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RESUMO

O presente trabalho faz um levantamento dos principais conceitos e características 

da Economia da Experiência e suas ligações com o turismo. Apresenta estudos de 

casos nacionais e internacionais que exemplificam as ideias expostas. No primeiro 

capítulo, há um apanhado histórico sobre a evolução do lazer e como se chegou ao 

formato atual de entretenimento. Em seguida, a experiência é apresentada como um 

ramo  da  oferta  econômica  e  uma  possível  ferramenta  de  marketing.  Diversas 

experiências de lugares e empreendimentos que contam alguma história,  real ou 

criada, são citados para ilustrar a utilização das ferramentas da experiência pelas 

atividades turísticas. O trabalho foi realizado através de pesquisas em referências 

bibliográficos  e  da  observação  de  diferentes  aplicações  práticas  do  tema.  Os 

grandes autores, nos dois temas, foram citados, interligados e confrontados para dar 

embasamento  teórico  às  ideias  apresentadas  neste  estudo.  Devido  a  alta 

customização  e  imersão  nos  produtos,  as  experiências  acabam  afetando  e 

transformando os turistas. Conclui-se que o turismo deixa de ser visto como uma 

atividade  de  mera  contemplação,  para  ser  entendido  como  um  elemento  que 

propicia a imersão do turista nas diferentes culturas e experiências.

Palavras-Chave: Turismo. Marketing. Economia da Experiência.



ABSTRACT

This work is a key concepts and characteristics survey of the Experience Economy 

and its links with tourism. It presents national and international case studies which 

exemplify the ideas outlined. In the first chapter, a historical overview on the leisure 

development and how this realm arrived at the current format of entertainment. Then 

the  experience  is  presented  as  a  branch  of  economic  offering  and  a  possible 

marketing tool. Several examples of places and businesses that tell any story, real or 

created, are cited to illustrate the use of the experience tools by tourist activities. The 

work  was  conducted  through  searches  in  bibliographic  references  and  the 

observation  of  practical  applications  of  the  subject.  Major  authors  in  experience 

economy  and  tourism  were  cited,  linked  and  compared  to  the  theoretical  ideas 

presented in  this study.  Due to high product  customization and immersion in  the 

experience,  the  tourists  are  affected  and  transformed  by  its  consumption.  It  is 

concluded that tourism is no longer seen as an activity of pure contemplation, to be 

understood as an element that makes the immersion of tourists in different cultures 

and experiences.

Keywords: Tourism. Marketing. Experience Economy.
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1. INTRODUÇÃO

O consumo é uma experiência, todo negócio é um palco e o trabalho é um 

teatro.  Em tempos de Economia da Experiência, os próprios consumidores viram o 

produto.  Eles  demandam  “experiências”  que  podem  transformar  seus 

comportamentos, suas saúdes e, até mesmo, suas vidas. O mundo inteiro é um 

palco!  (PINE II; GILMORE, 1999, p. 16)1.

Na  organização  atual  da  economia,  o  turismo  está  incluído  ao  setor  de 

serviços. Analisando mais a fundo a aplicação prática, percebemos que, na verdade, 

todos  os  serviços  de  uma  região  ficam  a  favor  do  turismo  para  suprir  as 

necessidades dos usuários (turistas). Assim, a atividade turística passa a ser uma 

combinação de serviços que se coloca disponível aos turistas que queiram utilizá-

los. 

Nesta utilização de diversos serviços do local visitado, observamos que os 

turistas  são afetados de  alguma maneira  pelo  local  que estão visitando ou pela 

atividade turística que estão desenvolvendo. A simultaneidade do setor de serviços é 

acentuada no turismo.  As atividades turísticas, intencionalmente ou não, promovem 

choques  e  trocas  culturais  entre  seus  participantes.  Pensando  no  envolvimento 

bilateral  presente  nas atividades dos serviços,  podemos identificar  que o local  é 

altamente influenciado pelo visitante e turista que lá chega, assim como o indivíduo 

também é influenciado pela cultura do local que está visitando. 

É  cada  vez  mais  comum  vermos  lugares  e  empresas  oferecendo 

“experiências”. Podemos citar, por exemplo, a Disney – que chama seus visitantes 

1 Tradução  livre  do autor: Consumption  is  an  experience,  every  business  a  stage,  and  work  is 
theater. In the age of the experience economy, customers themselves become the product. They 
demand  “experiences”  that  can  transform their  behavior,  their  health,  even  their  lives.  All  the 
World’s a Stage!
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de guests (convidados) – ao percebermos que muito mais que um local, serviço ou 

produto, eles vendem uma atividade que vai ser lembrada pelo resto da vida.

Sendo assim, este trabalho tem por objetivo principal entender o modelo de 

economia e  marketing que foca nas sensações e na inserção total  do cliente na 

atividade “comercial”,  conhecido  como  experience marketing  (comercialização da 

experiência) e observar aplicações ao turismo.

Alguns conceitos que definem o turismo não levam em consideração que as 

trocas interpessoais e as emoções sentidas na viagem, desde o deslocamento até 

as atividades desenvolvidas no local, podem influenciar positiva ou negativamente 

na experiência turística.  Por exemplo,  a Organização Mundial  do Turismo (OMT, 

2001,  p.  38)  coloca  que  o  turismo  “compreende  as  atividades  realizadas  pelas 

pessoas  durante  suas  viagens  e  estadas  em lugares  diferentes  do  seu  entorno 

habitual,  [com pernoite]  por um período consecutivo inferior a um ano, por lazer, 

negócios ou outros”.

Sabemos  que  o  turismo  não  se  limita  neste  conceito.  Neste  estudo, 

abordaremos as atividades turísticas à luz da “experiência”, como uma ferramenta 

na realização dos desejos do turista. Abordaremos o turismo como uma evolução 

dos serviços, através dessa reorganização no marketing e na economia.

Durante muito tempo, a racionalidade era vista acima de tudo e a emoção era 

deixada de lado. Para Vygotsky (1991), o sujeito é interativo, já que é na troca de 

experiências  com  outras  pessoas  que  ele  vai  ser  capaz  de  formar  seus 

conhecimentos e a consciência. É a partir da sua interação com o meio que ele vai 

construir de forma mais sólida o seu conhecimento e aprendizado.

Os  objetivos  específicos  deste  trabalho  visam  apresentar  e  confrontar 

diferentes  conceitos  da  experiência,  analisando  casos  de  aplicação  no  turismo. 

Apontaremos alguns casos de aplicação duvidosa e pontos positivos em casos de 

sucesso.  Além  disso,  abordaremos  alguns  casos  nos  quais  a  economia  da 

experiência  aparece  de  maneira  clara  no  turismo,  observando  as  diferenciadas 

formas de exploração e abordagem nessas atividades.

Observações oriundas da prática de campo e informações extraídas de banco 

de dados fazem parte  deste estudo que pontua diferentes casos de utilização e 

questionamentos  dentro  de  uma  mesma  temática:  a  utilização  da  economia  da 

experiência  no  turismo.  Apresentaremos  diferentes  estudos  de  caso  para 
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exemplificar as ideias que serão apresentadas durante o estudo. Os casos utilizados 

foram  extraídos  de  livros  e  foram  complementados  a  partir  da  experiência  e 

observação do autor.

A Economia da Experiência apareceu como conceito na década de 90 com os 

autores Joseph Pine II e James Gilmore, em estudos publicados em artigos e anais 

em congressos. Em 1999, eles oficializaram suas ideias e conceitos no livro  The 

Experience Economy.

As  ideias  difundidas  pelo  livro  de  Pine  II  e  Gilmore  (1999)  podem  ser 

criticadas  por  estudiosos  do  turismo,  do  lazer  e  da  hospitalidade,  uma vez  que 

diversas  teorias  sobre  o  papel  das  experiências  na  economia  já  estavam  bem 

estabelecidas antes do livro. Por isso, confrontaremos, durante o desenvolvimento 

do trabalho, as ideias de Pine II e Gilmore (1999) com O'Sullivan e Spangler (1999) 

e  Schmitt  (1999),  que  também  estudam  e  explicam  a  experiência,  para  que 

possamos ter visões diferenciadas sobre o assunto aqui abordado.

A metodologia deste trabalho implicou em algumas escolhas. Uma delas seria 

escolher um caso para ser estudado exclusiva e profundamente a fim de ilustrar 

todos os conceitos abordados no texto. Entretanto, devido à diversidade nos tópicos 

apresentados, foi mais coerente escolher diversos estudos de casos menores, mas 

capazes ilustrar e exemplificar o tema escolhido. Percebemos que, com tais casos, 

seria mais fácil oferecer ao leitor uma interpretação matizada das conexões entre 

turismo e economia da experiência. Apresentar um estudo multi casos pareceu mais 

eficiente  para  abarcar  todos  os  detalhes  que  precisavam  ser  abordados  neste 

trabalho.

Para cada um dos estudos aqui tratados buscou-se um embasamento teórico 

com intuito  de  mostrar  de  que  maneira  a  prática  de  cada  caso  traz  à  tona  os 

componentes  centrais  da  discussão  conceitual  apresentada  neste  trabalho.  Os 

estudos  de  caso  vêm  sempre  exemplificando  o  tópico  que  foi  apresentado  e 

discutido anteriormente. Nesta parte conceitual, o método escolhido foi a revisão da 

literatura  já  existente  nos temas principais  deste  trabalho.  Mais  especificamente, 

privilegiamos  dois  conjuntos  de  estudos  e  publicações:  matérias  referentes  à 

economia da experiência e outras referentes ao turismo. 

Os estudos de caso selecionados para este trabalho incluem: a “magia” no 

complexo  Walt  Disney,  apresentado a partir  da  experiência  e  da observação do 
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autor no local durante os anos de 2005 e 2006; a utilização da destruição na cidade 

de Sarajevo, presente em Ouriques (2005); a apropriação do Folclore como atrativo 

em diversas localidades, a partir da pesquisa em revistas, jornais e meio digital; o 

posicionamento de um patrimônio histórico em Petrópolis, através da observação in  

loco e de entrevistas com a diretoria do estabelecimento; a revitalização da Lapa, no 

Rio de Janeiro, partindo de pesquisas em web sites e da observação na localidade; 

e  a  criação  da  cidade  dos  caramelos  (Aplets  &  Cotlets),  nos  Estados  Unidos, 

presente também em Ouriques (2005). Além destes, ainda estudamos casos mais 

específicos de apropriação de realidades por parte do turismo: o turismo em um 

assentamento  de  desempregados,  através do  livro  de  Ouriques (2005);  em uma 

favela, a partir de artigos do Instituto Virtual do Turismo; e com um personagem real 

de uma série norte-americana de TV, através de pesquisas em Internet.

No intuito de acentuar o caráter multidisciplinar das questões que permeiam o 

turismo e a economia da experiência, utilizamos teorias e autores ligados a outras 

áreas  de  estudo.  No  que  diz  respeito  à  Psicologia  da  Aprendizagem,  citamos 

Vygostsky (1991) para ilustrar como o sujeito é capaz de interagir com o meio. Ainda 

na interação,  citamos Laraia  (2001)  para  dar  um enfoque antropológico  sobre  o 

choque  cultural  no  turismo.  Em  Teatro  utilizamos  diversos  autores,  entre  eles, 

Patrice Pavis (2007), para situar o leitor neste estudo na compreensão de alguns 

termos técnicos  de  teatro,  e  o  diretor  Peter  Brook (1968)  que fala  da  utilização 

diversificada do espaço para a encenação, como no turismo teatralizado.

O trabalho se divide em cinco capítulos.  O primeiro faz a introdução ao tema, 

fornecendo uma visão global  do  assunto.  No capítulo  “Do Lazer  à  Experiência”, 

apresentamos  a  evolução  do  lazer  e  da  economia  até  chegar  ao  formato  de 

“experiência” como apresentamos neste estudo. No capítulo seguinte, “Tudo conta 

uma História”, mostramos como o setor da experiência descrito no capítulo anterior, 

pode ajudar a contar a história de um lugar,  fazendo que o participante consiga 

mergulhar na história proposta. Neste capítulo apresentamos alguns dos estudos de 

caso citados acima. Em “As Transformações no Indivíduo” apontamos como estas 

atividades baseadas no contato e na troca com culturas diferentes. Este capítulo 

mostra como cada consumidor quer ser interferido pela atividade que desenvolve 

dentro desta nova perspectiva. No último capítulo fazemos as considerações finais, 

apresentando uma síntese das principais ideias abordadas.
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No decorrer deste trabalho, acompanharemos o desenvolvimento de todos os 

pontos  que foram abordados e  citados nesta  introdução.  Observaremos como o 

turismo deixa  de  ser  visto  como uma atividade de mera  contemplação para  ser 

entendido  como  um  elemento  que  propicia  a  imersão  do  turista  nas  diferentes 

culturas e experiências.
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2. DO LAZER À EXPERIÊNCIA

Apresentaremos um levantamento sobre a evolução do lazer e do turismo 

através dos tempos para conseguirmos situar e entender a atual conjuntura onde 

tais atividades estão inseridas. Analisaremos como o lazer desenvolvido em plena 

Revolução  Industrial  chegou  a  um  modelo  sócio-econômico  pautado  no 

entretenimento. Esta evolução na utilização do lazer e do entretenimento acabou 

atingindo o que classificamos como “Experiência”.

