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Meta
Apresentar os impactos do turismo na esfera sociocultural.

Objetivos
Ao ﬁnal desta aula, você deverá ser capaz de:
1. identiﬁcar os impactos socioculturais causados pelo turismo;
2. reconhecer ações para a minimização dos impactos
negativos e a maximização dos impactos positivos na esfera
sociocultural.
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Vivendo em mundos diferentes!
Esta é a nossa última aula sobre os impactos do turismo. Nela você
vai aprender um pouco sobre a esfera sociocultural das atividades turísticas.
Segundo muitos estudiosos da área, os impactos socioculturais são os que se
fazem sentir mais lentamente, assim como são também os mais difíceis de se
reverter. Esse já é um grande motivo para que você preste bastante atenção
nesta aula. É importante que você fique atento ao modo como os impactos
socioculturais se manifestam nas comunidades dos destinos turísticos!
Os turistas geralmente vivem em um contexto bem diferente do
que as comunidades das localidades turísticas. Muitas vezes nem falam o
mesmo idioma, não possuem a mesma religião, além de demais costumes,
como a maneira de se vestir, de comer etc. Por esse motivo, o contato entre
diferentes culturas normalmente é bem delicado, já que envolve costumes e
concepções de mundo que nem sempre convivem harmonicamente.
Eu Não Sou da Sua Rua
Eu não sou da sua rua,
Eu não falo a sua língua,
Minha vida é diferente da sua.
Estou aqui de passagem.
Esse mundo não é meu,
Esse mundo não é seu.
(Titãs)

Impactos socioculturais do turismo
Você já notou como nosso comportamento às vezes muda quando
viajamos? Quando estamos fora de casa, queremos desfrutar ao máximo o
lugar diferente, mas nosso tempo muitas vezes é limitado. Por isso, saímos
mais, procuramos mais diversão, gastamos mais; enfim, ficamos diferentes
no papel de turistas.
Os visitantes manifestam, geralmente, um comportamento que
nem sempre teriam no lugar onde moram. Isso ocorre porque, na
maioria das vezes, os turistas, conscientes da transitoriedade da
197

Transitoriedade
Característica do que é
transitório, passageiro,
não duradouro.
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viagem, procuram ser mais sociáveis e mais extrovertidos. Entretanto, nem
sempre tal postura é bem vista pela população local, o que pode gerar tensões
e distanciamento entre turistas e a comunidade local. Essas tensões são,
geralmente, as causas dos impactos socioculturais do turismo, identificadas
por Reinaldo Dias (2005) da seguinte maneira:
ressentimentos locais resultantes do choque de culturas;
transformações na estrutura do trabalho;
saturação da infra-estrutura;
transformação dos valores e condutas morais;
modificação nos padrões de consumo;
problemas de saúde;
manifestações de etnocentrismo;
excesso de padronização.

Ressentimentos locais resultantes do choque de culturas
Já imaginou como deve ser uma viagem turística para a Índia? Lá,
muitas coisas são diferentes – a religião, a comida, o idioma... Isso sem falar
nos animais considerados sagrados, que circulam livremente pelas ruas,
entre as pessoas.

Índia, país de múltiplas faces!
A Índia é um país fantástico! Uma mistura de cores, raças e religiões, que
pode deixar atordoado quem a visita! É um país de extrema beleza e diversidade.
Confira algumas imagens no site:
http://www.viajeaqui.abril.com.br/conteudo/pwa/gl_galeriafotos_246593.shtml?14#null
Além disso, veja também por que a vaca é considerada um animal sagrado na Índia:
http://mundoestranho.abril.com.br/mundoanimal/pergunta_286192.shtml
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Provavelmente a adaptação na Índia não seria fácil para nós, ocidentais.
Temos um estilo de vida diferente, outro tipo de rotina e valores bem diversos.
Mas, certamente, as novidades seriam um aprendizado e tanto!
A questão é que, infelizmente, nem sempre as pessoas convivem bem
com as diferenças. E tem gente que nem mesmo tem respeito por quem é
diferente. É por isso que acontecem choques entre visitantes e população
local. A não-aceitação de outras formas de ver o mundo faz com que uma
comunidade receba mal seus visitantes ou então que os turistas tenham
preconceito em relação aos nativos.
É muito importante alertar os turistas em relação àquilo que é diferente
no local a ser visitado, a fim de evitar gafes e situações constrangedoras.
Isso porque até simples atitudes, como um aperto de mão ou determinadas
palavras, podem parecer ofensas ou insultos inadmissíveis.

