Impactos do Turismo na
Cultura de Comunidades
Tradicionais

Problematização

lComo o turismo impacta a cultura
de comunidades tradicionais?

A abordagem antropológica no turismo
l A observação antropológica do turismo deve ser feita a
partir da utilização do modelo de aculturação:
l quando duas culturas entram em contato,
l cada uma se torna como a outra em algum aspecto
devido ao processo de troca e empréstimo.
l quanto maior a distância étnica e cultural entre o
visitante e o anfitrião, maior a confusão e o mau
entendimento.
l os impactos causados nas comunidades anfitriãs
são superiores àqueles causados nas comunidades
emissoras.

Turismo de Massa
l Enquanto a atividade é mantida com a recepção de
pequenos grupos, não massificada, a facilidade de
manutenção da cultura local é maior.
l Nestes casos, o turismo age como fortalecedor das
tradições destas populações, que passam a se orgulhar de
seus costumes, uma vez que são apreciados por visitantes
e geram benefícios diretos para sua comunidade.
l O turismo realizado com foco nos costumes de uma
população tradicional pode oferecer novas alternativas de
sobrevivência
l assim como pode funcionar como gerador de tolerância
entre povos, o turismo pode também contribuir para a
desumanização de culturas tradicionais.
l A cultura local é atingida pelo desenvolvimento turístico.

Mudanças Socioculturais
l Uma das preocupações com o turismo está relacionada ao
contato cultural e mudança sociocultural
l O turista é o agente de contato entre duas culturas
causando mudanças, particularmente naquelas regiões
menos desenvolvidas do mundo.
l Os turistas representam os "haves" do mundo, possuidores
de bens e propriedades,
l os receptores são os "have-nots", ou seja, aqueles que não
possuem bens e propriedades.
l Mas deve-se transferir os benefícios econômicos gerados por
turistas à população receptora, seja de modo direto ou
indireto.

Fatores Negativos
l Como fatores negativos trazidos por ações do turismo, temos a
adequação dos produtos comercializados à demanda, que
possui outros padrões de beleza e estética.
l podendo trazer mudanças nas peças produzidas em busca de
atender aos desejos dos mercados consumidores, porém
perdendo de vista seu caráter tradicional.
l O potencial destrutivo do turismo em comunidades tradicionais:
l a geração de mudanças ambientais,
l a invasão de privacidade de grupos tradicionais,
l incitação de conflitos culturais,
l apropriação inadequada de território e conhecimentos tradicionais
por parte de visitantes.
l Commodificação (próximo aula)

Fatores Positivos
l O turismo pode aumentar o orgulho dos anfitriões devido ao
interesse por sua cultura, materializada em seu artesanato.
l Como impacto positivo, ocorre redução dos estereótipos
que anfitrião e visitante possuem uns dos outros.
l o sucesso dos artefatos de artesanato vendidos a turistas,
depende em algum grau destes estereótipos, construídos
pelo visitante em relação aos anfitriões,
l a manutenção destes estereótipos torna-se importante para a
venda do artesanato.
l a venda de artefatos artesanais, que permite aos anfitriões
permanecer em sua localidade e não se submeter a níveis
degradantes de curiosidade.

Reflexão
l “A cultura, em sua essência, é algo em que
as pessoas acreditam implicitamente. Ao
tornar este valor implícito em parte de um
pacote turístico, ela se transforma numa
performance explícita e paga, que não mais
pode ser acreditada como anteriormente. A
‘commodificação’ da cultura rouba das
pessoas exatamente aqueles elementos
através dos quais elas organizam suas
vidas.” (GREENWWOD, 1989)