Atualmente, fica mais fácil explicar e entender o que é a “Experiência” como 

viés econômico ou de marketing. Cada vez mais, aparecem aplicações que facilitam 

a conceituação da experiência. Os consumidores buscam atividades memoráveis. O 

serviço  aparece  mais  customizado  e  disposto  a  afetar  e  interferir  diretamente  o 

cliente. 

2.1. EVOLUÇÃO DO LAZER

O turismo é uma atividade bastante complexa, apesar de parecer banal para 

a maioria das pessoas. É comum ouvirmos dizer que turismo é simplesmente viajar. 

Essas pessoas não percebem que, por trás desse “viajar”, encontramos uma rede 

de serviços e pessoas organizados para que a atividade turística pareça simples. 

Para entendermos a complexidade de tal atividade, temos de recorrer à história do 

lazer, e de como e porque as pessoas começaram a viajar.

Partindo  da  Revolução  Industrial,  em uma  relação  entre  empregadores  e 

empregados que se estende aos dias de hoje, vemos os trabalhadores europeus 

sendo  explorados  por  seus  patrões.  Mas,  mesmo  dentro  desta  estrutura,  os 

trabalhadores conseguiam ter algum tempo livre para o lazer e o ócio. 
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Na sociedade pré-industrial,  trabalho e lazer não eram excludentes, e as 
atividades de produção e trabalho (colheita, plantação) misturavam-se. [...] 
Com o desenvolvimento da moral burguesa na época do advento capitalista, 
na  sociedade  industrial,  há  uma  repressão  das  atividades  consideradas 
mais espontâneas e descompromissadas com o sistema, mostrando uma 
clara aversão, por exemplo, pelos divertimentos populares do domingo, fora 
das horas de culto, pois estes provocavam um desvio de atenção sobre a 
vida santificada, tornando-se cada vez mais importante para sedimentar a 
nova ordem social. [...] O tempo livre passa a ser definido em oposição ao 
trabalho, e mesmo os momentos livres (de não-trabalho) são determinados 
pela relação capital-capitalismo. Novos valores começam a se estabelecer 
entre trabalho e tempo livre do trabalho. O trabalhador vende a única coisa 
que dispõe, a própria força de trabalho, e o tempo liberado surge apenas 
para a recuperação das energias. (GUERRA, 2004, p.2-3).

Sabemos que, depois da sociedade pré-industrial e antes de chegarmos na 

relação atual de trabalho, haviam linhas limítrofes bem definidas entre o trabalho e o 

lazer.  Neste estudo, focaremos nas relações onde o lazer e o trabalho se misturem. 

Assumiremos  um salto  de  uma sociedade  pré-industrial  para  a  organização  pós 

industrial, para que possamos apresentar os pontos que interessam a este trabalho.

Pensando na sociedade atual, fica difícil definir os limites entre o começo e o 

fim do lazer e do trabalho. De Masi (2000) destaca que dentro do conceito de “ócio 

criativo”,  ele  propõe  que a  criatividade,  o  ócio,  o  lazer  e  o  trabalho  acabam se 

misturando  nas  atividades  desenvolvidas.  Além disso,  mostra  que  o  Homem irá 

dispor, cada vez mais de tempo livre e precisa saber como lidar com isso. 

Para exemplificar  e  simplificar  as ideias expostas pelo  autor citado acima, 

apresentaremos uma situação muito comum no modo de vida atual. Se uma pessoa, 

em seu tempo livre, decide navegar pela Internet, encontra e lê um texto acadêmico 

de seu interesse, então ele estaria estudando? E se ele decidir abrir a sua conta de 

correio eletrônico e responder uma correspondência de seu chefe, então ele estaria 

trabalhando?

A situação também pode ocorrer  com interesses inversos.  Quantas  vezes 

recebemos piadas ou brincadeiras de companheiros de trabalho pela rede interna da 

empresa? O que fica valendo: o tempo convencionado para cada atividade ou a 

atividade em si? Dentro dessas questões é que pretendemos entender os desejos 

da sociedade atual.

Atualmente a indústria e os serviços ligados ao lazer e ao turismo estão 
entre  os  campeões  de  crescimento,  alinhando-se  seguramente  entre  os 
mais promissores para o futuro, que já está presente. [O Lazer] deverá se 
tornar o maior fenômeno social deste século XXI. (GUERRA, 2004, p. 4).
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2.2. POSICIONAMENTO DO TURISMO

Sabemos  que  as  pessoas  visitam  os  destinos  turísticos,  principalmente, 

fomentadas pelo desejo de conhecer seus atrativos. De acordo com Swarbrooke e 

Horner (2002, p. 32) os atrativos são divididos em naturais, criados pelo homem com 

a intenção de atrair visitantes, criados pelo homem sem intenção de atrair visitantes 

e eventos especiais.

O assunto aqui tratado pode ser enquadrado em qualquer um dos tópicos 

citados acima.  Estudaremos como ocorre  a  potencialização de cada  um desses 

atrativos através da história deles. É interessante perceber que a maior parte desses 

atrativos são baseados na cultura e na história do local que, não necessariamente, 

foi criada para atrair demanda.

Mesmo  possuindo  forte  apelo  educativo  e  cultural,  a  proposta  que  se 

desenvolverá também se apresenta como uma forma de lazer.  Muitas vezes,  as 

pessoas que participam do processo de tematização, historicização e teatralização 

não percebem que está sendo implantada nelas uma história ou cultura que não é a 

delas.

Segundo  a  Organização  mundial  do  Turismo  –  OMT  (2001),  o  Turismo 

Temático aparece como uma saída para regiões menos favorecidas em atrativos 

turísticos, para localidades, buscando uma diferenciação em seus produtos e para a 

demanda que procura novas experiências.  A  utilização mais comum do Turismo 

Temático é em áreas onde se está começando a desenvolver o turismo e, ainda, 

não é consolidado como destino turístico.

2.3. ECONOMIA DO ENTRETENIMENTO

O lazer e o entretenimento começam a aparecer como fatores centrais da 

economia moderna.  Hoje,  pela  primeira  vez desde os tempos de Ford e Taylor, 

mudar a organização do trabalho implica na mudança de toda estrutura social. O 

homem  passa  por transformações  comportamentais  tão  significativas  quanto  as 
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estruturas  empresariais.  Junto  com  a  evolução  do  lazer,  observamos  que  a 

economia também sofreu diversas modificações no decorrer dos séculos. Com o 

desenvolvimento  de  novas  técnicas  de  produção,  os  sistemas  e  setores  da 

economia foram se diversificando.

Observamos uma orientação do mercado para a produção de entretenimento 

e  a  utilização  dele  por  empresas  de  outros  segmentos.  A  valorização  do 

entretenimento  como viés  da  economia  ou  como um tipo  de  indústria  passou a 

ganhar  força quando as cifras geradas por  tais  atividades começaram a superar 

diversos segmentos econômicos “tradicionais”.

Entretenimento – não é automóvel,  não é feito  de aço,  não é um serviço 

financeiro  –  está  se  tornando  rapidamente  a  roda  condutora  da  nova  economia 

mundial.  Localmente,  globalmente,  internacionalmente,  nós  estamos  vivendo  em 

uma economia de entretenimento (WOLF, 1999, p. 4)2.

Em Vogel (2004) obtemos a informação que os americanos gastam um total 

de  130  bilhões  de  horas  e  mais  de  US$  260  bilhões  em  formas  legais  de 

entretenimento.  É um número alto, se observarmos que os gastos de uma família 

americana comum em atividades de entretenimento superam, percentualmente, os 

gastos com roupas e saúde (ambos com 5.2%, o entretenimento possui 5.4%), como 

mostra Wolf (1999).

Analisamos a presença do entretenimento e do capital aplicado nesta área ao 

nos deparar com empresas de outros ramos, injetando dinheiro em grandes eventos 

e  estabelecimentos  onde  as  pessoas,  em  geral,  têm  emoções  agradáveis  e 

sentimentos positivos. Pela associação de marcas e sentimentos, os consumidores 

são  levados  a  identificar  as  marcas  patrocinadoras  com as  mesmas sensações 

positivas  que  tiveram  durante  os  eventos.  Por  meio  destes  acontecimentos,  as 

empresas conseguem construir confiança e credibilidade com seus clientes antigos 

e captar novos.

Podemos citar vários exemplos destas associações no Brasil. Por exemplo, 

casas de show:  CITIBANK Hall,  Teatro ABRIL,  MASTERCARD Hall,  VIVO Rio,  Canecão 

PETROBRÁS;  museus:  OI  Futuro;  estádios  esportivos:  KYOCERA  arena;  cinemas: 

UNIBANCO ArtPlex  e  VIVO Play; programas de TV:  Sessão CAIXA  de Cinema; Sessão 

2 Tradução  livre  do  autor:  Entertainment  –  not  autos,  not  steel,  not  financial  services  –  is  fast 
becoming the driving wheel of the new world economy. (…) Locally, globally, internationally, we are 
living in an entertainment economy.
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FORD de Cinema (ambos no canal TNT Brasil); eventos: SKOL Beats, OI Noites Cariocas, 

TIM Festival, NOKIA Trends; etc.

Evidência deste fenômeno é o crescimento expressivo de verba destinada 
ao marketing aplicada em eventos promocionais. [...] Centenas de empresas 
americanas emprestam seus nomes a casas de show e eventos, incluindo 
Pepsi,  American Air Lines,  Ford  and  Target SPA. Alguns destes contratos 
envolvem  centenas  de  milhões  de  dólares.  […]  Recentemente,  a  Pepsi 
lançou uma campanha mundial que trazia Britney Spears, Pink e Beyoncé 
Knowles.  Por  3  minutos,  as  meninas  desempenhavam  personagens  de 
gladiadoras  prontas  para  lutar  contra  leões  selvagens.  A  música  que 
conduzia a campanha era We Will Rock You do Queen. Enrique Iglesias foi 
contratado  para  fazer  o  imperador.  A  Pepsi fechou  um  contrato 
multimilionário para  ter as 3 garotas e o rapaz em seu comercial. Britney 
recebeu quase 6 milhões de dólares por este trabalho. (EXAME, 2005, p. 
48).

O que podemos perceber com tais investimentos e diversificação nas formas 

de  atingir  o  público  é  que  as  empresas  estão  tendo  que  usar  de  estratégias 

diferenciadas para conseguir se posicionar no topo do mercado.

Isto  está  presente no  texto  de  Kotler  (1996),  quando  ele  aponta  que  a 

concorrência produz uma sucessão contínua de atributos de produto cada vez mais 

novos.  Nesse  caso,  ocorre  uma  nova  qualidade  no  produto.  Os  concorrentes 

oferecerão o novo atributo em breve. Assim, o que era inovador para uma empresa, 

perde força pela semelhança com outros produtos. Não basta apenas ter um bom 

produto e fazer propagandas comuns para atingir a massa. Muito dessa “exigência” 

de mercado vem da competição acirrada entre empresas do mundo inteiro.

O turismo é  afetado  diretamente.  Toda  e  qualquer  pessoa  pode  ter  mais 

informações,  opiniões  e  percepções  sobre  os  locais  que  pretende  visitar.  Uma 

pessoa não precisa viajar para o Hawaii para ver o que acontece diariamente nas 

ondas das praias mais populares de lá. Existem websites que mostram, através de 

câmeras  ao  vivo,  como  está  a  situação  naquelas  praias.  Esta  tecnologia  está 

disponível em qualquer lugar do mundo. O turismo é importante quando possibilita 

que  seus  praticantes  desfrutem  das  sensações  peculiares  que  o  local  e  as 

atividades desenvolvidas vão oferecer.

Toda e qualquer empresa, dispondo de tecnologia adequada, pode produzir 

qualquer produto ou oferecer serviços de qualidade parecida. É nesse ponto que 

acreditamos  que  o  E-factor pode  contribuir  muito  para  a  diferenciação  de  uma 
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empresa em meio às outras. Todo um conjunto de indústrias – incluindo muitas que 

tradicionalmente  não  tinham  nada  a  ver  com  entretenimento  –  uma  fusão  de 

conteúdos  de  entretenimento,  que  chamamos  de  E-factor,  é  cada  vez  mais 

fundamental na determinação do que nós compramos em lojas, na companhia aérea 

que  escolhemos  para  voar,  o  restaurante  onde  nós  comemos,  nas  roupas  que 

vestimos, em que panelas cozinhamos, que computador nós usamos... Existe uma 

linha entre negócios "reais" e entretenimento? Não mais. Pelo menos no que diz 

respeito aos consumidores, entretenimento absorve uma grande parte do total. As 

linhas  entre  entretenimento  e  não-entretenimento  estão  desaparecendo. 