Gafe
Ação ou palavra contrária
ao que é natural ou
esperado; rata.

199

Aula 10 – Impactos socioculturais do turismo

Sundeip Arora
Fonte: www.sxc.hu

Andrew C.
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Fonte:www.sxc.hu

Figura 10.1: Um simples gesto de mão pode ter
signiﬁcados diferentes em culturas diferentes: o
polegar para cima, que representa um sinal de
positivo para nós, é um gesto obsceno no Egito e
na Austrália, por exemplo.

Atividade 1
Atende ao Objetivo 1
As imagens a seguir representam gestos que possuem significados diferentes em
várias regiões do mundo. Pesquise na internet dois significados para cada gesto:
Brunopp

1.

Fonte: www.sxc.hu
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Sanja Gjenero

2.

Steve Woods

Fonte:www.sxc.hu

3.

Fonte:www.sxc.hu

Os impactos socioculturais gerados pelo turismo também podem ter
causas ligadas à economia e ao trabalho! Muitas pessoas dirigem-se para
localidades turísticas com o objetivo de encontrar emprego. Mas e quando a
temporada turística acaba? O que acontece? Ficou curioso? Então siga para
a próxima seção.

Transformações na estrutura do trabalho
O crescimento do turismo faz com que surjam oportunidades de
emprego em diversos setores da economia, como no comércio, em locais
de hospedagem, lanchonetes, etc. Isso atrai pessoas que atuam em outras
atividades, pois estas enxergam o turismo como possibilidade de ascensão
profissional e social. Dessa forma, nas localidades turísticas, há forte
tendência para a concentração de empregos no setor terciário.
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Grande parte dos empregos gerados pelo turismo é oferecida apenas
nos períodos de alta temporada, deixando muitas pessoas sem emprego
nas épocas de baixa demanda. Por exemplo: em Porto Seguro, na Bahia, o
enorme contingente de pessoas interessadas nas oportunidades que o turismo
oferece concentra-se nas favelas, em bairros mais pobres, como o “Baianão”.
Nessa favela vivem mais de 20.000 pessoas, a maioria exercendo atividades
ligadas ao turismo, como garçons, camareiras etc. Durante a época da alta
temporada, principalmente no verão, obviamente um grande número de
membros dessa comunidade é empregada, enquanto no restante do ano
esse mesmo grupo fica sem ocupação. Mas há também o lado positivo:
atividades que antes eram pouco valorizadas passam a ser profissionalizadas,
como serviços de limpeza e lavagem de roupas.
Problemas ligados à falta de infra-estrutura também podem causar
ressentimentos entre turistas e moradores de destinos turísticos. Imagine que
você reside em uma cidade turística que não tem problemas de abastecimento
durante o ano inteiro. E quando a alta temporada chega e a sua cidade é
“invadida” por multidões de visitantes, o que pode acontecer? Ficou curioso?
Então, leia a seção seguinte, que trata exatamente desse assunto.

Saturação da infra-estrutura
Nem sempre é possível satisfazer, com qualidade, as necessidades dos
turistas e da população local. Isso acontece porque, muitas vezes, as cidades
turísticas não possuem a infra-estrutura mínima necessária ao atendimento
de um número maior de pessoas que freqüentam esses lugares durante as
altas temporadas.
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Figura 10.2: A saturação da infra-estrutura pode gerar problemas como congestionamentos.

