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RESUMO 

 

 

O objetivo do presente trabalho é analisar as mudanças nas relações sociais no 

campo do turismo que ganham especial destaque com a pós-modernidade. Para 

tal, é abordado, como objeto de estudo, o projeto de iniciativa da jornalista Alice 

Moura, Rent a Local Friend. Os questionamentos resultantes da interação entre a 

contemporaneidade na forma pós-moderna de turismo e do indivíduo como turista 

justificam-se à medida que novas configurações sociais, culturais e econômicas 

explicam novas formas de consumo e interação dos atores no turismo. Desse 

modo, a atividade vem se consagrando por meio de uma demanda crescente que 

valoriza produtos e serviços que proporcionem experiências turísticas 

diferenciadas principalmente através de relações de proximidade com os lugares 

abrindo espaço para novas concepções e dinâmicas. O projeto estudado consegue 

se associar a essa tendência, pois possui como proposta uma maior aproximação 

do turista com a cultura local, tendo como intermediário nesse processo o próprio 

habitante da cidade. Assim a experiência é orientada sob uma perspectiva em que 

haja trocas mais significativas. A pós-modernidade favorece esse interesse por 

práticas personalizadas e individuais de turismo, diante da nova orientação de 

desejos. O caminho metodológico seguido nesta investigação inclui os 

instrumentos de pesquisa bibliográfica e etnográfica, com uso da observação 

participante. Os resultados obtidos permitem afirmar que essa proposta emerge 

com uma busca significativa, ocorrendo em simultaneidade com formas 

tradicionais, enfatizando que a escolha por uma experiência, que se comprometa 

com o fortalecimento de vínculos entre o turista e o produto turístico, fica em 

verdade eternizada pelo enriquecimento pessoal e cultural que o turismo incita. 

 

Palavras-chave: Turismo. Pós-modernidade. Relações Sociais. Experiência 

Turística. Rent a Local Friend. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this paper proposes analyze the changes in social relations that 

make special emphasis on post-modernity in parallel with the influences and 

adaptations of tourism in this context. For this is analyzed as objects of study design 

initiative of journalist Alice Moura, Rent a Local Friend.The questions arising from the 

interaction between the contemporary postmodern from of tourism and the individual 

as as tourist justified as new social, cultural and economic conditions explain new 

forms of consumption and interaction of actors in tourism.Thus the activity has been 

gaining ground through a growing demand that values products and services that 

provide tourist experiences differentiated mainly through close relationships with 

places opening up space for new concepts and dynamics.The project can be 

associated with this trend, as it has proposed as a tourist closer to local culture and 

as an intermediary in the process the very city dweller. So the experience is driven 

from a perspective where there is more meaningful exchanges. The post-modern 

interest in this pratice favors personalized and individual tourism, given the new 

direction of desire. The methodological approach followed in this investigation 

includes the instruments and ethnographic literature, using participant observation. 

The results obtained allow to state that this proposal seeks to emerge with a 

significant, occurring simultaneously with traditional forms, emphasizing that the 

choice of an experience, which is committed to strengthening links between the 

tourist and the tourist product is truly immortalized by enrichment personal and 

cultural tourism encourages. 

 

 

Keywords: Tourism. Post-modernity. Social Relations.  Tourist Experience. Rent a 

Local Friend.  
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INTRODUÇÃO 

A natureza intrínseca da atividade turística representa  a possibilidade 

de  aproximação, imersão e contemplação de vários elementos que compõem 

a cultura de um lugar e, não menos importante, pelo contato e necessidade 

de interação mínima  que se estabelece entre  as pessoas que ali vivem e que 

por ali passam, seja qual for a motivação do deslocamento.   

Na pós-modernidade, novas configurações culturais e sociais se 

apresentam em diferentes circunstâncias, inclusive na forma de se fazer 

turismo. Experiências turísticas apontam outras possibilidades a partir da 

satisfação pessoal associadas a vivências significativas. Desse modo, 

pergunta-se o que muda na relação entre turista e o modelo que vem sendo 

trazido até então paralelo as novas demandas de práticas turísticas sugeridas 

no contexto da pós-modernidade para que essas necessidades sejam 

atendidas. 

