas áreas.

Por exemplo, Brenner e Fricke (2007 apud BRENNER e FRICKE, 2020, p.13) demonstram

como  o  destino  turístico  de  Oaxaca  no  México  teve  grande  influência  de  indivíduos

mochileiros na consolidação de serviços turísticos de sucesso na região.

A metodologia usada pelos autores foi de entrevistas semiestruturadas com gerentes e

proprietários de empresas de turismo voltadas para mochileiros, como hostels, cafés e bares.

Foram entrevistadas um total de 27 pessoas e o critério de seleção foi o de bola de neve.

Também foi utilizado o software NVivo para análise e transcrição das entrevistas.

Durante  as  entrevistas  observou-se  que  os  empreendedores  não  possuíam  suas

motivações  relacionadas  a  maximização  dos  lucros  e  que  a  imagem  dos  hostels eram

promovidas na maioria das vezes pelo círculo de mochileiros, ou seja, uma divulgação boca a

boca. Nove empreendedores afirmaram que a experiência mais gratificante de gerenciar um

hostel  são  as  amizades  feitas  com  os  anfitriões,  conforme  Bourdieu  há  um  interesse  no

desinteresse. Sete dos entrevistados destacaram que o  hostel é um ambiente único para os

hóspedes,  onde podem se sentir  em casa,  como se tivessem cozinhando em suas próprias

cozinhas com amigos de longa data.

Outro ponto que os autores abordam são as estratégias de negócios aplicadas pelos

proprietários  e  gerente  dos  estabelecimentos,  é  visto  que  há  uma grande  concorrência  na

cidade  de  San  Cristóbal  de  las  Casas,  então  segundo  as  entrevistas,  observou-se  que  a

estratégia  mais  eficiente  é  a  satisfação  do  cliente,  isto  implica  em  indicações  a  novos

mochileiros. Outra estratégia é a diversificação dos serviços oferecidos, como por exemplo,

além  de  ser  uma  hospedagem  os  locais  funcionam  como  agência  de  turismo,  bares  e

restaurantes. 

Em  contrapartida,  nenhum  proprietário  mencionou  a  associação  de  hotéis  e

hospedagem como um parceiro de negócios, ou até mesmo, em nenhuma entrevista observou-

se qualquer  necessidade de cooperação entre  os  demais  hostels da cidade.  Entretanto,  nas
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entrevistas  constatou-se  que  os  proprietários  com  experiências  de  mochileiros  fazem

cooperações e parcerias com hostels de outras regiões do México e de outros países.

Outro ponto observado é que alguns gerentes não gostam de ter o hostel  mencionado

em  guias  de  viagens,  segundo  eles,  não  querem  ter  o  ambiente  atrelado  ao  mundo  dos

“negócios”.  Já  outros  acreditam que  é  uma  boa  estratégia  para  atrair  novos  mochileiros,

principalmente os menos experientes. Por outro lado, as plataformas online são vistas como

uma boa rede de comunicação e de busca de informação sobre os locais, todos vêm como uma

boa  ferramenta  de  divulgação  dos  seus  espaços,  porém,  reiteram  que  não  substitui  as

indicações feitas boca a boca (BRENNER e FRICKE, 2020).

Por fim, observou-se que alguns proprietários oferecem serviços diferenciados para

destacar-se da concorrência, como medicinas alternativas, aulas de dança, yôga, e experiências

culturais “autênticas”.

Em  resumo,  a  partir  das  entrevistas  foi  possível  constatar  que  a  maioria  dos

proprietários  considera  os  anfitriões  benevolentes,  ou  seja,  não  são  apenas  prestadores  de

serviços profissionais. A divulgação é feita com o intuito de destacar as boas experiências dos

anfitriões  e  é  feita  principalmente  por  indicações.  E  por  fim,  os  proprietários  de  hostels

aparentam não se importar com parcerias, mesmo que isso pudesse aumentar suas receitas.