Entretenimento invade o cenário econômico e, assim, está transformando todos os 

negócios que se relacionam com ele.  As companhias aéreas,  de comunicações, 

hotéis, moda, restaurantes, até mesmo padarias estão a adotar e adaptar para o E-

Factor. No final, poucas empresas escaparão do impacto do entretenimento (WOLF, 

1999, p. 54-55)3.

É nesse cenário que vamos apresentar a Economia de Experiência. Há textos 

que relacionam as primeiras ideias de liberalismo econômico e capitalismo com as 

ideias da experiência. No artigo Adam Smith, meet Mickey Mouse, os autores Pine II 

e Gilmore (1999) traçam um paralelo entre as ideias de Adam Smith e os preceitos 

da economia da experiência. Por mais que isso não esteja explicitado no artigo, é 

interessante perceber que a “mão invisível”4 apontada por Adam Smith aparece cada 

vez  mais  presente  no  mercado.  Por  mais  que  os  governos  tentem  regular  as 

atividades econômicas, os investimentos atuais são determinados pelos interesses 

da sociedade que consome tais produtos.  Assim, os empresários, movidos apenas 

pelos seus próprios interesses (self-interest), são levados por uma mão invisível a 

promover algo que não era o foco principal deles: o bem-estar da sociedade. 

3 Tradução livre do autor: Across a whole set of industries – including many that have traditionally 
had nothing to do with entertainment – an fusion of entertainment content, that I call the E-factor, is 
increasingly playing a fundamental role in determining which stores we shop at, what airline we fly, 
the restaurant where we eat, what clothes we wear, which pots we cook, which computer we use. 
Is  there  a  line  between  “real”  business  and  entertainment?  Not  anymore.  At  least  as  far  as 
consumer  business  go,  entertainment  is  a  critical  term  of  the  equation.  The  lines  between 
entertainment  and  not-entertainment  are  disappearing.  Entertainment  pervades  the  economic 
landscape and, in so doing, is reshaping every business that it touches. Airlines, communications, 
hotels, fashion, restaurant, even baking are adopting and adapting to the E-factor. In the end, few 
businesses will be able to escape the impact of entertainment.

4 O termo “Mão Invisível” está presente em A Riqueza das Nações, de Adam Smith.
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2.4. EVOLUÇÃO ECONÔMICA

A transição do comercializar serviços para o comercializar experiências é bem 

conturbada para  as  empresas que  já  estão  estabilizadas  como fornecedoras  de 

serviços, apesar de alguns economistas classificarem as “experiências” com o setor 

de serviços. Pine II e Gilmore (1999) colocam que a “experiência” é bem diferente do 

setor  de serviços,  do mesmo modo que os serviços  se  diferenciam dos bens e 

produtos.  

A “experiência” não é uma construção sem forma e indeterminada. É tão real 

quanto a comercialização de qualquer serviço, produto ou matéria-prima. Há vários 

casos em que as empresas usam algum tipo de experiência para vender mais os 

seus produtos de sempre. Para Pine II e Gilmore (1999), a maior diferença entre 

uma  empresa  que  usa  a  experiência  para  vender  produtos  ou  serviços  e  uma 

empresa que vende a experiência em si é o nível de envolvimento do produto com o 

cliente  e  a  ênfase  nos  desejos  e  necessidades  que  precisam  ser  atendidos. 

Podemos observar a evolução dos setores econômicos na Figura 1, apresentada por 

Pine II e Gilmore (1999).

        Figura 1: Evolução da Economia
Fonte: PINE II; GILMORE, 1999, p. 22.
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O  preço aumenta,  conforme  a  Figura  1,  devido  à  customização  que  os 

produtos e serviços receberam. Conforme nos aponta Porter (1986 apud QUEIROZ, 

1999,  p.  16),  “os  lucros  constituem uma função de equilíbrio  entre  a  oferta  e  a 

procura. Se a procura for maior do que a oferta, isto resulta em alta rentabilidade”. A 

“experiência” passa a ser produzida e comercializada instantaneamente, o que fará 

do produto e cada pessoa único e diferente. 

Para  Peppers,  Pine  II  e  Rogers (1997  apud  QUEIROZ,  1999,  p.  17),  "o 

ambiente competitivo atual parece demonstrar que é mais fácil conseguir que uns 

poucos  gastem  mais  (de  forma  mais  seletiva)  do  que  fazer  milhões  gastarem 

algumas moedas”. Assim, a tendência atual é uma volta ao tipo de relacionamento 

com o  mercado que se  tinha antes  da  revolução industrial,  onde os  produtos  e 

serviços eram desenvolvidos de forma personalizada para cada cliente.

2.5. CONCEITO DE EXPERIÊNCIA

O setor de experiências surge para alguns como uma evolução do setor de 

serviços, para outros, como uma forma de marketing de produtos e serviços. Nesse 

caso, as atividades ligadas ao experimentar serviriam apenas para promover outros 

produtos  e  serviços.  Neste  trabalho  utilizaremos  as  duas  classificações. 

Observando-as, percebemos que só o que muda são as formas de aplicação de 

cada uma. Os preceitos são sempre os mesmos. A seguir, podemos acompanhar a 

evolução das tentativas de conceituar a “experiência” já publicadas.

1 Uma experiência  envolve  a participação e o envolvimento  do indivíduo no 

consumo; uma mudança no conhecimento, habilidade, memória ou emoção; e 

esforços direcionados para enfrentar uma necessidade psicológica ou interna 

do participante. (O’SULLIVAN; SPANGLER, 1998, p. 2-3)5.

2 A experiência ocorre como resultado do encontro, de se submeter ou viver 

situações.  Elas  devem  estimular  os  sentidos,  o  coração  e  a  mente. 

Experiências também ligam a marca da empresa ao estilo de vida de seus 

5 Tradução livre do autor: An experience involves the participation and involvement of the individual 
in the consumption; a change in knowledge, skill,  memory or emotion; and an effort directed at 
addressing a psychological or internal need of the participant.
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clientes. (SCHMITT, 1999, p. 26-27)6.

3 Enquanto  commodities são  fungíveis,  bens  são  tangíveis,  serviços  são 

intangíveis, as experiências são memoráveis. Experiências são eventos que 

envolvem  indivíduos  de  modo  próximo,  personalizado.  Experiências  são 

setores econômicos distintos. Distintos dos serviços, como os serviços são de 

mercadorias. Mas, assim como bens e serviços, a experiência tem as suas 

próprias  qualidades  e  características  e  apresenta  seus  próprios  desafios. 

(PINE II; GILMORE, 1999, p. 12-13)7.

Podemos analisar a evolução das ideias sobre a experiência pelas citações 

acima. No primeiro trecho, observamos uma corrente de pensamento que mostra 

apenas o que é a experiência e como ela afeta (ou deveria afetar) os participantes. 

Na segunda citação, percebemos a experiência como proveniente do encontro, do 

choque, do estímulo dos sentidos e do aproveitamento disso pelas empresas, para 

atingir com mais profundidade os consumidores. A última apresenta uma visão mais 

economicista,  que  destaca,  além  de  todas  essas  características  peculiares,  a 

experiência como um novo setor da economia. Apesar de a primeira apresentada 

parecer mais embrionária, é a única aceita como conceito de experiência por parte 

da academia.

As  experiências  sempre  foram  parte  principal  dos  negócios  de 

entretenimento.  A  diferença  é  que,  hoje,  o  conceito  de  comercialização  de 

“experiências”  está se enraizando em empresas tradicionais.  A “sensação”  como 

produto deixa de ser parte exclusiva de cinemas, teatros e parques de diversão.

Para mostrar as características de uma “experiência”, reproduzimos na Figura 

2, um quadro presente em Pine II e Gilmore (1999, p. 6) que mostra as diferenças 

entre os setores econômicos e a proposta com a entrada do setor das experiências.

6 Tradução  livre  do  autor: Experience  occurs  as  a  result  of  encountering,  undergoing,  or  living 
through  situations.  They  are  triggered  stimulations  to  the  senses,  the  heart,  and  the  mind. 
Experiences also connect the company and the brand to the costumers’ lifestyle.

7 Tradução livre do autor:  While commodities are fungible, goods tangible, and services intangible, 
experiences are memorable. […] Experiences are events that engage individuals in a personal 
way. […] Experiences are a distinct economic offering, as distinct from services as services are 
from goods. But, like goods and services, have their own distinct qualities and characteristics and 
present their own design challenges.
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Distinções Econômicas

Commodities Bens Serviços Experiências

Economia Agrária Industrial Serviço Experiência
Função 

Econômica Extrair Fazer, fabricar Entregar Encenar

Natureza de 
Oferta Fungível Tangível Intangível Memorável

Principal Atributo Natural Padronizado Customizado Personalizado

Método de 
Estoque

Armazenado por 
atacado

Estocado após 
produção

Entregue de 
acordo com a 
demanda

Revelado aos 
poucos

Vendedor Comerciante Fabricante Provedor Encenador

Comprador Mercado Usuário Cliente Convidado

Fatores de 
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Figura 2: Distinções Econômicas 
Fonte: PINE II; GILMORE, 1999, p. 6.

2.6. O TURISMO NA EXPERIÊNCIA

A  civilização  capitalista  não  tem  sido  somente  uma  civilização  bem-
sucedida.  Acima  de  tudo,  tem  sido  uma  civilização  sedutora.  Tem 
conseguido seduzir até suas vítimas e oponentes. (WALLERSTEIN, 2003, 
p. 119).

Novas tecnologias incentivam novos gêneros de experiências. Podemos citar 

como exemplos:  jogos interativos,  Internet,  salas de  chat  e os jogos  multiplayer, 

simuladores e todos os elementos que contribuem para a construção desses tipos 

de realidade virtual.

Podemos  enxergar  o  turismo  nessa  mesma  perspectiva.  O  turismo  se 

enquadra dentro desse tipo de experiência,  pois  a  partir  do momento em que o 

turista  se  locomove  para  um outro  lugar,  ele  passa  a  viver  tudo o  que  é  parte 

daquele local.

Observando a  apropriação de elementos e imagens por  parte  do  turismo, 

conforme nos coloca Ouriques (2005), a paisagem vista como uma mercadoria é 

uma prática que aparece na sociedade capitalista. O turismo, portanto, promove a 
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"venda"  da natureza,  das construções históricas e das manifestações folclóricas. 

Dentro  de "paisagem" podemos colocar  todo e qualquer  elemento pertencente à 

atividade turística.

É comum caracterizarmos o turismo como pertencente ao setor de serviços, 

mas  neste  estudo  percebemos  que  é  mais  pertinente  classificá-lo  como 

“experiência”. Assim como dentro do setor secundário existe muito do primário, e 

dentro do setor de serviços existe muito do setor industrial, no setor da experiência 

existe muito de todos os outros setores. Todos os setores são necessários para o 

bom funcionamento da experiência.

A experiência se apresenta como uma evolução do setor de serviços, usando 

tudo o que já foi  feito e adicionando seus componentes particulares. A atividade 

turística  usa  todos  os  serviços  que  um  lugar  tem  para  oferecer,  desde  lojas, 

restaurantes e postos de atendimento ao turista a hospitais e postos policiais.

Uma máxima muito utilizada no planejamento turístico: “uma cidade só será 

boa para o turista  se for  boa para a população local”  pode ser  aplicada para o 

conceito  de  experiência  também.  Ninguém  mais  que  a  população  sabe  das 

qualidades e deficiências da localidade. Apesar de algumas vezes os moradores não 

valorizarem coisas que os turistas exaltam e de supervalorizarem aspectos que as 

pessoas de fora não dão importância,  a  população local  conhece muito  bem os 

problemas da área. Problemas que, muitas vezes, não são nem percebidos pelos 

turistas e visitantes. Poderíamos substituir a frase por: “a experiência só será boa 

para o turista se for boa para a população local antes”.

2.7. CAMPOS DA EXPERIÊNCIA TURÍSTICA

Segundo Pine II e Gilmore (1999), podemos dividir as atividades turísticas 

em  experiências  de  Absorção e  de  Imersão.  Dentro  disso,  espera-se  dos 

participantes dois tipos de participação: Ativa ou Passiva. A partir desses preceitos 

podemos conceituar e posicionar o papel do participante no Turismo e pensar novas 

alternativas para as atividades turísticas brasileiras.