Por estar condicionado a contextos culturais, sociais e econômicos, em 

cada época o turismo será entendido e vivenciado de uma maneira  diferente, 

adaptando-se a tais condições. Considerando essa perspectiva, a maneira 

como o turismo vem sendo consumido nas últimas décadas sofreu uma 

mudança significativa com relação ao período moderno. O que se observa 

dentro dessa evolução é uma transição gradual impulsionada pelas 

necessidades dos turistas tendo como resultado uma maior seletividade em 

relação aos serviços que são consumidos. Essa tendência automaticamente 

se expande na oferta do planejamento e desenvolvimento dos destinos e 

serviços turísticos. 

O turismo, para responder a esses níveis de exigência, começa  a ser 

organizado oferecendo experiências no lugar de atividades usuais. Essa 

tendência se reflete com as mudanças ocorridas na fase pós-moderna 

vinculado a processos de subjetivação das relações sociais, nas 

possibilidades múltiplas de escolhas e na reestruturação de valores. Em 

busca de sensações, as pessoas estariam  interessadas em propostas mais 

autônomas, libertas de ideologias ou normas. Dessa forma, o consumo torna-

se uma  condição importante para incorporar sensações e emoções  já que a 

sociedade não consegue apresentar modelos ideológicos estáveis para serem 
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seguidos, porém oferece modelos de experiências para serem vividos, e o 

turismo se enquadra a essa dinâmica de uma maneira extremamente viável 

tornando-se uma matriz de possíveis experiências. 

O panorama apresentado pela sociedade contemporânea pós-moderna 

modifica a ênfase da atividade turística que aos poucos se adapta em 

consonância com as novas configurações sociais, culturais e econômicas 

incitando  empreender o perfil das experiências turísticas. As relações sociais 

e comportamentais  do homem com a viagem nesse momento também 

sofrem uma alteração. Para responder essa questão, procurou-se evidenciar 

ilustrando  através do projeto Rent a Local Friend  como essas mudanças 

podem ser aplicadas no caso da atividade turística.   

A escolha dessa temática surgiu durante as aulas de Turismo e 

Desenvolvimento Local onde houve a necessidade da produção de um artigo 

para tratar do conteúdo proposto pela disciplina. Assim o conhecimento 

teórico abordado foi aliado com uma  reportagem do projeto Rent a Local 

Friend - Alugue um Amigo Local - que vinculava a descrição e o 

funcionamento do que pode ser considerada uma  nova modalidade de  oferta 

turística diante de adaptações ao modelo tradicional de turismo da 

modernidade. No processo de investigação foi estabelecido primeiramente o 

objeto de estudo, para que então fosse delimitado o universo teórico que seria 

proposto na pesquisa. A reportagem do serviço oferecido pelo site Rent a 

Local Friend, de iniciativa da jornalista Alice Moura, provocou na autora a 

percepção de que o turismo vem sendo gradualmente  apresentado com 

novas possibilidades de produtos e serviços surgidas no contexto da pós-

modernidade.  

Os capítulos que fazem parte desse trabalho vão tentar percorrer frente 

a conjuntura pós-moderna as perspectivas encontradas para o turismo nesse 

momento no que tange principalmente as mudanças das relações sociais. No 

primeiro capítulo foram verificados alguns elementos que permitiram a  

adaptação da sociedade moderna para a pós-moderna e, como 

conseqüência, reorientando alguns processos para o entendimento do 

turismo. Por ser um processo relativamente recente, sua validade é 

constantemente questionada, pois não raras vezes é comparado ao modelo 

moderno de organização da sociedade. Entretanto as novas evidências 
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econômicas, sociais e culturais tornam-se concretas na medida em que  

ratificam mudanças significativas para a contemporaneidade. 