Nas conclusões os autores reiteram que os proprietários que possuem experiência como

mochileiros fazem uso dessas experiências adquiridas para promover seus negócios, ou seja, a

partir  dos  seus  estilos  de vidas  consagram os  empreendimentos  turísticos  na  área.  Porém,

destacam que  há  uma tendência  em conservar  os  círculos  de  interação,  tornando  então  a

prestação  de  serviço  não  voltada  para  a  massificação  do  turismo,  mas  para  um  grupo

específico, os mochileiros, fazendo com que a maximização dos lucros não seja o motor deste

setor (BRENNER e FRICKE, 2020). 

Portanto,  para  encerrar  o  tópico  cultura e  estilos  de vida,  os  artigos  aqui  expostos

convidam a pensar o turismo, a cultura, o mercado e as específicas estratégias de justificação,

desenvolvimento e manutenção do setor, e também, das relações sociais. No primeiro caso, o

turismo de automóvel tem como uma das características marcantes a simbologia de liberdade,

status e poder sobre a máquina, já no último artigo é caracterizado por uma aversão pela busca

de maximização de lucros e expansão dos negócios. Sendo assim, ambos possuem um peso

simbólico experiencial nas práticas de funcionamento em seus diferentes tipos de turismo.

2.2.5 Valoração de patrimônio histórico e turismo penitenciário
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Neste tópico está descrito o artigo Turismo en espacios de conflicto: análisis de la

puesta en valor del patrimonio de la Guerra Civil Española en la Comunidad de Madrid de

Oscar Navajas Corral e Julián González Fraile. Aqui é feita uma investigação a respeito da

patrimonialização  de  diferentes  espaços  atrelados  à  Guerra  Civil  Espanhola  que  foram

recuperados pela Comunidad de Madrid (CAM). Os autores destacam que nos últimos anos o

setor do turismo tem atraído visitantes para locais ligados a traumas recentes, como espaços

relacionados a conflitos bélicos. Porém, é sabido que a visitação de lugares que representam

sofrimento não é algo novo, muitos destinos turísticos tradicionais podem ser feitas leituras do

ponto de vista de conflitos armados, como por exemplo o Arco do Triunfo em Paris. Porém, os

autores observam que há um limitante no turismo de memórias traumáticas, este, caracterizado

por conflitos contemporâneos, como as guerras mundiais, campos de concentração e no caso

específico  deste  artigo,  a  Guerra  Civil  Espanhola  (NAVAJAS  CORRAL e  GONZÁLES

FRAILE, 2017).

Há pesquisas que indicam que os espaços que remetem à Guerra Civil Espanhola estão

perdendo sua importância do ponto de vista institucional e administrativo, porém, os autores

afirmam que pela ótica social esses territórios continuam sendo valorizados. Assim, este artigo

apresenta uma investigação sobre os espaços considerados turísticos que remetem ao conflito

armado espanhol, e assim, mostra quem administra os locais, que mensagem esses lugares

transmitem e quais diferenças e semelhanças eles possuem.

A partir daí, os autores elucidam detalhadamente a ideia de turismo em espaços de

conflitos bélicos, trazendo diversos referenciais teóricos para problematizar a questão. Como

por  exemplo  Patrick  Naef,  autor  que  estuda  o  turismo  no  Campo  de  Concentração  de

Auschwitz e observa uma trivialização do passado. Naef justifica essa visão pelo fato dos

locais  criarem  infraestrutura  para  receber  uma  grande  quantidade  de  turistas  e  acabam

descaracterizando  o  local,  tornando-o  quase  um parque  temático  (NAVAJAS CORRAL e

GONZÁLES FRAILE, 2017, p. 14).

Por outro lado, os autores observam o papel da museologia nesses espaços, afirmam

que a  patrimonialização e  a  recuperação proporciona  a  ativação de relatos  simbólicos,  de

sofrimento e dor, mas também de valores cívicos, morais, éticos e democráticos.

No caso de Madrid, muitos ambientes relacionados ao conflito eram desconhecidos

pela população e pela administração pública, porém, os autores constatam que ao longo do

tempo o Estado criou mecanismos para resgatar a memória histórica e fomentar o turismo

nestes locais (NAVAJAS CORRAL e GONZÁLES FRAILE, 2017).
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O presente artigo faz uso de metodologia qualitativa e quantitativa, como entrevistas

com questionários semiestruturados, pesquisa bibliográfica, análise documental e análise de

discurso.