Baseados no quadro sobre “Campos da Experiência” de Pine II e Gilmore 
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(1999, p. 30), esquematizaremos a participação do turista em algumas atividades 

realizadas por eles durante o “consumo” do turismo (Figura 3).

Figura 3: Campos da Experiência
Fonte: PINE II; GILMORE, 1999, p. 30.

Se formos analisar de modo geral a Figura 3, notamos que o turismo estaria 

somente localizado na parte do gráfico que corresponde a  Imersão, uma vez que, 

para desfrutar da atividade, o turista precisa viajar e se deslocar para algum destino. 

Neste  estudo,  entenderemos  como  “turismo”  as  atividades  desenvolvidas  pelos 

turistas  ou  visitantes  no  período  em  que  este  está  consumindo  a  experiência 

turística.

De acordo com tais autores, o Entretenimento é gerado pelas atividades de 

absorção, não exige uma participação ativa e, geralmente, ocorre quando um turista 

assiste a uma apresentação de dança, música ou teatro. Apesar de não estar dentro 

do processo, a absorção ocorre por seus sentidos, ainda que o turista não deseje.

Como Estético,  podemos  descrever  qualquer  atividade  que  não  exija 

participação ativa, mas que a imersão é necessária. Chama-se de “estético”, pois é 

mais importante estar lá, do que sentir alguma sensação ou exercer algum tipo de 

pensamento crítico sobre a situação ou local. Como exemplo, podemos citar turistas 

que gostam de visitar lugares que dê a eles algum status, sem se importar com as 
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atividades que são desenvolvidas no local.

As  atividades  Escapistas são  aquelas  nas  quais  as  pessoas  têm  uma 

participação ativa e estão imersas no que é proposto. O ambiente escapista é criado 

para o visitante e exige dele  a  participação direta,  já  que ele  é  uma das peças 

fundamentais para que a atividade ocorra. São exemplos: os parques temáticos, as 

atividades teatrais encenadas pelos próprios espectadores ou, até mesmo, salas de 

bate papo e arenas de paintball.

Nas experiências  Educacionais,  o  turista  absorve  tudo o que é ensinado 

como se fosse um aluno e exige uma participação ativa, ainda que mental. Podemos 

citar qualquer palestra, aula ou atividade que se proponha a ensinar alguma coisa.
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3. TUDO DEVE CONTAR UMA HISTÓRIA

As pessoas adoeciam e inventamos histórias sobre humores e sangrias e as 
levávamos ao barbeiro para que pudessem se curar. As histórias eram um 
meio de entendermos o mundo com mais facilidade. Contar histórias é a 
única forma conhecida de se disseminar uma idéia. Os marqueteiros não 
inventaram a  arte  de  contar  história,  apenas  a  aperfeiçoaram.  (GODIN, 
2005, p. 2).

Podemos dizer que o fator motivador das viagens turísticas é algum atrativo 

ou  um  conjunto  deles  existentes  em  determinada  localidade.  Nesses  casos,  os 

serviços de alojamento, transporte e outros serviços de apoio são utilizados apenas 

como apoio destes atrativos.  Por que não transformar todos os elementos desta 

viagem em atrativos para otimizar a experiência no destino turístico?

A maior parte dos serviços que serão utilizados para a composição da oferta 

turística é totalmente passível de mudanças e adaptações que ajudariam a incluir 

tais serviços na história que a localidade conta ou pretende contar. O primeiro passo 

para iniciar  o  processo de transformar toda e qualquer  parte  da viagem em um 

atrativo  é  descobrir  dentro  de  cada  um deles  uma história  interessante  ou  uma 

peculiaridade que fará com que os turistas tenham interesse em conhecer o atrativo, 

ou, ainda, encontrar uma forma de inseri-lo na história que já está sendo contada 

pelo lugar.

Toda história deve ser bem contada. Não podem existir elementos que façam 

com que o turista se desligue em algum momento ou questione a história que está 

sendo  contada  por  causa  de  uma  falha  no  contar  a  história.  Por  exemplo,  um 

restaurante com temática de floresta não pode ter uma tomada e fios aparentes. Por 

mais que o tema utilizado seja  artificialmente construído,  a  história  deve levar  o 

participante  por  uma  linha  condutora  capaz  de  evoluir  naturalmente  dentro  do 

processo.



27

3.1. O MUNDO É UM PALCO

Espaço Cênico [Palco]: é o espaço concretamente perceptível pelo público 
na ou nas cenas, ou ainda os fragmentos de cenas de todas as cenografias 
imagináveis.  É quase aquilo  que entendemos por  "a  cena"  de teatro.  O 
espaço cênico nos é dado aqui e agora pelo espetáculo, graças aos atores 
cujas evoluções gestuais circunscrevem este espaço cênico. (PAVIS, 2007, 
p. 133)

No livro  The Empty  Space  (1968),  o autor do livro  e diretor  teatral  Peter 

Brook alega que seria capaz de pegar qualquer espaço vazio e chamá-lo de palco. 

Quando um homem anda por este espaço vazio, uma outra pessoa o observa. Para 

ele, isto é tudo que é necessário para que uma ação teatral seja iniciada. Algumas 

empresas conseguem enxergar essa função teatral no momento que exercem suas 

atividades rotineiras e lidam com o cliente. Se os negócios conseguem transformar 

seus locais  de  trabalho  e  negociação  em um palco,  então  as  oportunidades de 

conseguir diferenciar a sua marca e seus produtos passam a ser muito maiores do 

que nas outras empresas.

Com o modelo do teatro aplicado aos sistemas administrativos e destinos 

turísticos,  produtos  que  parecem  incapazes  de  interagir  com  o  consumidor,  se 

tornam capazes de proporcionar aos usuários uma experiência memorável.  Além 

disso, novas ferramentas de trabalho, jamais pensadas numa mentalidade de bens e 

serviços,  podem  ser  introduzidos  nesta  nova  segmentação  para  melhorar  a 

experiência  nos  demais  setores  da  economia.  Quem  conseguir  entender  como 

colocar  toda  interação  dentro  de  uma  experiência,  terá  maior  sucesso  nestas 

atividades.

3.1.1. A Magia Disney

Podemos citar a  Walt Disney World Resorts & Theme Parks  como um dos 

maiores, senão o maior, exemplo de história artificialmente construída ao redor de 

um  tema.  O  complexo  inclui  quatro  parques  temáticos,  dois  parques  aquáticos, 

campos de golfe com mais de 99 buracos, mais de 22 hotéis recreativos (cada um 
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com  uma  tematização  diferente  e  grande  quantidade  de  restaurantes),  lojas  e 

lugares de entretenimento em geral.

O lugar conta uma história. Todos os detalhes são levados em consideração. 

A  magia  do  local  é  sempre  preservada.  Ao  entrar  no  Walt  Disney’s  World,  o 

“convidado” (é assim que os visitantes são chamados no parque) é transportado 

para um outro universo, onde os problemas da vida cotidiana parecem não existir. 

Cada elemento que compõe o cenário e o atrativo conta uma parte da história. A 

preparação do  visitante  começa antes  mesmo de  chegar  ao  parque  de  destino. 

Podemos citar, por exemplo, os transportes que levam as pessoas do TTC Disney 

(Ticket and Transportation Center Disney, uma espécie de terminal, hub) e faz toda 

a distribuição de visitantes pelos parques. As opções para se deslocar do TTC para 

os parques e hotéis da Disney são a balsa, o monotrilho e as diferentes linhas de 

ônibus.

Em todas essas opções há uma preparação para as atrações que o visitante 

encontrará nos parques, ou seja, os “convidados” são imersos na “Magia Disney” 

antes de chegar. Por exemplo: todas as locuções explicativas e informações sobre 

os  pontos  de  parada  e  destinos  são  feitas  com  vozes  dos  personagens  mais 

conhecidos, fazendo com que as pessoas sintam aqueles personagens cada vez 

mais perto e mais reais. Além disso, o design dos transportes proporciona uma visão 

de quase 360° aos passageiros, devido às estruturas de vidro, que possibilitam ver e 

conhecer o lugar para onde estão indo antes mesmo de chegar. Em todos os pontos 

de parada são exibidos filmes explicativos e de divulgação sobre os parques e os 

hotéis Disney, aumentando o desejo das pessoas de conhecer os locais mostrados.

Ao chegar nos locais, tudo é diferente do mundo real e há variações temáticas 

de parque para parque. Por exemplo, todas as grades de entrada dos parques têm 

formato da cabeça do Mickey Mouse (principal personagem da Disney). Os arbustos 

são podados com a forma de diversos  personagens.  Ao entrar  nos parques,  os 

visitantes são recepcionados pelos personagens dos desenhos e filmes, que posam 

para  fotos  e  distribuem  autógrafos.  A  presença  destes  personagens,  até  então 

virtuais, colabora ainda mais para que os visitantes se sintam imersos no produto 

que está sendo consumido.

Há  um  ponto  dentro  deste  exemplo  que  poderia  afetar  a  experiência 

negativamente: as filas. É comum haver filas em atrativos turísticos durante a alta 
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temporada. Isto pode acabar com o humor de qualquer pessoa que se propõe a 

passear  por  tais  localidades.  Durante  a  temporada de novembro  a  fevereiro,  os 

parques da Disney estão muito cheios, em especial nas semanas de Natal e Ano 

Novo.

Além de abrir em horários alternativos e colocar atrações e eventos especiais, 

a equipe Disney pensou em mais uma forma de otimizar a experiência da fila. Cada 

espaço destinado à fila de um atrativo é decorado com o tema do atrativo que será 

visitado. Além disso, existem elementos escondidos no meio das atrações e áreas 

de espera. Foram implantados diversos “Mickeys” através dos cenários e objetos 

decorativos. Existe um livro vendido na Disney que ajuda os caçadores de Mickey a 

encontrá-lo nos mais diversos lugares, fazendo do tempo parado num mesmo lugar 

um jogo inusitado de busca pelos Hidden Mickeys (Mickeys escondidos).

Podemos perceber por esses exemplos que a Disney é um lugar que atende 

todas as necessidades básicas de uma pessoa (conforto, segurança e higiene) para 

que ela consiga imergir no tema proposto por eles. Todo cuidado é pouco quando se 

conta uma história criada. 

Mesmo que pareça uma venda de experiências em massa, devemos ressaltar 

que a Disney trata cada cliente como um cliente diferenciado. A questão é que, 

mesmo que pareça um produto pronto e distribuído para todos da mesma forma, 

cada  participante  deve  se  sentir  único  e  especial.  Com foco  na  individualidade, 

transformar as emoções passadas em cada “venda” única para cada um.

3.2. ESPETACULARIZAÇÃO DA HISTÓRIA

A dominação da mercadoria exerceu-se, antes do mais, de uma maneira 
oculta sobre a economia, que ela própria, enquanto base material da vida 
social, permanecia desapercebida e incompreendida, como o familiar que 
apesar  de  tal  não  é  conhecido.  Numa sociedade em que  a  mercadoria 
concreta permanece rara ou minoritária, a dominação aparente do dinheiro 
se apresenta  como o emissário  munido  de  plenos  poderes  que fala  em 
nome de uma potência desconhecida. Com a revolução industrial, a divisão 
manufatureira do trabalho e a produção maciça para o mercado mundial, a 
mercadoria aparece efetivamente como uma potência que vem realmente 
ocupar a vida social. É então que se constitui a economia política, como 
ciência  dominante  e  como  ciência  da  dominação.  O  espetáculo  é  o 
momento em que a mercadoria chega à ocupação total da vida social. Não 
só a relação com a mercadoria é visível, como nada mais se vê senão ela: o 
mundo que se vê é o seu mundo. (DEBORD, 2000, p. 41)
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Pensando por estes aspectos e vendo como podemos nos utilizar de um fato 

real  para  transformar  o  objeto  em  um  espetáculo,  somos,  automaticamente, 

remetidos ao livro A Sociedade do Espetáculo – Comentários sobre a sociedade do 

espetáculo, de Debord (2000).

A dominação da economia sobre a vida em sociedade ultrapassa o ter  para 

preferir  parecer. O espetáculo, aqui, aparece como uma evolução do consumismo 

exacerbado.  Se  antes  as  pessoas  compravam  alguma  coisa  para  possuir  tal 

mercadoria, segundo Debord, hoje as pessoas se preocupam com a imagem e com 

a repercussão que esta compra proporciona. A preocupação passa a ser como ela 

conseguirá se transformar em alguém ou aquilo que deseja.