A reflexão sugerida nesse primeiro momento é resgatar algumas 

características da fase anterior e, sobretudo os processos e subsídios que 

desencadearam a necessidade de novos interesses, novos tipos de 

identidades, vidas sociais e tempos econômicos para mobilizar o projeto pós-

moderno nessa transição paradigmática. É importante destacar que o sentido 

aqui proposto para a pós-modernidade é uma reação à inquietação do sujeito 

aos modelos padronizados de pensamento e conduta da modernidade. 

Embasado pelas questões do momento pós-moderno e suas 

características, a performance do turismo é averiguada constatando-se que 

nessa época seus sujeitos apresentam propostas mais maduras de escolhas  

turísticas pois querem usufruir e aproveitar o  momento da viagem com 

intenções atuantes, buscando experiências diferenciadas fazendo com que a 

padronização dos produtos se torne desatualizada. 

Nessa progressão a busca pelo novo e pelo diferente é demonstrada 

no segundo capítulo, com a apresentação do estudo de caso Rent a Local 

Friend. Com a proposta  de oferecer um maior contato com um lugar mediado 

por um amigo local, o turista é colocado próximo a  situação sociocultural por 

meio de roteiros personalizados. Desse modo, além da pesquisa bibliográfica,  

a observação participante, como procedimento, metodológico possibilitou 

verificar in loco  toda a dinâmica envolvida no preparo dessa nova 

possibilidade de consumo e relação social no turismo. 

O terceiro capítulo sintetiza os principais aspectos do trabalho, 

sugerindo  e ratificando a possibilidade de que as relações sociais provocadas 

por experiências turísticas semelhantes  ao Rent a Local Friend, promovem 

um diálogo mais aberto entre visitante e visitado. 
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1 PÓS-MODERNIDADE E PARADIGMA MODERNO 

Em decorrência das mudanças no processo produtivo capitalista cada 

vez mais global, associadas à velocidade de processos de produção e 

consumo, a atividade turística, por reflexo, se insere em um arranjo político-

econômico e sócio-cultural repercutindo em diversas esferas com implicações 

que atingem desde a vida cotidiana até as reflexões filosóficas, 

convencionado, como recorte temporal deste trabalho, de pós-modernidade.   

A compreensão das práticas turísticas inseridas nesse processo 

contemporâneo de mudanças sugerido pela pós-modernidade e sua 

contribuição para alterar as relações sociais nas práticas  turísticas se fazem 

necessário à medida que se instaurou uma nova perspectiva na organização 

da sociedade. Notam-se elementos cada vez mais comprometidos com 

valores emocionais e singulares, “envolvendo a emergência de uma nova 

totalidade social, em seus princípios organizadores próprios e distintos.” 

(FEATHERSTONE, 1995, p.19).  

A categorização desse processo histórico ainda encontra-se vulnerável 

para muitos investigadores da temática, pois ocorrem sensíveis diferenças de 

percepção de acordo com a ideologia ou conveniência escolhida. E assim, 

para abordar essa questão afirma-se de modo geral, que “A pós-modernidade 

representa uma redefinição, um reordenamento e um redimensionamento da 

sociedade global, a partir principalmente, da última década do século XX.” 

(VIEIRA, 2004, p.77). Contudo essa configuração contemporânea traz 

consigo elementos ainda em suspenso da modernidade, alguns em 

constantes ciclos de transformação enaltecidos na fase presente e, outros 

completamente adaptados ou inéditos.  

Daí surgem os principais dilemas e controvérsias na tentativa de 

categorização e nomenclatura, agravados pelas inúmeras análises para o 

período vigente. A partir dessa dificuldade inicial imposta pelos significados e 

utilização do termo em alguns modelos de pensamento, Charles (2004, p. 22) 

argumenta que: 

 

 
Embora o termo “pós-modernidade” seja problemático porque parece indicar 
uma grande ruptura na história do individualismo moderno, o fato é que ele 
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é adequado para marcar uma mudança de perspectiva nada negligenciável 
nessa mesma história. 