Já sobre os resultados encontrados,  os autores observam que trincheiras, refúgios e

fortes  são  os  locais  mais  comuns  no  território  da  CAM,  e,  todos  os  espaços  restaurados

passaram por equipes de profissionais qualificados da área de arqueologia, patrimoniologia e

museologia, portanto, todos os lugares passaram por estudo minuciosos nestas áreas. Além

disso, observa-se que o público visitante destes locais são considerados complexos, sem um

perfil  definido, mas pode-se observar a título de exemplo turistas, alunos em excursões de

escolas e famílias (NAVAJAS CORRAL e GONZÁLES FRAILE, 2017).

Outro fator analisado é a mensagem que é transmitida pelo local, assim, foi dividido

em duas categorias: histórica descritiva e emocional. A primeira categoria chega aos visitantes

principalmente pelos painéis de indicação em cada local,  já a emocional é transmitida via

audiovisual e por fotografias. O conteúdo da mensagem varia conforme o local visitado, mas

pode-se observar,  por  exemplo,  os  aspectos  da vida  durante  o conflito  e,  as  repercussões

internacionais  do  conflito,  porém,  a  maioria  das  informações  são  descritivas,  como  por

exemplo as situações vividas pelos soldados dentro das trincheiras (NAVAJAS CORRAL e

GONZÁLES FRAILE, 2017, p 106).

Por fim, é apontado um questionamento sobre como os administradores dessas áreas

estão  pensando  no  futuro,  assim,  os  autores  observam  que  é  dada  relevância   para  a

conectividade  do  local  com  os  visitantes.  Estão  sendo  implementados  QRcode com

explicações  aprofundadas,  há  também  a  criação  de  aplicativos  que  permitem  uma  maior

conexão com os visitantes e atraindo sobretudo os jovens. 

Portanto, o artigo traz duas questões que estão imbricadas no turismo de memórias

traumáticas: a descrição histórica dos locais e os aspectos emocionais, como medo e terror.

Porém, os autores destacam que as conclusões do artigo giram em torno da possibilidade de

novos trabalhos sobre esse tema. Seria interessante conhecer  o perfil  e as motivações  dos

visitantes,  ver  também a relação dessas localidades  com os moradores  próximos,  quais as

interações que há com eles. Este campo se mostra com grande potencial para exploração de

novas pesquisas.

Já no artigo Turismo Penitenciário e Arranjos Institucionais de Mercado de Marcia da

Silva Mazon e Thamires Luz Chikadze,  as autoras analisam as especificidades do sistema

prisional paulista diante de um turismo penitenciário. O foco da análise é feita a partir das

múltiplas relações sociais que os arranjos institucionais voltados para o sistema penitenciárias
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condicionam a comunidade local, ou seja, o artigo busca refletir a respeito das relações de

mercado situadas fora da prisão na cidade de Lavínia, interior de São Paulo.

O  artigo  é  resultado  de  pesquisas  elaboradas  durante  a  formação  de  mestrado  e

doutorado cuja a metodóloga está baseada em etnografia e entrevistas em profundidade. 

Adentro  dos  referenciais  teóricos  explorado  pelas  autoras,  é  possível  observar

inicialmente a problematização da interiorização do sistema penitenciário e a importância do

ampara da família do preso em prover insumos básicos para subsistência do apenado. Estes

dois fatores se mostram essenciais para condicionar a modalidade de turismo penitenciário no

interior de São Paulo. Além disso, é observado que os agentes políticos vislumbram como

aspectos positivos os ganhos econômicas gerado pelo setor. Estes ganhos, se dão quando os

familiares  dos  presos  vão para  a  cidade  visitar  os  detentos  e  geram distribuição  de renda

através da hospedagem, do transporte e das compras em supermercados. 