Não é difícil deduzir as conseqüências disso: pode faltar água ou energia
elétrica ou haver coleta de lixo em quantidade insuficiente para manter a
cidade limpa nesses períodos. O comércio também pode ficar saturado,
com aumento de filas em supermercados e falta de itens para reposição
dos estoques. Geralmente os maiores prejudicados são os moradores locais,
principalmente os das regiões mais pobres. Dá para imaginar o que acontece,
não? Um verdadeiro caos, não é mesmo?
Revoltados com a saturação da infra-estrutura de sua cidade, os
moradores tendem a rejeitar os visitantes, culpando-os pela falta de alguns
recursos, considerando-os “invasores” de sua cidade. Essa rejeição muitas
vezes pode resultar na falta de hospitalidade ao turista, como observamos
em muitos destinos brasileiros.
Como já citamos, quem planeja o turismo deve ter em mente que a
cidade deve ser boa, em primeiro lugar, para seus habitantes. A comunidade
satisfeita com o lugar em que vive é, certamente, a mais bem preparada para
acolher os visitantes de braços abertos. Assim, a população local estará certa
de que os turistas não estão ali para competir por um espaço mal estruturado,
mas para desfrutar as belezas de um lugar que sabe receber.
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Ginny Warner
Fonte: www.sxc.hu
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Até questões como valores morais podem ser alterados na relação entre
turista e morador local... a roupa que o turista veste, o celular que usa, o tênis
que calça... tudo isso pode influenciar a relação entre o turista e o morador,
você sabia?

Transformação dos valores e condutas morais

grandes cidades.
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O contato com esses novos valores
e padrões de comportamento pode
influenciar os nativos, causando a mudança de alguns valores locais. Por um
lado isso é muito bom, já que promove
Figura 10.3: O acesso às novidades da
moda, lançamentos da tecnologia etc.,
na comunidade o sentido de tolerância e
por parte dos turistas, pode causar
flexibilidade em relação a comportamentos
inﬂuência nos valores das populações
dos destinos turísticos.
diferentes dos seus. Agora imagine o caso
de uma localidade pequena no interior,
cuja cultura é extremamente mesclada a valores religiosos tradicionais. Nesse
caso, uma mudança de valores poderia ser chocante; não seriam toleradas, por
exemplo, roupas que deixassem partes dos corpos femininos à mostra etc. Em
qualquer lugar, seria inadmissível imaginar uma mudança de comportamento
que incluísse a disseminação do uso de drogas e do turismo sexual.
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Cosmopolita

Na maioria das vezes, os turistas
vêm de cidades ou regiões maiores do
que os seus destinos turísticos. Onde
moram, os turistas geralmente têm acesso
às novidades da moda, aos lançamentos
da tecnologia, a luxos e comodidades
que nem sempre são conhecidos pelas
comunidades das localidades turísticas.
Além disso, os valores e as condutas dos
visitantes também tendem a ser diferentes
em relação aos nativos. Por esse motivo,
os turistas são considerados “modernos”
e “cosmopolitas” pelos moradores das
regiões turísticas.
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Além de conhecerem as novidades da moda e da tecnologia
em seus locais de origem, os turistas carregam consigo algumas
delas, manifestadas não apenas em seus valores, mas também em
seu vestuário e nos demais objetos que consomem.
Ao usar um tênis de marca famosa, uma roupa de grife ou o
celular do momento, muitos visitantes atraem a atenção de alguns
moradores, que podem passar a desejar esses objetos. Podemos
citar aqui também músicas e filmes que, embora ainda não sejam
conhecidos na cidade turística, já viraram mania em capitais e
cidades maiores, de onde sai a maior parte dos turistas.

Efeito demonstração
Processo em que alguns
“segmentos da população
local passam a imitar
os padrões de consumo
dos turistas, incluindo os
modismos no vestuário, mú
sica, etc.”
(DIAS, 2005, p. 123).