 
O posicionamento dentro do discurso pós-moderno e a sua 

consagração para muitos implicam uma ruptura e afastamento das 

características da modernidade. Contudo, “A natureza e a profundidade dessa 

transformação são discutíveis, mas transformação ela é” (HUYSSENS, 1984 

apud HARVEY, 1996 p. 45). Desse modo, algumas interpretações apontam 

para críticas contumazes questionando a existência ou não dessa modalidade 

temporal. A negligência é pautada na ausência de um período cronológico 

com significativos eventos simbólico-revolucionários quando comparados com 

a modernidade que foi delineada com o Renascimento (cultura), se 

aperfeiçoou com o Iluminismo (filosofia), com o Capitalismo (político-

econômico) e com o progresso técnico-científico. Entretanto, de acordo com 

Lipovestky (2004, p.52) pode-se nomear como sintomas determinantes dessa 

passagem: 

 
[A] rápida expansão do consumo e da comunicação de massa; 
enfraquecimento das normas autoritárias e disciplinares; surto de 
individualização; consagração do hedonismo e do pscicologismo; perda da 
fé no futuro revolucionário; descontentamento com as paixões políticas e 
as militâncias. 

 

A coexistência evolutiva de um fenômeno e seus inúmeros estágios 

não deveria anular as ocorrências da etapa anterior tendo em vista que é da 

própria contemporaneidade a convivência de tensões que ora convergem, e 

ora divergem. Dito isto, para um processo ainda em construção não se faz 

necessária essa cisão tão taxativa em que muitos insistem, calcada em 

elementos por vezes cíclicos da dinâmica histórica das sociedades. O  

reconhecimento desse discurso não significa negar a existência de uma forma 

anterior a ele. Nessa mesma perspectiva Kumar (2006, p.43) com a intenção 

de dissipar esse impasse afirma:  

 
 
A modernidade continha, e contém, correntes de pensamento e de práticas 
que podem ser descobertas e recombinadas de uma série de maneiras. Ela 
pode mostrar uma heterogeneidade que se choca com o pressuposto 
comum da homogeneidade. 
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Ao encontro dessa leitura e também relativizando, Bauman  contribui 

defendendo a transição inevitável da idade moderna à pós-moderna. Sendo 

assim,  argumenta que: “A diferença entre os dois estágios da modernidade é 

‘apenas’ de ênfase e prioridades”, o autor ratifica sua argumentação 

afirmando: “essa mudança de ênfase faz uma enorme diferença em 

praticamente todos os aspectos da sociedade, da cultura e da vida.” (1998, 

p.88).  

Percebe-se que para muitos embora não haja consenso entre o 

“recipiente” (léxico), e o conteúdo (mudanças), estas se apresentam de 

maneira clara nas sociedades ocidentais contemporâneas, em menor ou 

maior escala. O que se observa é que as mudanças incidem e alteram a 

forma como os homens se sentem no mundo onde vivem, e nem por isso os 

esforços teóricos devem ser invalidados. Sevcenko (1995, p.55) corrobora 

esse raciocínio indicando que essa imprecisão é construtiva, pois é certo que 

“[...] seja uma vantagem e um alívio que o pós-moderno se apresente como 

um castelo de areia e não como uma Bastilha. [...] apenas um castelo de 

areia, frágil, inconsistente, provisório, tal como todo ser humano.” 

Para além da preocupação da discussão epistemológica e conceitual, o 

que ainda não resolveria o impasse, nota-se que grande parte dos intelectuais 

que se dedicam ao estudo dessa condição contemporânea, já não sentem 

mais dúvidas e apontam um novo contexto no qual “nos fazem repensar 

aquilo que acreditamos, aquilo que julgamos “real” e assim fazem 

desmanchar no ar tudo que julgamos sólido”. (SILVA, 2008, p.323).  