Assim percebemos que a sociedade do espetáculo é o próprio espetáculo, a 

forma mais perversa de ser da sociedade do consumo, como bem observa o  livro 

Showrnalismo: a notícia como espetáculo:

O espetáculo – diz Debord – consiste na multiplicação de ícones e imagens, 
principalmente através dos meios de comunicação de massa, mas também 
dos rituais políticos, religiosos e hábitos de consumo, de tudo aquilo que 
falta  à  vida  real  do  homem  comum:  celebridades,  atores,  políticos, 
personalidades,  gurus,  mensagens  publicitárias  –  tudo  transmite  uma 
sensação de permanente aventura, felicidade, grandiosidade e ousadia. O 
espetáculo  é  a  aparência  que  confere  integridade  e  sentido  a  uma 
sociedade  esfacelada  e  dividida.  É  a  forma  mais  elaborada  de  uma 
sociedade  que  desenvolveu  ao  extremo  o  ‘fetichismo  da  mercadoria’ 
(felicidade identifica-se a consumo). Os meios de comunicação de massa – 
diz Debord – são apenas “a manifestação superficial mais esmagadora da 
sociedade do espetáculo, que faz do indivíduo um ser infeliz,  anônimo e 
solitário  em  meio  à  massa  de  consumidores”.  (ARBEX  JR,  2001  apud 
BAHIA, 2005, p. 3).

Desta maneira, as relações entre as pessoas transformam-se em imagens e 

espetáculo. "O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social 

entre pessoas, mediada por imagens", argumenta Debord (2000, p. 14 ). O consumo 

e a imagem ocupam o lugar que antes era do diálogo pessoal através da TV e os 

outros meios de comunicação de massa, produzindo o isolamento e a separação 

social entre os seres humanos. Por exemplo, a questão da droga será tratada na TV, 

como  já foi abordado em algumas telenovelas, e não no seio familiar. Ocorre aí uma 

inversão de valores. O espetáculo constitui a realidade e a realidade, o espetáculo. 

Não há um limite definido entre eles, eles se confundem.
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Se analisarmos a abordagem de fatos históricos significativos pelos meios de 

comunicação  mais  comuns,  nos  depararemos  com  uma  visão  distorcida  e 

manipulada em prol  da espetacularização do que está sendo contado. Novelas e 

minisséries  como  O  Quinto  do  Infernos (Rede  Globo,  2002)  e  Caramuru  -  A 

Invenção do Brasil (Rede Globo, 2001) mostram a história do Brasil  de maneira 

totalmente  "floreada"  para  que  fique  mais  interessante  para  o  consumo  dos 

espectadores.

O  espetáculo,  como  tendência,  a  fazer  ver (por  diferentes  mediações 
especializadas) o mundo que já não se pode tocar diretamente, serve-se da 
visão como o sentido privilegiado da pessoa humana - o que em outras 
épocas fora o tato; o sentido mais abstrato, e mais sujeito à mistificação, 
corresponde à abstração generalizada da sociedade atual. (DEBORD, 2000, 
p. 18).

Trazendo a situação da espetacularização de elementos históricos reais para 

o turismo, nos deparamos com um quadro não muito diferente. Histórias contadas 

de modos mais emocionantes,  heróis  e vilões criados ou "alterados" para que o 

produto turístico final se torne mais interessante. Voltando a Debord (2000, p. 22), 

quando ele coloca que, “nesta proposta sociedade do espetáculo, a sociedade é o 

espetáculo, a mitificação e hiper valorização de alguns lugares e pessoas da história 

é perfeitamente compreendida”. Apontaremos, a seguir, alguns casos nos quais os 

atrativos ganharam força devido à exploração ou potencialização de alguma história 

por meio da experiência turística.

3.2.1 O Caso de Sarajevo

Uma  das  utilizações  da  tematização  do  turismo  tem  ligação  direta  com 

assuntos sombrios e, muitas vezes, assustadores. O “turismo fantasma”, como foi 

nomeado no livro de Fábio Schivartche (2001), leva o participante por lugares onde 

ocorreram tragédias e o faz vivenciar aquela história de maneira real.

Esta  divisão  do  turismo revolucionou  a  experiência  turística  em Sarajevo, 

capital  e a maior cidade da Bósnia Herzegovina. A cidade foi  palco de uma das 
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guerras  mais  sangrentas  pós  Vietnã.  Os  confrontos  duraram  de  1992  a  1995, 

causando grande destruição na cidade. A reconstrução começou logo que cessaram 

as hostilidades e, por volta do ano de 2003, a maior parte da cidade já tinha sido 

reconstruída, havendo apenas algumas ruínas no centro da cidade.

Nessas ruínas restantes e atalhos remanescentes da época do conflito é que 

acontecem os passeios turísticos. Utilizando um personagem que realmente existiu, 

um ex-general  de  defesa  da  Bósnia,  os  visitantes  são  guiados  por  locais  onde 

ocorreram batalhas face a face. O general vai apontando pelo caminho, locais onde 

morreram companheiros de batalha e contando diversas histórias de guerra. 

Um dos locais do passeio é um túnel de 800 metros, que começa em uma 
casa num destruído bairro de classe média; atravessa o aeroporto, então 
controlado pela Otan e termina em uma vila próxima. Era por ali, segundo 
consta, que passaram 300.000 pessoas em fuga durante o cerco da cidade. 
Hoje, objetos como armas, capacetes e armas velhas fazem parte do museu 
(novo uso da casa); pás e enxadas enlameadas e o próprio túnel onde a 
água alcança os joelhos fazem parte do roteiro dos turistas, atraídos pelos 
“resultados” da guerra. (OURIQUES, 2005, p. 56 e 57).

Julgar a legitimidade ou a importância de tais atividades para o turismo é 

complicado.  Analisando  economicamente,  podemos dizer  que  qualquer  atividade 

legal  que  possa  trazer  um  fluxo  maior  de  turistas  para  o  local  é  interessante. 

Pensando socialmente, não temos mensuração de como as pessoas influenciam e 

são influenciadas por tal atração. 

As  opiniões  das  pessoas  sobre  este  tipo  de  turismo  são  bastante 

contraditórias.  Alguns  acham  interessante  poder  imergir  tanto  em  um  tema  ou 

história, outros acham estranho passear e visitar uma história de mortes e destroços. 

Há  ainda  os  que  defendem que  “o  turismo  de  terror pode  ajudar  a  diminuir  os 

crimes”. De certa forma, a afirmação faz sentido, se pensarmos que a pessoa pode 

ficar impressionada com o que “vivenciou” e não querer que coisas daquele tipo se 

repitam.
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3.2.2 O Caso do Folclore

Algumas localidades usam de seu próprio folclore para contar a sua história. 

Nada mais justo do que se apropriar de elementos reais e importantes culturalmente 

para atrair visitantes que não conhecem o local e sua cultura. Nos exemplos aqui 

citados ocorre uma espécie de teatralização do folclore, como se a cultura fosse um 

espetáculo para o turista ver. Os exemplos aqui apresentados são resultantes da 

observação do autor e a pesquisa nos materiais de divulgação digital de cada um 

dos atrativos.

Em Parintins,  o  turismo se  apossou de elementos folclóricos  da região  e, 

através de pesquisas, conseguiu recriar o ritmo xamanístico. Esse é um exemplo 

claro de teatralização bem sucedida, já que consegue resgatar e recriar um ritual 

indígena e folclórico, fazendo o público ter acesso a tal cerimônia, além de mostrar 

todo o procedimento com beleza, originalidade e efeitos.

A  mesma proposta  envolvendo  folclore  indígena  aparece  como uma forte 

atração na Bolívia.  Segundo a própria Constituição deste país:  "A Bolívia  é uma 

nação pluricultural, multiétnica e multilíngüe" e, até hoje, algumas “chulas” (mulheres 

que vestem várias saias coloridas sobrepostas) não permitem ser fotografadas, pois 

acreditam que a máquina pode tirar-lhes a alma.

A capital folclórica boliviana é Oruro, no extremo sul do país, onde acontece, 

40  dias  antes  da  Páscoa,  o  mais  animado  carnaval  da  Bolívia,  declarado  pela 

Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas – UNESCO 

como “Patrimônio Intangível da Humanidade”. Durante a celebração é possível ver 

um  sincretismo  religioso-pagão  e  as  danças  típicas  que  remontam  as  mesmas 

historias escutadas pelos índios no processo de catequização.

A mesma situação acontece no carnaval  carioca  e paulista,  uma vez que 

recriam alguma história ou tema e as pessoas têm a possibilidade de interagir com o 

assunto abordado. O carnaval brasileiro é uma festa consagrada internacionalmente 

e que, sem dúvida, atrai turistas do mundo todo e emociona até mesmo as pessoas 

que estão habituadas a ver o carnaval todos os anos. É um excelente exemplo do 

contar uma história, emocionar e fidelizar o turista para que participe todos os anos 

dessa grande festa.
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 Em Goiás, mais especificamente na cidade de Pirenópolis, ocorre a Festa do 

Divino Espírito Santo e a Cavalhada, sempre 45 dias após o Domingo de Páscoa. A 

festa mistura diversas manifestações profanas e religiosas, de variadas origens e 

significados. A profusão de folclore é tão rica que contagia e atrai leigos e eruditos, 

profanos e religiosos, conseguindo atender a expectativa de todos.

A Cavalhada é o ponto alto dessa festa. É durante a Cavalhada que a história 

contada mais aparece para atrair os turistas. Reproduzindo a luta medieval entre 

cristãos e mouros montados a cavalo, o espetáculo consegue atrair quase 15 mil 

pessoas  para  os  12  dias  de  evento.  Ainda  estão  presentes  na  Festa  do  Divino 

Espírito Santo a procissão, a roqueira (salva de tiros de canhões de roca), queima 

de fogos e os mascarados, que se fantasiam com cabeça de boi ou de onça para 

assustar de forma divertida ao público do evento.

Na região de Vassouras, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Barra do Piraí e 

Valença, no estado do Rio de Janeiro, temos a possibilidade de conhecer o roteiro 

Vale do Café, focado principalmente em Turismo Rural. O roteiro chama a atenção 

devido a grande integração existente entre as parcerias público – privadas e as que 

nascem entre os próprios empresários. Toda a experiência é baseada consciência 

histórica dos envolvidos no receptivo local e a preocupação com o envolvimento da 

comunidade no processo, além, é claro, da representação de personagens históricos 

em alguns trechos do percurso.

3.3. TURISMO HISTÓRICO – CULTURAL

Quando a  história  contada por  um lugar  é  uma história  real,  os  cuidados 

tomados devem ser muito maiores. Apesar de, naturalmente, a história ser coerente 

por ser verdadeira, os detalhes reais precisam estar corretos, pois os participantes 

podem já conhecer tal história. O patrimônio cultural existente em determinado local 

valoriza turisticamente e a conta a história daquele lugar.

De  acordo  com  o  website do Instituto  Brasileiro  de  Turismo  –  Embratur, 

patrimônio cultural é o conjunto de todos os bens, sejam eles materiais ou imateriais, 

que pelo seu valor próprio devem ser considerados de interesse relevante para a 
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permanência  e  a  identidade  cultural  de  um povo.  O patrimônio  é  a  herança  do 

passado, logo, precisa ser preservado a fim de transmitir conhecimento às futuras 

gerações.  Do patrimônio cultural,  fazem parte  bens móveis  e  imóveis.  Nos bens 

imóveis encontramos: castelos, igrejas, casas, edifícios, praças, conjuntos urbanos e 

locais dotados de expressivo valor para a história.

O lugar  é,  em sua essência,  produção humana,  visto  que se produz na 
relação entre espaço e sociedade, o que significa criação, estabelecimento 
de uma identidade entre comunidade e lugar, identidade essa que se dá por 
meio de formas e apropriação para vida. (CARLOS, 1996, p. 28).

Além  de  os  bens  patrimoniais  serem  importantes  para  a  cultura  da 

humanidade, eles são objetos indispensáveis para o turismo cultural.  O consumo 

deste tipo de turismo, se bem orientado e desenvolvido,  passa a ser a base de 

sustentação da própria atividade. 

A construção do patrimônio cultural é um ato que depende das concepções 
que cada época tem a respeito do que, para quem e por que preservar. [...] 
O  significado  atribuído  ao  patrimônio  também  se  modifica  segundo  as 
circunstâncias de momento. (FUNARI; PINSKY, 2001, p. 16).

Pensando social e economicamente, preservar o patrimônio cultural garante 

que a sociedade tenha maiores oportunidades de perceber a si própria e criar sua 

identidade. O método de utilização e preservação da história vai variar de caso para 

caso. Explorar ou limitar, restaurar ou manter os traços da história: cada uma dessas 

decisões será tomada de acordo com o planejamento de cada lugar.

3.3.1 O Caso do Quitandinha

A cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, abriga diversos atrativos 

históricos que ajudam a contar a história do país, principalmente do Brasil-Império. 