Ao citar as observações de Bourdieu, Zelizer, Fourcade e Healy as autoras apontam

que

[…] o mercado não se constitui como livre jogo de forças abstratas entre oferta e
demanda,  é  antes  resultado  de  um arranjo  social  amplo  o  qual  envolve  agentes,
instituições  em processos político-culturais  complexos e passíveis  de contestação.
Esses  processos  constituem uma hierarquia  moral  a  qual  legitima  a  valoração  e
precificação de bens e pessoas (Brandalise e Leite,  2019; Mazon e Moura,  2017,
apud LUZ e MAZON, 2020, p. 293).

Sendo  assim,  a  proposta  aqui  é  pensar  as  relações  de  mercado  enquanto  uma

construção  material  e  simbólica,  deste  modo,  é  feito  uso  do  aporte  teórico  da  Sociologia

Econômica para explorar as relações assimétricas que moldam os significados dos produtos e

serviços que transpassa o sistema prisional em Lavínia (LUZ e MAZON, 2020).

A partir daí as autoras convidam a pensar a relação entre a prisão, a dinâmica urbana

que envolve o mercado do turismo penitenciário. Ao trazer dados sobre a interiorização do

sistema penitenciário no Estado de São Paulo, observam que na cidade de Lavínia há três

penitenciárias  masculinas  de  regime  fechado.  Essa  interiorização  é  resultado  em primeiro

momento  da  “[...]humanização  das  condições  de  superlotação  e  insalubridade  das  prisões

brasileiras (Zomighani, 2013; Marques, 2018  apud LUZ e MAZON, 2020, p. 297)” que se

localizavam nos grandes centros, entreato, ao observar o contexto específico  pode-se inferir

que  “[...]  os  efeitos  de  processos  transnacionais,  que  promovem  a  massificação  do
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encarceramento  e  caracterizam a  atual  “governamentalidade  neoliberal”:  declínio  do  ideal

socializador, populismo penal, políticas de tolerância zero entre outros” (Godoi et al., 2019 p.

606-607 apud LUZ e MAZON, 2020, p. 297). Assim, as unidades penitenciárias de Lavínia

fazem parte da complexa relação entre humanização do sistema prisional vs. encarceramento

em massa.

Como o foco do artigo está na análise das prisões para além de seus muros, as autoras

descrevem as especificidades econômicas e sociais da cidade da Lavínia. Afirmam que existe

um marcador simbólico de relações, sobretudo entre as chamadas mulheres de presos (65%

das pessoas cadastradas como visitantes de familiares nas penitenciárias paulista são mulheres)

e os moradores da cidade (LUZ e MAZON, 2020, p. 302).

A partir da escassez material instaurada pelo sistema penitenciário, os familiares dos

presos provém produtos alimentícios e de higiene aos apenados durante o período de visita,

fazendo com que haja um padrão de consumo. Esses padrões de consumo permitiu que os

comerciantes se especializassem na venda e  confecção de produtos  destinados a entrar  na

penitenciária, viso que há uma série de regras para que algo posso ser levado para dentro das

instituições  pelos  visitantes.  Portanto  as  autoras  observam  que  as  dinâmicas  do  turismo

penitenciário é capaz de gerar empregos, estes na maioria das vezes ligados a pousadas, ao

setor alimentício e de transporte, entretanto, observa-se que há um custo extra a ser pago pelos

turistas.

Além  dos  produtos  terem  um  valor  maior  em  comparação  aos  mesmos  produtos

vendidos nas cidades vizinhas, as autoras destacam: 

O mercado em torno  das  prisões  marca  as  mulheres  e  famílias  dos presos  como
população perigosa, a constituição destes mercados alcança familiares de presos com
atribuições morais que circunscrevem o interior das muralhas, violência simbólica
que  ressoa  para  além  do  preso.  Entretanto,  ao  mesmo  tempo  que  acarreta
desconfiança e medo, também gera formas de pagamentos imediatas e em dinheiro
que “vem de fora”. Relação contraditória que gera o mercado, ao mesmo tempo em
que nega outros espaços de convívio (LUZ e MAZON, 2020, p. 318).