O discurso pós-moderno abriga em toda sua generosidade, os 

principais componentes da estrutura social – cultural, político e econômico -  

portanto,  qualquer desses segmentos mencionados pode indicar os sinais em 

direção à pós-modernidade, sem necessariamente a adoção de um viés 

soberano para o estudo da mudança. Um olhar mais atento para o vetor 

cultural, sem inviabilizar as dimensões econômicas e políticas se torna 

necessário nessa oportunidade, pois, quando se suspeita que o mundo está 

em um processo aberto de transformação, o lugar mais sensível e de maior 

ressonância onde se pode encontrar as primeiras mudanças em questão está 

nas culturas. 
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A partir de uma leitura histórica, pode-se inferir que o cerne da 

discussão localiza-se na crise ideológica moderna generalizada e 

acompanhada pela necessidade de desfragmentação das objetividades da 

razão durante boa parte do  século XX. O homem contemporâneo se cansa 

da modernidade, e a necessidade de ruptura traz consigo a certeza que 

aquela já ocorreu, ou está  bem próxima do fim. Isto posto, o prefixo pós 

associa-se a um conceito que externaliza o velho (a modernidade) ao invés 

de articular-se com o novo (pós-moderno). O pensamento pós-moderno 

inicialmente não corresponde a uma realidade pós-moderna. Rouanet (1992, 

p. 269) entende que, “Sua ilusão é a tentativa de reagir às patologias da 

modernidade através de uma fuga para  frente, renunciando a confrontar-se 

concretamente com os problemas da modernidade”. 

Seu profundo descrédito é provocado por uma sensação de 

desencantamento, medo e desconfiança, principalmente por eventos que 

serviram de advertência para a humanidade: guerras mundiais, ameaças 

nucleares, novos parâmetros econômicos desencadeados com o 

amadurecimento do capitalismo industrial e contestação e recusa de valores 

éticos da racionalidade. Nos anos 1960 e 1970 se agravam  através de 

movimentos sociais de refluxo, do crescimento da produção cultural em 

sistemas industriais destacando-se o desempenho de dois elementos 

combinados em busca do progresso. A ciência perdia sua credibilidade como 

resultado da desilusão dos supostos benefícios aliado com a performance 

tecnológica. O desenvolvimento ganhou nuances negativas com as guerras 

mundiais e todo seu aparato, dentro outros eventos. O questionamento da 

investigação científica desenfreada diluiu-se, e o otimismo dessa época passa 

por uma reavaliação. (GIDDENS,1997)    

De acordo com Harvey, a euforia destemida encontrada durante a 

modernidade pode ser compreendida como a “imagem da destruição criativa” 

na qual residem os principais dilemas para a difusão do projeto moderno. 

Nesse sentido o autor justifica de certo modo todos os percalços vivenciados 

nessa fase quando afirma, baseado em outros pensadores modernistas: 

“Simplesmente não se pode fazer um omelete sem quebrar os ovos.” 

(HARVEY,1994, p.26) 
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Assim percebe-se o esvaziamento dos ideais da Verdade, Razão, 

Legitimidade, Universalidade, Sujeito e Progresso que davam amparo ao 

projeto moderno vivenciado a partir do final do final do século XVIII. Este 

processo equivale à racionalização intelectual extremamente otimista através 

do progresso científico para a compreensão do mundo e do Eu, e que 

prometia a libertação das utopias do mito, da religião e da superstição 

desenvolvidos no período anterior à modernidade.  

O efeito colateral do projeto moderno também pode ser claramente 

assimilado na natureza do sistema econômico da época. Seu principal ícone 

era a fábrica fordista, cujas atividades humanas reduziam-se a uma rotina fixa 

“sem envolver as faculdades mentais e excluindo toda a espontaneidade e 

iniciativa individual.” (BAUMAN, 2001, p.34). 