A partir dessas observações, muitos moradores procuram
imitar os padrões de consumo dos visitantes. Damos a esse fato o
nome de efeito demonstração.

prejudicado, derrotado ou
ofendido. Ex.: Os inimigos
atacaram pelo lado mais
vulnerável da cidade.
Se empatar ou perder mais uma
vez nesse campeonato, meu time
ficará totalmente vulnerável.
(Fonte: Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa, Editora Objetiva)

Matt Palmer

Esse fenômeno pode ser negativo quando, para conseguir
igualar seu consumo ao dos turistas, algumas pessoas recorrem
a meios ilícitos, como o envolvimento em furtos e no tráfico de
drogas. Os jovens, mais atraídos pelas novidades, normalmente
são os mais vulneráveis a esse impacto, principalmente
quando se trata de destinos interioranos e menos desenvolvidos
economicamente.

Vulnerável: que pode ser

Fonte:www.sxc.hu

Figura 10.4: O efeito demonstração pode causar aumento da rejeição aos turistas.

205

Aula 10 – Impactos socioculturais do turismo

Modificação nos padrões de consumo
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Até a saúde sofre influência da relação entre turistas e visitantes!!!
O turista pode contrair uma doença e espalhá-la ainda mais ou, ao
contrário, pode levar a doença para a região que visita. Veja como isso
acontece na seção seguinte.

Problemas de saúde
Você sabia que, para visitar alguns países, é obrigatória a aplicação
de algumas vacinas? Isso acontece se você for para a Grécia, Colômbia
ou Austrália, por exemplo, países onde é exigida a vacina contra a febre
amarela. Essa exigência não é apenas um procedimento burocrático. Ela
existe nas áreas de maior risco, para prevenir a difusão de epidemias. Como
visitantes ou como anfitriões, podemos transmitir doenças! Um exemplo
clássico acontecido já no século 21 foi o da dengue, que atingiu um quadro
de epidemia no Estado do Rio de Janeiro, fazendo com que muitas pessoas
desistissem de viajar para a Cidade Maravilhosa temendo contrair a doença.
Esse fato causou grandes prejuízos ao turismo.
Os turistas podem levar para seu destino uma doença de seu local de
origem e vice-versa, podendo voltar para casa com um problema de saúde,
contagioso ou não. Nesses casos, é comum que a comunidade local tenha
um certo preconceito com relação a visitantes oriundos de regiões onde há
uma epidemia. Da mesma forma, os turistas ficam receosos em visitar locais
em que há riscos de contrair uma doença, e, quando o fazem, pode ser que
evitem contatos mais próximos com a população local.
A saturação da infra-estrutura urbana, como citamos, também pode
ser um elemento causador de doenças. Quando falta água potável ou
saneamento básico, a população pode sofrer de verminoses ou mesmo
de doenças contagiosas. E esse fato também pode provocar revolta na
comunidade, gerando hostilidade em relação aos visitantes.
Tudo isso acarreta uma enorme distância entre os visitantes e a
população local, prejudicando o espírito do turismo moderno.

Enimal

Figura 10.5: O turismo pode
gerar a difusão de doenças.

Fonte: www.sxc.hu
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Etnocentrismo
Tendência a considerar
as normas e valores da
própria sociedade ou
cultura melhores do que
os de outras culturas;
característica de um grupo
social de usar suas normas
e valores como critério de
avaliação de todos
os demais.

Nara Vieira da Silva Osga

Os turistas, que muitas vezes têm origem em regiões mais ricas e
urbanizadas, podem tratar os hábitos dos residentes com certo desdém,
partindo do princípio de que não condizem com aquilo que consideram
“normal”. Com essa perspectiva etnocêntrica, os visitantes podem
inferiorizar os hábitos religiosos, as expressões típicas, os costumes
tradicionais e as músicas apreciadas pelos nativos. Daí para o preconceito
é um pulo – ao considerarem sua cultura e seus valores como os
“corretos” e superiores aos demais, os turistas podem julgar os residentes
“atrasados” e inferiores.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 10.6: É importante respeitar os valores e as tradições de todos os povos
que habitam regiões turísticas!