Entre eles, podemos destacar o Palácio Quitandinha, um cassino desativado que 

hoje desenvolve atividade de entretenimento e está aberto para visitação.
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O palácio  foi  construído  em 1944  por  Joaquim  Rolla,  para  ser  o  maior 
cassino hotel da América do Sul, é em estilo normando, apresentando em 
seu  interior  o  estilo  “Hollywoodiano”.  Numa  área  de  50.000  m²,  o 
Quitandinha foi construído para ser a “Capital do jogo bancado no Brasil”. 
Banheiros em mármore, lustres com pingentes de cristal e um sistema de 
iluminação  que  seria  suficiente  para  iluminar  uma  cidade  de  60.000 
habitantes.  Seus  salões  podem  abrigar  até  10.000  pessoas 
simultaneamente. (Wikipedia, 2009)

Os  hóspedes  do  Hotel  Quitandinha  eram  milionários,  atrizes,  vedetes  e 

políticos que queriam ser tratados com todo luxo e suntuosidade possíveis. Em 30 

de maio de 1946, o presidente Dutra proibiu o jogo no país e, assim, o Quitandinha 

acabou não conseguindo sobreviver como hotel. Seus apartamentos foram pouco a 

pouco sendo vendidos e a partir de janeiro de 1989 foi restaurado.

Atualmente, uma parte foi vendida como apartamentos residenciais e outra foi 

vendida  para  o  Serviço  Social  do  Comércio  –  SESC,  que  é  utilizada  para 

congressos, eventos, shows, feiras e outras opções de lazer. O Palácio tem o maior 

teatro e pista de patinação no gelo da América Latina. Ao acessarmos o website do 

SESC, ainda não encontramos programação sobre o que é ou será desenvolvido lá. 

A  população  local  também  não  tem  conhecimento  das  atividades  que  são 

desenvolvidas no Quitandinha.

Por  contato  feito pelo  correio  eletrônico,  nos  foi  informado  que  o  SESC 

Quitandinha está,  temporariamente,  em obras.  Foram encontrados  na  edificação 

alguns problemas de infra-estrutura, de alto custo, e os projetos necessários para a 

recuperação  estão  em fase  final  de  criação.  O  prédio  é  tombado  pelo  Instituto 

Estadual do Patrimônio Cultural – INEPAC. Toda e qualquer adequação deve ser 

aprovada pelo órgão, o que dá consistência ao processo, porém demanda um prazo 

bem mais longo.

Analisando  o  prisma  turístico,  descobrimos  que  atualmente  o  Quitandinha 

está aberto para visitação turística sem grandes atrações ou atividades que contem 

a história além de toda a estrutura arquitetônica daquele lugar. O ingresso custa R$ 

3,00  para  comerciário,  dependente,  estudante,  terceira  idade  e  portador  de 

necessidades especiais e R$ 6,00 para o público em geral.

Ainda por correio eletrônico, mostraram que, por determinação da Presidência 
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do SESC Rio, foi criado um grupo para elaboração de um Plano Diretor para otimizar 

a  ocupação  de  cada  espaço  do  Quitandinha,  criando  um conjunto  harmônico  e 

funcional.  As  definições  relativas  aos  produtos  estão  sendo  discutidas  com 

consultores de cada área que será abrangida e visam à dinamização do complexo 

com ênfase na atuação cultural.

Mesmo com a forte história presente no atrativo, o SESC não parece buscar 

nenhum tipo de experiência temática ou diferenciada que vá além do “estar dentro 

do local”. Pelo que foi informado, a diretoria pensa em possibilidades de uso das 

instalações para outras atividades culturais  que não estão diretamente ligadas à 

história do lugar, mas que servirá para o uso de sua população.

3.4. TURISMO HISTÓRICO – CULTURAL COMO FATOR PRESERVADOR

A preservação de todo patrimônio histórico acaba impondo algumas regras 

que, muitas vezes, os turistas não concordam em segui-las. Atualmente, este quadro 

tem mudado. O turista nem sempre é o vândalo ou destruidor do patrimônio. Se 

ações forem bem planejadas para o incremento de visitas em igrejas, museus e 

monumentos, eles sobrevivem por si próprios. O turista enriquece o setor. O turismo 

cultural  tem sido  um importante segmento  do turismo,  à  medida  que cria  novas 

oportunidades para a revitalização de cidades, ou distritos históricos.

Durante muito tempo, prevaleceu no Brasil a idéia de que uma visita a um 
prestigioso museu, a uma pinacoteca ou a um solar mobiliado do século XIX 
deveria, necessariamente, ser revestida de certa gravidade. É como se, ao 
entrar  no  edifício  detentor  de  veneráveis  relíquias,  todos  devessem 
percorrer  os longuíssimos corredores e  intricados labirintos  de salas  em 
quase absoluto silêncio, quebrado apenas por leves sussurros de algumas 
explicações dos mestres que acompanhavam a visita. (PIRES, 2001  apud 
IKEDO, 2008, p.98).

Atualmente,  os  museus  e  outros  patrimônios  históricos  possuem  uma 

utilização mais dinâmica que a proposta acima, focada na experiência do turista. 

Percebemos assim que a cultura usada como estratégia de mercado, priorizando 

questões econômicas sobre a preservação do patrimônio histórico cultural, pode ser 
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uma  grande  aliada  na  conservação  de  prédios  e  monumentos  históricos.  A 

preservação deve ter, além do caráter estético, preocupação social com a população 

local, que na maioria das vezes é retirada do seu local de residência para que o 

lugar se transforme num polo de lazer. É importante que as práticas de tombamento 

e  preservação  do  patrimônio  se  relacionem com o  planejamento  urbano,  e  que 

principalmente, a população local seja incluída nesse processo, visando à melhoria 

da qualidade de vida urbana.

Hoje, o modelo de planejamento urbano voltou-se para a remodelação das 

cidades a partir da preservação do patrimônio histórico como forma de adequá-las 

ao mercado, à produção e consumo, e como forma de atrair mais investimentos e 

capitais  das  grandes  empresas  nacionais  e  internacionais,  como  é  o  caso  das 

grandes redes internacionais de hotéis.

Na realidade, a preocupação do Estado em preservar o patrimônio histórico 

está ligada aos interesses capitalistas e de legitimação do próprio Estado que, ao 

investir em grandes obras de recuperação e revitalização do patrimônio histórico, 

fortalece a sua base social. Através dessas medidas, vemos que o Estado não está 

preocupado com a valorização da cultura e do fortalecimento da identidade local.

3.4.1 O Caso da Lapa

O bairro  da Lapa,  no Rio de Janeiro,  conhecido como berço da boemia 
carioca,  também  é  famoso  pela  arquitetura,  a  começar  pelos  Arcos  - 
conhecidos  como  Arcos  da  Lapa,  construídos  para  funcionarem  como 
aqueduto nos tempos do Brasil Colonial e que, agora, servem como via para 
os bondinhos que sobem o morro de Santa Teresa. Nos últimos tempos o 
paisagismo da Lapa sofreu significativas alterações. Onde era o Largo dos 
Pracinhas (uma praça anexa aos arcos) hoje existe o  Circo Voador. A rua 
dos Arcos, que atravessa o aqueduto, era uma via ocupada por edificações 
centenárias,  entre  elas a  Fundição Progresso,  que  hoje  é  uma casa  de 
shows. (Wikipedia, 2009).

Existia uma tentativa de resgatar a vocação residencial do bairro. Para isso, 

foi criado o movimento Eu Sou da Lapa. Inspirado na famosa campanha I love NY, 

que ajudou a revitalizar a cidade americana que estava em decadência na década 

de 1970. O movimento busca resgatar o orgulho de dizer “Eu sou da Lapa”. Com o 
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apoio do poder público e a adesão da maioria dos estabelecimentos comerciais da 

Lapa, o  Eu Sou da Lapa  foi espalhado pela cidade, mas com poucas conquistas 

efetivas na área de segurança, re-inserção da população de rua e combate ao crime, 

que eram as principais reclamações dos moradores ao poder público, segundo o 

website Wikipedia (2009).

A Lapa é um local interessante de ser observado, pois hoje percebemos que 

a sua estruturação foi baseada na força da população e dos comerciantes locais. 

Nas décadas de 60 e 70, abandonada pelo governo e pela iniciativa privada, o bairro 

da Lapa sofreu um forte processo de decadência. As rodas de samba, bem como o 

interesse do público, só voltaram a fazer parte do cotidiano do bairro carioca na 

década  de  1990,  a  partir  da  criação  do  Distrito  Cultural  da  Lapa  (2000)  e  da 

restauração dos prédios antigos da região.

Hoje, fala-se em uma Lapa revitalizada. O samba divide espaço com o  hip-

hop,  com  o reggae,  com  o  rock’n  roll,  com  a  música  eletrônica.  As  casas  de 

espetáculos,  os  bares  e  as  atividades  culturais  atraem  jovens  de  variadas 

nacionalidades, idades e perfis socioeconômicos bem diferentes. Podemos perceber 

isso, ao andarmos pelas ruas da Lapa em uma sexta-feira ou sábado durante a 

noite.  O produto final  passou a ser  democrático e  propício  à  interação entre  as 

pessoas.

A experiência vivenciada pelo autor do presente trabalho, compartilhada com 

turistas  estrangeiros,  serve  de  ilustração  para  o  que  estamos  discutindo  nesta 

seção.

Dois turistas, um americano de 28 anos e um inglês de 31, foram levados 

para dois dias de passeio noturno na Lapa. Na primeira noite, eles foram ao  Rio 

Scenarium, uma casa de shows estabelecida na Lapa em 1998. Segundo o site do 

estabelecimento, é um "espaço privilegiado do samba, da MPB, do choro, do forró e 

da gafieira na noite carioca, o  Rio Scenarium reforça o processo de revitalização 

cultural  da Rua do Lavradio, no Centro Histórico do Rio Antigo". Os dois turistas 

gostaram da experiência e disseram que voltariam mais vezes. O ambiente possui 

seguranças  na  porta  e,  em  geral,  é  frequentado  por  camadas  mais  altas  da 

sociedade carioca. A experiência seria classifica como  Imersão.  Mas, dentro das 

possibilidades  que  o  local  oferece,  algumas  outras  atividades  proporcionariam 

melhor a imersão cultural que propomos neste trabalho.
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No segundo dia de passeio noturno pela Lapa, os dois turistas foram levados 

a um bar (sem placas indicando o nome do estabelecimento) que reúne centenas de 

pessoas todas as noites. O bar está localizado na Rua Joaquim Silva, paralela à Rua 

da Lapa, e não possui seguranças na porta ou ar condicionado central. Em geral, é 

frequentado por diversas camadas sociais, mas quem organiza a programação e 

executa  a  festa  são  as  camadas  mais  baixas.  Música  ao  vivo  com uma banda 

improvisada com a população local, atendimento sem treinamento feito no balcão do 

bar,  muito  samba  e  gente  dançando.  Este  é  o  clima  que  encontramos  neste 

estabelecimento.

Observando os dois turistas imersos neste ambiente, percebemos que eles 

pareciam muito mais felizes e satisfeitos que na outra experiência. A interação deles 

com a população local foi surpreendente: aprenderam a sambar com a população 

local, sem ter que fazer pose ou se sentir intimidado por serem "gringos". Pelo que 

eles colocaram, não se sentiram inseguros, mesmo sem ter seguranças na porta, ou 

melhor, mesmo sem o estabelecimento estar com as portas abertas para qualquer 

um  que  queira  entrar.  Acreditamos  que  o  clima  de  cooperação,  felicidade  e 

fraternidade transmitido entre os participantes da experiência superou qualquer outra 

visão negativa que os turistas ali presentes poderiam ter do local.

É complicado definir qual das duas experiências é melhor para o turista, pois 

implica em subjetivismo advindo de toda a formação e expectativas das pessoas em 

relação ao local. A única coisa que podemos afirmar neste exemplo é o fato de a 

segunda  experiência  parecer  mais  genuína  que  a  primeira.  O  contato  com  a 

população local é mais real e espontâneo. Na primeira experiência, o conforto e a 

sensação de segurança aparecem mais claramente e é mais válida para quem quer 

participar da atividade por meio de uma postura observadora, ao invés de "fazer 

parte" da experiência.

3.5. HISTÓRIA CONSTRUÍDA ARTIFICIALMENTE

Com o crescimento do turismo nos centros urbanos, as destinações turísticas 

se  viram  obrigadas  a  melhorar  a  infra-estrutura  local  com  obras  de  melhorias 
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urbanas para manter a atratividade local. Há quem diga que tais melhorias urbanas 

estão voltadas,  especificamente,  para  o  mercado turístico.  Estas obras  possuem 

caráter  embelezador,  de  construção  de  um lugar  que  chame  atenção  e  ative  o 

imaginário dos turistas. Lugares que se diferenciem do cotidiano, da realidade, para 

serem lugares de lazer e contemplação.

A cenarização dos lugares é projetada para influenciar a escolha do turista. 