A popularização do discurso pós-moderno desencadeada por Lyotard 

em 1979 contemplou o aspecto filosófico em sua obra, revolucionando o 

entendimento sobre a pós-modernidade e ampliando o modelo dos estudos 

até então associados ao conceito dos movimentos artísticos vigentes. 

Conforme ratifica Evangelista (2001, p.30) o discurso pós-moderno ocupou-se 

primeiramente com “à tematização das questões estéticas e arquitetônicas, 

tendo, desde então, uma crescente difusão e repercussão no mundo da 

cultura”. O autor completa essa argumentação afirmando que a partir daí 

houve uma incidência ampla  na elaboração da teoria social e na reflexão 

filosófica. 

O termo assim, se pulveriza nos países capitalistas industrializados 

embora haja controvérsias quanto ao seu significado e pertinência. Um dos 

autores que constata a insatisfação com o momento contemporâneo em vigor 

e justifica certo mal-estar entre as teorias afirmando: 

 
É certo que, quando uma forma de trama social fica saturada, e que outra 
(re) nasce, isso sempre acontece com receios e temores. É o que faz com 
que certa gente boa possa ficar chocada com esse (re) nascimento, pois 
ele perturba um tanto a moral estabelecida. (MAFESSOLI, 2010, p.31). 

 

Convém ressaltar que o esforço da análise lytordiana para o debate 

pós-moderno fornece um contexto operacional. Sua preocupação essencial é 

avaliar o status e a transmissão do conhecimento nas sociedades avançadas 

marcadas pelo advento das sociedades pós-industriais  em decorrência do 



 19 

“conjunto de transformações que afetaram as regras do jogo da ciência, da 

literatura e das artes a partir do final do século XIX ” (LYOTRAD, 1988). Ainda 

sim, muitos teóricos da pós-modernidade sentem sua imensa influência nos 

debates que a interceptam tais como o cultural, econômico, político, filosófico 

ou social. 

Lyotard coloca em dúvida o grande projeto linear da modernidade 

sustentado pela ampla difusão da racionalidade na organização social com o 

domínio científico através de seus discursos pretensamente universais para a 

construção de uma ordem social estável, democrática e igualitária. Porém 

como afirma Harvey (1992, p.23), “há a suspeita que o projeto do Iluminismo 

estava fadado a voltar-se contra si mesmo”  e nessa mesma argumentação é 

indicado que essa busca da emancipação humana se transformaria  “num  

sistema de opressão universal em nome da libertação humana.”   

Ao proceder dessa maneira Lyotard pôs em circulação o fim dos 

metadiscursos, ou seja, as velhas certezas modernas de suporte pessoal e 

coletivo são colocadas sob suspeitas, como enfatiza Trigo: 

 
 

Esses discursos tentavam abranger a totalidade do universo conhecido, 
dos problemas sociais e científicos em geral, por isso, Lyotard denomina-os 
“metadiscursos”. Uma das características da pós-modernidade é 
justamente a de questionar esses metadiscursos, porque eles, na tentativa 
de abarcar o todo, acabariam se tornando dogmáticos, fechados e 
excludentes. Essa tentativa de dar conta da totalidade da sociedade e do 
indivíduo como sistemas de pensamento vão se tornando obsoletas, 
incompletas ou simplesmente falsas, [e] é preciso manter a abertura 
conceitual e metodológica para que os discursos não se desacomplem da 
realidade e se tornem invólucros vazios sem significado histórico e social. 
(2001, p 44). 

 

No rastro dessa tendência, os universalismos, especificidade cultural 

da tradição moderna, questionada por Lyotrad pelo viés do saber e seus 

metarelatos, e que colocava o homem como um todo é reciclado, posto que o 

homem pós-moderno parece buscar uma unidade na diversidade. Maffesoli 

(2004, p.39) também demonstra que “Sim, há momentos em que é importante 

usar um pensamento amplo que esteja à altura de apreender as novas 

configurações sociais.”   