Quando o turista de uma grande cidade viaja, procura conhecer
a loja da cadeia de restaurantes de fast-food da localidade que está
visitando? Algumas vezes sim, pode ser possível que ele sinta falta de
algo que existe em sua cidade; mas, na maioria das vezes, o turista
busca algo que não existe onde mora. A padronização excessiva da
cultura local é um perigo! Veja por quê, lendo a próxima seção.

Fast-food
Palavra inglesa (fast =
rápido + food = comida)
que significa refeição
rápida. Há redes de
alimentação especializadas
em oferecer esse tipo
de comida – lanches
e refeições rápidas
– conhecidas como redes
de fast-food.
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Manifestações de etnocentrismo
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Excesso de padronização
Pense bem: qual é o lugar em que nos sentimos mais à vontade? Onde
encontramos mais conforto e segurança?
Certamente você pensou em sua casa. Muitas empresas de turismo
sabem disso e procuram reproduzir em hotéis, restaurantes e lanchonetes,
um pouco do conforto e da segurança que o turista possui em seu local de
origem. Para oferecer um ambiente familiar, recorre-se à padronização de
marcas, padrões de decoração, arquitetura e gastronomia. E é por isso que
vemos tantas cadeias de hotéis e de serviços de alimentação com padrões
idênticos pelo mundo todo.

Super Size Me – Um mês inteiro à base de comida do McDonald’s!!!
Você consegue se imaginar fazendo todas as suas refeições em um
restaurante de uma rede de fast-food? Eu disse: todas! Pois bem, o diretor
Morgan Spurlock decidiu investigar o que aconteceria a uma pessoa que se alimentasse
exclusivamente com as refeições servidas pelo McDonald’s, durante um mês inteiro!
O resultado virou o documentário chamado Super Size Me, que é uma ótima pedida
para você assistir em casa e se informar sobre os resultados dessa dieta maluca... saiba
mais no site http://veja.abril.com.br/180804/p_114.html
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Quanto mais se padronizam empresas e serviços turísticos, mais se
perde daquilo que o lugar possui como diferencial e exótico. Ele passa a ser
apenas mais um lugar parecido com os outros.
É importante destacar que não existem culturas melhores ou piores,
mais avançadas ou menos avançadas. Como futuro profissional, você precisa
estar atento a isso, pois nessa área, durante o tempo todo, é preciso lidar
com povos diferentes. E não deve haver distinção no modo como tratamos
uns ou outros.
Devemos salientar o papel do turismo como grande promotor da
conservação da herança cultural das localidades turísticas. A partir do
momento em que se desenvolve o turismo, valorizam-se sua história, suas
lendas e seus costumes. Tal fato é fundamental para o aumento da autoestima da população local, que passa a ter sua identidade cultural fortalecida
– um incentivo para preservar suas raízes.
Nosso maior objetivo deve ser o de estimular as relações sociais que
podem ser impulsionadas pelo turismo. O contato entre diferentes culturas

Paolo Milanesi

pode ser enriquecedor para ambas, observando-se o respeito mútuo e a
tolerância para com as diferenças.

Figura 10.7: O respeito mútuo e a
tolerância para com as diferenças são
princípios que devem sempre nortear o
turismo.
Fonte: www.sxc.hu
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Mas há um problema nisso. A grande matéria-prima do turismo é
justamente o diferente, o exótico, aquilo que não se vive todos os dias,
em casa ou no trabalho. De que adianta fazer uma viagem em que não
passamos por uma mudança em nossa rotina, experimentando, ao menos,
uma comida diferente?

e-Tec Brasil – Teoria Geral do Turismo

Atividade 2
Atende aos Objetivos 1 e 2
Você já observou vários problemas relacionados aos impactos causados pelo
turismo na esfera sociocultural, como os choques culturais, o desemprego
na baixa temporada, a saturação da infra-estrutura das cidades receptoras e a
transformação dos valores e padrões de consumo. Dê um exemplo para cada
um desses casos e, e m sua opinião, o que poderia ser feito para que se evitem
esses problemas, em cada situação.
Choque cultural