“Os cenários do lazer surgem a partir da apropriação de imagens com o objetivo de 

compor repertórios de lugares turísticos que possam ser facilmente identificáveis ou 

categorizados pelo turista” (SILVA, 2004, p.22). Essa apropriação e, até mesmo, a 

criação  de  imagens  serão  usadas  através  da  publicidade  que  a  venderá  como 

produto turístico. Porém, a criação de uma paisagem turística não envolve somente 

a  criação  de  espaços  de  consumo  pela  arquitetura  e  urbanismo,  a  paisagem 

ambiental também é importante para realçar a cenarização dos lugares. Segundo 

Pavis (2007, p. 42), cenário é "aquilo que, no palco, figura o quadro ou moldura da 

ação através de meios pictóricos, plásticos e arquitetônicos etc".

As cidades turísticas são mais valorizadas quando associadas a paisagens e 

situações  geográficas  naturais  específicas,  como praia  e  montanha,  constituindo 

aspectos  pitorescos  e  mais  facilmente  identificáveis  pelo  mercado.  Cidades  e 

centros históricos estão sendo criados com interesse estritamente comercial,  por 

meio da tematização.

As  destinações  turísticas  recebem  denominações  que  os  identificarão  no 

mercado. Alguns espaços estão sendo produzidos por setores econômicos, como no 

turismo. Dessa forma, criam-se ambientes para serem incessantemente usados pelo 

mercado. Esse processo leva a criação do não-lugar, da não-identidade, pois não há 

um vínculo  com o  indivíduo,  não  se  caracteriza  como  um espaço  de  produção 

humana, construído a partir da relação homem-espaço, através dos tempos. São 

espaços não identificáveis pelo indivíduo que ali vive, não produzem o sentimento de 

pertencimento, de identidade, já que são voltados para atender a lógica do mercado.
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3.5.1 Caso Aplets e Cotlets

Uma cidade com apenas 2.500 habitantes que teve sua economia alavancada 

por uma fábrica de caramelos que chegou em 1918. Este é o caso da cidade de 

Cashmere, localizada em Washington (EUA), onde foi instalada a fábrica de doces 

Liberty Orchard, que produziu os caramelos Aplets e Cotlets desde sua fundação.

Segundo Ouriques (2005), em 1997, a fábrica de doces anunciou que, caso a 

cidade não aceitasse se transformar em uma atração turística utilizando as marcas 

Aplets e Cotlets, ela abandonaria a cidade e deixaria Cashmere sem a sua principal 

fábrica e fonte de receita.

A Liberty Orchard exigiu que fossem colocadas placas temáticas nas rodovias 

de acesso à cidade, convertessem o centro comercial da cidade em uma loja de 

presentes  da  empresa  e  que  escrevessem  nas  correspondências  oficiais: 

"Cashmere, lar dos  Aplets e  Cotlets". Além dessas ações, pediram que duas ruas 

principais fossem mudadas para Cotlets Avenue e Aplets Avenue.

Analisando o website da cidade de Cashmere, percebemos que, realmente, a 

divulgação  da  fábrica  de  doces  acabou  sendo  forçada.  No  texto  e  nas  fotos 

apresentadas, vemos que eles vendem e destacam outros atrativos naturais que 

dizem muito  mais  sobre  a  cidade  do  que  a  fábrica.  No  entanto,  é  interessante 

constatar que o slogan "Home of Aplets and Cotlets" está presente. Isto mostra que, 

apesar de algumas medidas ditatoriais por parte da fábrica,  como a tentativa de 

compra  da  prefeitura  e  uma  campanha  turística  que  dizia  que  a  história  dos 

caramelos era um "resumo da história da América", a cidade cedeu com receio de 

perder a fábrica de Cashmere.

O único parágrafo que fala sobre a fábrica e os caramelos no site não mostra 

a  Liberty Orchard como um ponto forte de turismo:  "Cashmere é o lar da  Liberty 

Orchards,  produtora dos mundialmente famosos  Aplets & Cotlets e muitas outras 

delícias. O passeio pela fábrica é oferecido diariamente junto com muitas amostras 

gratis da maravilhosa loja de caramelos".

A sensação que passa para os leitores é que os "caramelos foram enfiados 

goela abaixo" da cidade e dos moradores. Apesar da importância econômica para o 

desenvolvimento da cidade, sua importância cultural foi imposta, numa tentativa de 
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divulgar ainda mais a marca Aplets e Cotlets.

O  que  mais  nos  chama  atenção  é  a  orquestração  de  elementos  que, 

intencionalmente ou não, acabou sendo proposta pela fábrica. Desde a chegada do 

visitante, já há uma imersão na atmosfera que paira sobre a cidade de Cashmere. 

As  placas temáticas  indicando o  caminho antecipam o  que será  encontrado em 

alguns quilômetros. As ruas como nomes temáticos e um centro comercial estilizado 

fazem  como  que  o  visitante  tenha  uma  experiência  de  imersão  ao  conhecer  a 

cidade. Se a atividade for positiva para o visitante, ele, provavelmente, passará a 

consumir  sempre  os  produtos  lá  vivenciados  e,  dependendo  do  grau  de 

envolvimento, voltará mais vezes.
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4.  AS TRANSFORMAÇÕES NO INDIVÍDUO

Na verdade, com transformações, as ofertas econômicas de uma empresa 

passam oferecer ao cliente a mudança como resultado do que a empresa faz. Com 

estas transformações, o cliente é o produto! Cada comprador, individualmente, diz: 

"Mude-me". A oferta econômica da empresa não é o material que ela utiliza, nem as 

coisas físicas que ela faz. Não é o processo que executa, nem os encontros que 

promove.  Quando  uma  empresa  trabalha  com  transformações,  a  oferta  é  o 

indivíduo. (PINE II; GILMORE, 1999, p. 164)8.

Todos os negócios podem oferecer uma experiência diferenciada aos seus 

consumidores.  As experiências podem oferecer diversão,  conhecimento,  prazer e 

outros elementos  que tragam sensações positivas  para  o consumidor.  Mas nem 

todas as experiências são assim.

O  que  leva  uma  pessoa  a  pagar  uma  mensalidade  numa  academia  de 

ginástica para fazer esforços corporais? Por que pagam um psicólogo para reviver 

alguma angústia?  Por que frequentam templos onde se contribui financeiramente e 

se priva de fazer coisas que seriam prazerosas? A resposta para essas perguntas é 

uma  só:  todos  os  participantes  de  tais  atividades  buscam  ser  atingidos  pela 

experiência. 

Dentro da lógica da experiência, percebemos que o consumidor é o próprio 

produto e que, de acordo com Beni (2003), busca a exclusividade na atividade. Para 

Pine II e Gilmore (1999, p. 164) “todos nós queremos nos transformar, nos tornar 

diferentes. [...] O indivíduo que toma parte numa experiência geralmente quer algo 

8 Tradução livre do autor: Indeed, with transformations, the economic offering of a company is the 
individual  person  or  company  changed  as  a  result  of  what  the  company  does.  With 
transformations, the customer is the product! The individual buyer of the transformation essentially 
says, "Change me". The company's economic offering isn't the materials it uses, nor the physical 
things it  makes. It's not the processes it  executes, nor the encounters it  orchestrates. When a 
company guides transformations, the offering is the individual.
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que dure mais que uma memória”9. 

Autenticidade  é  a  palavra  do  momento;  os  turistas  ocidentais  mais 
abastados estão evitando os pacotes de viagens para buscar experiências 
mais exóticas e personalizadas. Governos e empreendedores locais estão 
se esforçando muito para atender essa nova demanda, que lhes oferece a 
oportunidade  de  auferirem  mais  receitas  do  turismo  dentro  de  suas 
fronteiras. (BENI, 2003, p. 27).

A partir dessas observações, entendemos que a experiência não é o último 

estágio de desenvolvimento da economia. As mudanças e transformações que a 

experiência opera apontam para um aprofundamento do setor econômico. Quanto 

mais o consumidor é interferido durante a atividade, mais é afetado.

 

4.1. TURISMO DE REALIDADE

No  livro  A Produção  do  Turismo  -  Fetichismo  e  Dependência,  Ouriques 

(2005) utiliza um termo que ajuda a definir e a classificar o segmento de turismo que, 

pelo mesmo autor, mais busca a autenticidade e a viagem participante: "Turismo de 

Realidade".  Neste  conceito,  classificamos  as  experiências  turísticas  que  são 

capazes de fazer o visitante ou turista imergirem em uma realidade diferente da 

dele. Em muitos casos, esta ramificação do turismo leva os visitantes a conhecerem 

cenários onde ocorreram tragédias ou os aproximam da miséria e do sofrimento.

O Relatório de Tendências Globais (2006) do  World Travel Market  (WTM) 

insiste na busca de muitos turistas por sensações fortes e perigosas. O relatório 

citou,  por  exemplo,  o  "turismo  de  favela",  em  que  turistas  estrangeiros, 

acompanhados de guias e tradutores, procuram entrar em contato com a miséria 

dos moradores de favelas que cercam o Rio de Janeiro, dominadas pela violência e 

pelo narcotráfico.

A fome de realismo de alguns turistas não tem limites. Alguns visitam, por 

9 Tradução livre do autor:  We want to transform ourselves, to become different. […] The individual 
partaking in the experience often wants something more lasting than a memory.
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exemplo, os locais de matanças cometidas pelos khmeres vermelhos10 no Camboja, 

que deixaram dois milhões de mortos. Em Bangcoc, são organizadas tours para ver 

os efeitos do tsunami de 2004. Na Polônia, o campo de concentração de Auschwitz 

é uma das atrações turísticas do país. 

4.1.1 Um Dia no Assentamento

Existe, no Rio Grande do Sul, um "tour político" organizado pelo Movimento 

dos  Trabalhadores  Desempregados  –  MTD.  O  intuito  é  fazer  que  intelectuais, 

estudantes e sindicalistas possam vivenciar as experiências em uma área ocupada 

pelos  trabalhadores  desempregados  da  região  metropolitana.  A  intenção  é 

transformar o turismo em uma forma de vida no assentamento.

O  MTD  visa  apresentar,  nesta  atividade,  uma  proposta  de  vida, 

apresentando como vivem e organizam os assentamentos,  conforme nos aponta 

Ouriques  (2005).  O  turismo adquire  um papel  político,  pois  possibilita  o  contato 

direto com uma estrutura diferenciada de sociedade, que é defendida por eles. Além 

disso, pela vivência da experiência, é difundido o ideário do MTD e o modo de vida 

dos assentamentos.

4.1.2 Um Dia na Favela

O roteiro de um dia na favela começa com a chegada dos turistas em uma 

mini van ao destino, a favela da Rocinha. No local, os turistas são apresentados à 

arquitetura, aos serviços públicos e à manifestações culturais, como o Carnaval. É 

possível  conversar  com  os  moradores  e  saber  mais  sobre  a  segurança,  a 

infraestrutura  e  outros  aspectos  da  favela.  Depois  disso,  são  levados  à  área 

comercial  da  Rocinha,  onde  podem  comprar  manufaturados  e  outros  produtos 

típicos da favela.

10 Organização maoísta responsável pela morte de 1,7 milhões de cambojanos entre 1975 e 1979.
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O  website do  Favela  Tour alega  que  a  atividade "é  uma  experiência 

iluminadora  se  você  busca  uma  visão  mais  profunda  do  Brasil.  O  passeio  te 

apresentará um outro Rio, dentro da cidade do Rio: a favela". É interessante ver 

como o  tema é  defendido  no  website da  empresa que vende a experiência  em 

favelas. A empresa se propõe a levar o turista para uma visão do rio muito mais 

interna  que  as  visões  normais.  Os  passeios  organizados  pelo  Favela  Tour 

acontecem, em geral, na favela da Rocinha, situada na Zona Sul do Rio de Janeiro. 

A Rocinha entrou, definitivamente, no roteiro turístico do Rio de Janeiro. Ela 
já recebe 2.000 visitantes estrangeiros por mês e possui o primeiro posto de 
atendimento ao turista em favela. Uma comissão formada por agentes de 
turismo  e  lideranças  comunitárias  locais  selecionou  19  estabelecimentos 
aptos a receber turistas. Entre eles, há uma adega, três restaurantes e sete 
lojas de confecção. (INSTITUTO VIRTUAL DE TURISMO, 2002).

Olhando por este aspecto, podemos dizer que a favela encontrou uma nova 

funcionalidade para a sua imagem e seu modo de vida. Passamos a perceber que 

não somente o que é bonito, luxuoso e confortável será consumido e absorvido pelo 

mercado turístico.