Embora haja resistência para ratificar a consciência pós-moderna no 

campo teórico, figuram-se evidências culturais, sociais e econômicas que de 



 20 

fato apontam um novo começo de era inclinada principalmente para todas as 

formas de satisfação pessoal, dentre outros sintomas e reivindicações, o que 

corresponderia não só a uma consciência pós-modera, mas a uma realidade 

para a sociedade contemporânea. 

 

1.2 NOVAS DEMANDAS DO  SUJEITO PÓS-MODERNO 

 

O abandono do pressuposto básico moderno de universalização 

desencadeou amplas possibilidades para revisão de uma série de valores  

tais como a “predominância do local sobre o universal, do psicológico sobre o 

ideológico, da comunicação sobre a politização, da diversidade sobre a 

homogeneidade, do permissivo sobre o coercivo.” (LIPOVETSKY, 1989, p. 

107). Assim, urge a necessidade de reconstrução do indivíduo 

contemporâneo, mantendo-se o princípio da subjetividade, entretanto de uma 

maneira mais radical e singular, de modo que depois de experimentar toda 

liberdade, agora os indivíduos sentem vontade de usar essa mesma liberdade 

com o seu próprio repertório de valores. 

Muito embora a razão permaneça como linguagem universal, há 

predominância de outras referências adaptadas ao contexto contemporâneo.  

Portanto pode-se afirmar que nessa realidade pós-moderna qualquer que seja 

a disciplina ou enfoque, pressupõe-se uma certeza de elementos 

relativamente afins que dão suporte a esse quadro, e apresentam-se como 

contribuição relevante ao novo horizonte existencial das sociedades 

(ANDERSON, 1999). Desse modo, Kumar (2006, p.123) destaca por meio de 

alguns elementos a transição  para esta organização contemporânea: “De um 

lado, a ciência, a razão, o progresso, o industrialismo.” E nesse momento “a 

refutação e rejeição apaixonadas dos mesmos, em favor do sentimento, da 

intuição e do uso livre da imaginação.”  

Para o lugar desses discursos universais, Lyotard (1984) aponta como 

caminho aberto o livre intercâmbio de narrativas modestas tanto para a 

ciência quanto para a vida social, por demonstrar maior sensibilidade às 

diferenças e disponibilidade para tolerar o incomensurável. Desse modo, são 

sugeridas narrativas isentas de validações externas determinando seus 

próprios critérios de competência para definir o direito do que vai ser dito ou 
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feito no interior das comunidades nas quais são sugeridas pois como afirma o 

próprio essa alternativa “corresponde ao curso que a evolução da interação 

social está seguindo atualmente.” Entretanto de acordo com Kumar (2006, p. 

174) essa abordagem “Deixa espaço para exploração e insegurança, e não só 

para a flexibilidade e liberdade” pois  lado a lado a permissividade clamada 

configura-se um  estado de angústia no exercício da liberdade de poder tudo, 

de respostas em suspenso, de um mundo transitório e ambivalente.  

Simultaneamente a essa atmosfera de fragilidade configura-se como 

condicionante e alicerce desse tempo, em decorrência da ausência de 

valores, a noção de niilismo, um legado nietzschiano para a decadência das 

estruturas fortes. De acordo com Maciel (2010, p.63)  essa configuração é 

entendida pela falta de referências que ocorrem “ora por confusão 

(Baudrillard), ora por cansaço (Vattimo), ora por excesso (Lipovetsky), ora por 

derretimento, (Berman).” O que vigora nesse momento, portanto são 

verdades e valores estáveis para se tentar compreender a 

contemporaneidade onde os indivíduos precisam se acostumar com situações 

sem nenhuma garantia, aprendendo a andar sobre a areia movediça.  

Vattimo (1996) contribui para esse tipo de análise afirmando que a 

saída da modernidade estaria entendida pela conclusão niilista dos fatos. A 

noção de verdade e todos seus fundamentos não eram mais confiáveis, 

portanto era necessária a busca de caminhos diferentes. 