Assim,  além  de  haver  dinâmicas  de  segregação  entre  os  locais  e  os  de  fora,  há

contradições  que  podem ser  questionadas  e  problematizadas  dentro  da  lógica  do  turismo

penitenciário.  O  turismo  é  visto  comumente  como  uma  atividade  de  livre  escolha  de  se

ausentar da própria casa na busca de novas experiências. Mas o que se observa no turismo
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penitenciário não são escolhas livres de laser, mas deslocamento de familiares que buscam

fornecer alimentos e outros produtos para os detentos.

Portanto, este artigo contribuí para pensar a relação entre o turismo penitenciário e

múltiplas dimensões dos mercados fora das prisões. As autoras destacam a importância dar

continuidade  a  pesquisa  nesse  tema.  Se  faz  necessário  “[…]  um  aprofundamento  em

perspectivas raciais e de gênero” (LUZ e MAZON, 2020, p. 319)

Os dois últimos artigos descritos aqui abordam inicialmente perspectivas distintas a

respeito da atividade turística, o primeiro enfatiza o turismo de memórias traumáticas e seu

objetivo e debater a preservação do patrimônio histórico. Já o segundo artigo problematiza a

ideia de turismo penitenciário e tem o objetivo de refletir as dinâmicas do mercado fora das

prisões,  assim  como  em  outros  artigos  citados  anteriormente,  é  possível  observar  que  o

turismo  na  localidade  gera  emprego  e  renda,  porém  esta  modalidade  em  específico  cria

dinâmicas sociais particulares.
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CONCLUSÃO

Esta pesquisa foi desenvolvida para contribuir com uma melhor compreensão sobre

certas dimensões do setor do turismo. É de extrema importância para o aprimoramento do

conhecimento científico saber de modo claro e organizado o que vem sendo publicado em

revistas científicas sobre quaisquer objetos de estudo, assim, não seria diferente a respeito do

turismo. Mostrou-se aqui um universo de artigos com múltiplas faces e interações da atividade

turística com o mundo social. 

Foi possível compreender o turismo para além de suas relações  econômicas,  assim

desmistificando a visão monofocal econométrica. O turismo como objeto de pesquisa aparece

abordado na maioria dos artigos a partir da ótica das relações de poder conforme apontado por

Duterme, em que a doxa de que o turismo é gerador de empregos disfarça fenômenos de

subemprego,  gerador  de  impactos  ambientais,  oposição  entre  investidores  estrangeiros  e  a

população local, turistificação versus populações nativas, forasteiros contra caiçaras, grandes

conglomerados versus pequenos investidores. Igualmente a ação do Estado aparece através da

elaboração de Planos Nacionais de Turismo (em diferentes países) produzindo um efeito de

discurso com a promessa de emprego não cumprida, normas e diretrizes que não são seguidas

e ameaças ambientais que não são questionadas ou estão invisibilizadas.

Através desta  ótica fica evidente que o turismo não é uma fórmula mágica para o

desenvolvimento social e econômico, mas antes, um potente produtor de discurso que traz uma

promessa de emprego que esconde exploração de populações locais e exploração ambiental.

Evidenciou-se nas publicações inúmeros fatores que denunciam impactos negativos, como: os

ambientais,  políticos,  culturais,  precarização do trabalho,  desigualdade  de  gênero  e  outros

tantos. A atividade turística pode ser condutora de uma série de problemas, mas é preciso ver

que estes aspectos negativos estão imbricados nas demais esferas do mundo social e aparecem

dissimulados no discurso de promessa de emprego. 

Há também uma série de publicações que exploram as diretrizes e planos diretores que

conduzem seus esforços para mitigar o ônus socioeconômico do turismo. Já outros possuem

um  olhar  para  as  transformações  do  mundo  social,  como  a  mudança  de  significado  e

simbologia de espaços, como, por exemplo, nas pequisas que tangem o rural e do patrimônio

histórico. 

Enfim,  ficou  evidente  que  há  uma  grande  diversidade  de  objetos  de  estudos  que

relacionam o turismo e as Ciências Sociais. As publicações mais recorrentes abrangem o meio
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ambiente e o rural. Este trabalho, além de elucidar as linhas de pesquisas que foram publicadas

nos últimos dez anos, traz um olhar para pensar novas pesquisas, seja para dar continuidade ou

incrementar novos assuntos e temas.