[...] os europeus, sobretudo os escandinavos, são os mais interessados em 
conhecer as favelas: “Eles chegam curiosos, excitados e, ao mesmo tempo, 
tensos,  porque  imaginam  que  irão  se  deparar  com  muito  sofrimento  e 
desgraça. No final, saem felizes com o que viram”.  (INSTITUTO VIRTUAL 
DE TURISMO, 2002).

A parcela  da população mais conservadora  aponta tais  experiências nas 

favelas  como um “zoológico humano”,  onde a pobreza é contemplada como um 

objeto estranho em exposição. O turista que busca essa experiência com o ponto de 

vista que defende as atividades turísticas nos locais pobres, vêem a experiência na 

favela  como uma oportunidade de grande intercâmbio  cultural  e  conscientização 

social, para o morador e para o turista.
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4.1.3 Kenny Kramer's Tour

Segundo o  website  Groovalizacion (2009), Nova Iorque é  a  cidade mais 

multicultural  dos Estados Unidos,  e  uma das mais diversificadas etnicamente do 

mundo.  Atualmente,  é a segunda maior porta de entrada de imigrantes do país, 

superada apenas por Los Angeles. Sua multiculturalidade lhe proporciona um sabor 

internacional  e  o  estereótipo  de  que  os  Estados  Unidos  são  uma  "nação  de 

imigrantes". Conhecer Nova Iorque é o sonho de muita gente. Diariamente, milhares 

de turistas chegam à cidade por diversos motivos. 

Pensando nestes turistas e na popularidade das séries de TV americanas, 

Kenny Kramer criou seu próprio roteiro em  Turismo de Realidade.  Kramer é um 

comediante que trabalha com improvisação e que serviu de inspiração para o criador 

da série Seinfeld.

Seinfeld foi  uma  das  mais  populares  e  premiadas  séries  dos  Estados 

Unidos. Foi um fenômeno na década de 90. Em 2002, o TV Guide lançou uma lista 

dos 50 melhores programas da televisão de todos os tempos, e Seinfeld estava em 

primeiro lugar. 

O  personagem  que  foi  inspirado  em  Kenny  Kramer  se  chama  Cosmo 

Kramer  e é o mais excêntrico dos personagens do programa.  Cosmo Kramer  está 

sempre à procura de alguma maneira de ganhar dinheiro fácil e rápido, pensando 

em invenções ou esquemas duvidosos. 

Assim como o personagem, o real Kramer sempre procura novas formas de 

ganhar dinheiro. Levando em consideração a procura de turistas por Nova Iorque e a 

popularidade  de  seu  personagem,  ele  decidiu  criar  um  roteiro  que  levaria  os 

visitantes para passear por Nova Iorque dentro de um ônibus com o Kramer real.

Ele mesmo faz os atendimentos para agendar e organizar os passeios. Os 

clientes ficam encantados ao perceberem que o próprio Kramer faz os atendimentos.

O passeio começa num teatro, o ponto de embarque dos turistas no ônibus 

do Kramer. Ele ainda não está no ônibus. Os passageiros se sentam e um outro 

comediante vem conversar com eles. Ele anima as pessoas e “prepara” o público 

para Kramer. Quando Kramer entra no ônibus, os visitantes ficam alvoroçados. 

As  pessoas  são  levadas  a  diversos  lugares  que  fazem  parte  da  série. 
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Enquanto  isso,  Kramer  conversa  com  eles,  conta  casos  engraçados  e  fala  da 

cidade. Os participantes dizem que Kramer é um guia diferente dos convencionais e 

que ele mostra as coisas com muito mais brilho do que eles próprios conseguem 

ver.

Kramer  sempre  quis  ser  famoso.  E,  agora,  ele  é.  Não  por  causa  dele, 

exatamente,  mas  devido  ao  sucesso  de  um  personagem  inspirado  nele.  A 

experiência turística que ele propõe não faria sentido nenhum se as pessoas não 

quisessem conhecê-lo. Ele é o tema da atração. O passeio pela cidade de Nova 

Iorque é só um pretexto para promover o encontro e a interação entre Kramer e seus 

“fãs”. 

4.2. O “SETOR” DE TRANSFORMAÇÕES

Em Pine II e Gilmore (1999), as transformações aparecem como uma oferta 

diferenciada da economia – além de commodities, produtos, serviços e experiência. 

O que vai fazer a transição na classificação de cada um desses tipos de oferta é o 

nível de customização presente em cada um deles.

Como citamos na seção 3.1 (A Evolução Econômica da Experiência), o nível 

de exclusividade que o cliente vai ter em cada setor é o que vai diferenciar estes 

setores. As commodities evoluíram para os produtos manufaturados, que evoluíram 

para os serviços e, depois, para a experiência, que devido à especificidade que os 

produtos  desenvolvidos  foram  tomando,  acabam  por  evoluir  para  o  setor  de 

transformações.

4.3. O TURISMO CAPAZ DE TRANSFORMAR

O local visitado e o visitante são diretamente afetados pela atividade turística. 

O  local,  por  receber  pessoas  que  não  fazem  parte  daquela  cultura  e  daquele 

cotidiano, é passível de ser interferido por quem chega. O turista também é atingido 
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pelo contato com uma nova localidade e uma nova cultura. Conhecer novos hábitos, 

novos povos e  novas comidas fará com que o indivíduo seja  influenciado pelas 

atividades que desenvolver e observar neste lugar.

No Manifesto sobre aculturação, resultado de um seminário realizado na 
Universidade de Stanford, em 1953, os autores afirmam que "qualquer 
sistema cultural está num contínuo processo de modificação. Assim sendo, 
a mudança que é inculcada pelo contato não representa um salto de um 
estado estático para um dinâmico, mas, antes, a passagem de uma espécie 
de mudança para outra. O contato, muitas vezes, estimula a mudança mais 
brusca, geral e rápida do que as forças internas". (LARAIA, 2001, p. 49-50).

Se  pensarmos  em todos  os  casos  citados,  iremos  perceber  que  um dos 

fatores motivadores, talvez o mais importante, a fazer com que as pessoas queiram 

se deslocar para conhecer novos modos de vida e as histórias de cada lugar é a 

diferença  cultural.  Não  há  como  descartarmos  a   influência  em  cada  um  dos 

envolvidos  no  processo  ao  pensarmos  na  relação  que  se  estabelece  entre  o 

indivíduo residente de um país de primeiro mundo chegando em uma favela. No 

mesmo  exemplo,  os  moradores  da  favela  abrem  as  portas  de  suas  casas  e 

percebem que estão ali  sendo observados por pessoas ricas que nunca tiveram 

contato  com  aquela  realidade.  Ambas  as  partes  são  afetadas  pelo  choque  do 

encontro.

É praticamente impossível imaginar a existência de um sistema cultural que 
seja afetado apenas pela mudança interna. Isto somente seria possível no 
caso, quase absurdo, de um povo totalmente isolado dos demais. Por isto, a 
mudança  proveniente  de  causas  externas  mereceu  sempre  uma grande 
atenção por parte dos antropólogos. (LARAIA, 2001, p. 50).

As atividades turísticas e os meios de comunicação passam a exercer função 

fundamental nesta troca que acontece entre as culturas. A partir do deslocamento e 

do convívio,  mesmo que por alguns momentos, em uma localidade diferente,  os 

turistas e moradores influenciam e são influenciados pela cultura ali presente. 

É importante entender que cada sistema cultural11 está sempre em mudança. 

Compreender  esta  dinâmica  é  importante  para  evitar  choques  interculturais  e 

comportamentos preconceituosos.  Da  mesma  forma,  é  fundamental  para  a 

11 O  termo  “Sistema  Cultural”  está  presente  em  Cultura:  Um  conceito  antropológico,  de  Laraia 
(2001). 
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humanidade a compreensão de culturas diferentes, pois são estas diferenças que 

ajudam as culturas a  evoluírem e aos indivíduos acreditarem em um mundo de 

pessoas diferentes que se respeitam mutuamente.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme citamos no início deste estudo, apresentamos diferentes ideias e 

casos para que fosse possível ao leitor entender a experiência e sua ligação com o 

mercado turístico.  Vale ressaltar  que muitas das sugestões feitas pelos modelos 

aqui apresentado já se encontram em ação nos mercados de lazer e entretenimento.

O crescimento da utilização destas ações que visam dar algum tipo de prazer 

ao consumidor foi perceptível nos últimos anos. De diversas formas, o mercado de 

negócios  se  apropriou  dessas  atividades  de  interação  baseadas  no  lazer  para 

promover o seu crescimento.

Na seção que tratou  da  evolução do lazer  até  o  conceito  de  experiência, 

abordamos autores de diferentes áreas de estudo. Através de seus posicionamentos 

em suas áreas isoladas criamos embasamento teórico suficiente para ilustrarmos as 

características de  cada um destes segmentos presentes na experiência: marketing, 

economia,  turismo,  conceituação  do  lazer  e  filosofia.  Chegamos  no  conceito  de 

experiência como setor econômico. A partir deste ponto, dividimos a experiência de 

acordo com as características peculiares a cada tipo de atividade para estudarmos 

sua aplicabilidade no turismo.

Observamos que é mais fácil criar, contar e orquestrar uma experiência se ela 

for  pautada  em um tema.  No  turismo,  é  comum contar  uma história,  seja  uma 

história  real  ou  criada,  como  observado  no  capítulo  3.  Podemos  citar  como 

exemplos: o Turismo Temático e o Histórico-Cultural, conforme o apresentado.

Não existe  garantia de que uma boa história criada ou uma forte herança 

cultural seja a “salvação” de um destino turístico. Toda a estrutura de receptivo do 

local deve ser trabalhada para que a boa experiência turística não se encerre na 

tematização de um cotidiano.

Os casos apresentados no capítulo  Tudo conta uma história serviram para 
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apresentar  a  utilização  de  histórias  para  vender  os  destinos.  Além  disso, 

observamos como a boa orquestração dos elementos  e a ausência de  gaps na 

história contada influenciam na recepção da história pelo cliente.

Percebemos que, quanto mais integrado o sistema turístico for, melhor será o 

funcionamento de qualquer projeto de otimização implantado, a integração do turista 

com o meio e a satisfação dele ao retornar  para seu local  de origem. Para um 

destino turístico, assim como para uma empresa de contato direto com clientes, a 

satisfação do consumidor é primordial para o sucesso do negócio.

Todo o processo de implantação do projeto de inclusão Histórica e Cultural 

deve  ser  pensado  e  acompanhado  por  planejadores  turísticos  para  que  o 

crescimento desordenado e acelerado do local não interfira de maneira negativa no 

desenvolvimento do projeto.

As  ideias  de  interação  entre  as  pessoas,  da  potencialização  de  atrativos 

turísticos  e  da  busca  por  contar  uma história  não  são  novidades  no  campo  do 

turismo. Diversos destinos históricos já orientam suas atividades e políticas para 

esta interação e troca entre o turista que chega e a cultura já presente no local. Este 

trabalho  deu  embasamento  teórico  a  estas  atividades  e,  através  do  caráter 

multidisciplinar do turismo, apresentou uma linha de estudo e conceituação para tais 

atividades.

Durante  as  pesquisas  bibliográficas  nos  deparamos  diversas  vezes  com 

experiências  mal  implantadas  e  outras  que,  apesar  de  bem  realizadas,  não 

obtiveram sucesso. Não existe uma fórmula que faça com que os investimentos em 

alguma área do turismo ou da experiência  garantam sucesso.  Dependemos dos 

consumidores para saber se o produto será bem sucedido ou não.

No  capítulo  que  abordou  a  a  transformação  no  indivíduo  através  da 

experiência  turística,  observamos,  através  de  pontos  ressaltados  por  autores  da 

antropologia, como as pessoas são suscetíveis à diferentes culturas. O turismo de 

realidade aparece neste cenário como um fator catalisador do processo de interação 

cultural, uma vez que facilita o encontro entre pessoas culturalmente diferentes, mas 

que possuem interesse em diferentes culturas.

Unindo  a  arte,  a  experiência,  a  história  e  as  tradições  de  cada  local, 

pretendemos chegar num Turismo que possa funcionar com uma finalidade muito 

além do que lazer, negócios, estudo, ecologia, cultura ou aventura. Visamos uma 
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atividade  que  consiga  unir  tudo  isso  e  ainda  possa  aplicar  um  pouco  mais  de 

emoção e questionamentos sobre a sociedade.

Trabalhamos por um turismo que preserve o passado, que não deixa apagar 

as  tradições,  culturas,  histórias  e  costumes  de  cada  sociedade;  do  presente, 

gerando renda, ajudando os destinos a se desenvolver, lidando com a imaginação e 

memória  das  pessoas  e  comprometido  com  o  futuro,  pois  cuida  para  que  as 

memórias  sejam preservadas,  a  criatividade  ampliada  e  que  o  desenvolvimento 

ocorra dentro dos padrões planejados para o bom funcionamento da região turística 

em questão.
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