Desemprego na baixa temporada

Saturação da infra-estrutura
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As tensões e o distanciamento entre turistas e moradores
resultam das diferenças entre suas culturas, suas concepções
e visões de mundo. Durante esses contatos delicados, deve-se
procurar ao máximo a eliminação de preconceitos e a aceitação
das diferenças.
Diferenças no idioma, na religião e nos costumes podem
causar choques culturais e ressentimentos entre visitantes e
residentes. Sempre que possível, o profissional em turismo deve
dar orientações aos turistas, a fim de evitar animosidades.
O turismo pode fazer com que muitas pessoas mudem sua
atividade profissional, migrando de outros setores da economia
para o setor terciário. Entretanto, grande parte das oportunidades
surge apenas nas altas temporadas.
Quando a infra-estrutura não é capaz de atender turistas e
residentes, acontecem conflitos causados pelo sentimento de

Resumindo...

competição entre os moradores. Eles podem tratar os visitantes
como “invasores”, em virtude de os recursos de sua cidade
ficarem mais escassos.
Por serem oriundos de cidades maiores, os turistas apresentam
aos moradores novos valores, outros tipos de comportamento
e outros padrões de consumo, que podem ser imitados
principalmente pelos jovens. Isso acarreta a mudança de valores
e de comportamentos, nem sempre positivos para a localidade.
Pode ocorrer, então, o “efeito demonstração”, em que os nativos
passam a imitar os padrões de consumo dos visitantes.
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Chegou a hora de rever as idéias principais de nossa aula. Vamos lá?
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Os grandes fluxos turísticos mundiais podem disseminar doenças
e epidemias. Pensando nisso, muitos governos exigem que os turistas
tomem algumas vacinas antes de entrarem em seus países.
É comum observar manifestações de etnocentrismo por parte dos
visitantes, que tendem a julgar a cultura dos moradores como “atrasada”
ou inferior em relação a sua.
A padronização é um grande problema nos serviços turísticos, pois
leva à perda daquilo que é sua essência: o diferencial e exótico, o que não
se encontra em outro lugar.

Informação para a próxima aula
Na próxima aula, vamos estudar as principais tendências do desenvolvimento turístico em nosso século. Até logo!

Respostas das atividades

Atividade 1
No site http://www.revistaturis mo.com.br/materiasespeciais/gafes.html há
uma lista de gestos e seus signiﬁcados em países diferentes. Por exemplo,
o gesto com o polegar para cima, que no Brasil é um sinal de “positivo”,
na Austrália é uma ofensa, assim como o “V” com dois dedos é associado
à vitória, em vários países, é também uma ofensa em outros. O gesto de
“OK”, o famoso círculo com o polegar e o indicador, signiﬁca “tudo bem”
nos Estados Unidos, enquanto no Brasil é um gesto obsceno.
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Choque cultural: um exemplo de choque cultural poderia ser o caso de
um ocidental que viajasse para a Índia e debochasse do fato de vacas
circularem livremente pelas ruas, em um país com graves problemas de
alimentação. Para solucionar esse problema especíﬁco, o ideal é que cada
turista, antes de viajar, procure saber mais e pesquisar sobre a cultura e os
costumes do lugar a ser visitado.
Desemprego na baixa temporada: poderíamos citar como exemplo
clássico artesãos que vendem seus produtos aos turistas e que, fora de
temporada, não têm como fazê-lo. A solução seria a adoção de políticas
públicas de emprego que permitissem à população local se manter mesmo
fora da temporada.
Saturação de infra-estrutura: um exemplo seria a rede de água de uma
cidade, apropriada para o consumo dos moradores locais, mas que não
atende à demanda da população extra. A solução estaria, mais uma vez,
em um maior investimento do poder público, no sentido de dotar as
localidades receptoras de estrutura adequada ao recebimento de uma
população maior durante determinadas épocas do ano.
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