O  presente  trabalho  também  teve  o  intuito  de  aproximar  o  referencial  teórico  da

Sociologia e Sociologia Econômica com diversos temas que envolvem o turismo. É sabido que

a  produção  de  conhecimento  científico  executada  pelas  Ciências  Sociais  pode  produzir

diferentes resultados sobre o mesmo tema, este dependendo da maneira como é conduzida, o

método da pesquisa. Há um campo de pesquisa imenso a ser explorado pelas Ciências Sociais,

sobretudo pela Sociologia Econômica. O turismo e suas múltiplas imbricações com o mundo

social  mostra-se  promissor  para  a  novos  projetos,  e  não  só  isso,  há  muitas  questões  que

envolvem essa área e são pouco debatidas, ou até pouco compreendidas, é dever da ciência

compreender esses fenômenos, e se for o caso denunciá-los.

Após toda a apresentação e discussão feita até aqui, é possível responder as perguntas

norteadoras dessa pesquisa, que foram: o que vem sendo publicado nas revistas que abarcam

as  Ciências  Sociais  que  estão  relacionadas  a  temática  do  turismo?  Como  o  aporte  da

Sociologia Econômica contribui na constituição do estudo sociológico do turismo? A partir da

interpretação dos dados verificou-se que os artigos abordam temas como relações de poder,

meio ambiente,  rural,  mercado, política,  cultura,  estilos de vida e valoração do patrimônio

histórico,  porém, é importante salientar que mesmo dentro dessas categorias temáticas são

inscritos outros temas coadjuvantes, como por exemplo a precarização do trabalho, pobreza,

gênero, conflitos imobiliários e outros. 

Sobre a segunda pergunta, foram poucos os artigos que citaram diretamente autores

que estão  sob o guarda-chuva da Sociologia  Econômica.  Mas no universo de  publicações

selecionadas  há  várias  ideias,  interpretações  do  mundo  social,  sobretudo  das  relações

econômicas que convergem com a área em questão. Por exemplo, as de Max Weber sobre o

ator econômico e a busca por reconhecimento, status, poder e riqueza. Também é possível

observar as contribuições de Durkheim sobre um fundo institucional composto pela moral,

pelas regras e tradições, que age diretamente na estabilidade das trocas ao longo prazo. Outro

autor presente é Pierre Bourdieu, referenciado sobretudo pelas suas contribuições sociológicas

do conceito de campo. Além deste, Boltanski, Marcel Mauss, Giddens e outros também foram

citados diretamente nas publicações selecionadas.

Ainda sobre a  segunda pergunta,  a  Sociologia  Econômica se faz  fundamental  para

compreender a construção cultural dos mercados. É possível fazer o movimento de observar o

turismo  pela lente das contribuições teóricas de Viviana Zelizer, deste modo,  destacando a
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atribuição  de  significados  que  permitem que determinados  bens  circulem pelos  mercados.

Somado a  esta  primeira  consideração  é  fundamental  vislumbrar as  relações  de  poder  que

envolvem grupos  dominantes  e  grupos  dominados.  Assim,  em diversos  estudos  empíricos

elencados neste TCC, é possível constatar este exercício de análise. À exemplo do turismo de

favela.   Neste  campo empírico observa-se  como os  moradores  sentem-se invadidos  pelos

visitantes atribuindo então a prática turística um sentimento de desrespeito.  De outro lado,

para os agentes que implementaram o projeto Rio Top Tur, a atividade turística é vista como

um meio potencial de transformação econômica. Aqui é possível observar as disputas pelo

significado da realidade social, reafirmando então que é necessário levar em conta o contexto

de interação de múltiplas esferas sociais que atravessam os mercados e vislumbrar o jogo de

forças econômicas e simbólicas que permeiam o campo em disputa.

Portanto, ao responder as duas perguntas é possível afirmar que o turismo pode ser um

rico objeto de estudos das Ciências Sociais, e a Sociologia Econômica pode contribuir, assim

como já contribui para a compreensão o mundo social e suas relações econômicas para além

da economia. 
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