Sob estas influências evidencia-se a passagem do individualismo 

limitado moderno para a emergência da segunda revolução individualista, na 

forma do individualismo total. Novas mobilidades geográficas, de convívio 

humano e de interação, ditam outros ritmos sociais na organização e na 

orientação da sociedade, na qual qualquer laço mais denso é encarado como 

um obstáculo a ser eliminado. (LIPOVTSKY, 1990). 

 Daí surge o processo de configuração sistemático de personalização, 

propondo e multiplicando escolhas para a realização dos desejos. Nesta nova 

cultura o homem fica em total desamparo, e busca como recompensa 

estruturas para enfrentar o vazio, sendo que a mais  forte se constitui com o 

universo do consumo. Pode-se assegurar de acordo com Bauman que: 
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A maneira como a sociedade atual molda seus membros, é ditada primeiro 
e acima de tudo pelo dever de desempenhar o papel de consumidor. A 
norma que a nossa sociedade coloca para seus membros é a capacidade e 
a vontade de desempenhar esse papel. (1999, p.88). 

 

Para o funcionamento dessa nova realidade, um dos mecanismos de 

compensação mais presente é a emancipação do indivíduo cujo fundamento 

de acordo com Max Weber está no “politeísmo dos valores” (MAFFESOLI, 

2010). Este conceito que equivale à reafirmação das diferenças e localismos, 

das especificidades culturais e das reivindicações éticas, sexuais, religiosas 

sendo reconhecida assim a força do pluralismo para reafirmar a 

heterogeneidade na organização social pós-moderna.  

  Nesse universo cheio de oportunidades, em algum momento todos 

sentem ou desejam sentir ainda mais livres para compor à vontade sua lista 

de demandas infinitas. O homem agora estrutura-se  preparando o terreno em 

direção à próxima mudança “para que as possibilidades continuem infinitas 

nenhuma deve ser capaz de petrificar-se em realidade para sempre” 

(BAUMAN, 2001, p.74). Percebe-se que nesse turbilhão de circunstâncias e 

liberdades fundadas com a sociedade de consumo, intensificou-se  o  

processo de abertura  estabelecido na modernidade. Por isso já se observava 

um empobrecimento das mais diversas práticas cotidianas massificadas e em 

crescente banalização na crescente velocidade dos fatos e agora 

violentamente radicalizadas com estetização da vida.  Para Lipovtsky: 

 
 
O momento pós-moderno é muito mais do que uma moda, revela o 
processo da indiferença pura na medida em que todos os gostos, todos os 
comportamentos, podem coabitar sem se excluírem, tudo pode ser 
escolhido conforme o gosto, tanto o mais operatório como o mais esotérico, 
tanto o novo como o antigo, a vida simples e ecológica e a vida hiper-
sofisticada, num tempo desvitalizado sem referências estáveis, sem 
coordenadas principais.(1990, p.58). 
 

 
Essa forma de realidade é presenciada entre as redes de comunidades 

frouxamente ligadas, inventando suas próprias formas de vida e descobrindo 

meios próprios para expressá-las. Nada mais de “leis” científicas de 

sociedade, mas costumes e práticas locais; não “legisladores”, mas 

“intérpretes” da cultura que procuram tornar as comunidades mutuamente 

inteligíveis. Bauman, 1987 (apud KUMAR, 2006, p.174). 



 23 

1.3 O CONSUMO NA PÓS-MODERNIDADE 

 

Nota-se que cada vez mais essa morfologia social de afirmação da 

individualidade, se impõe na organização do presente via universo de 

consumo. Com efeito, mantém-se uma relação intrínseca com a pós-

modernidade induzindo a busca de desejos transformados em necessidades, 

com predominância de valores simbólicos, lúdicos ou abstratos em diversas 

instâncias da vida, das práticas mais simples e cotidianas, ratificando o tempo 

pós-moderno. Nesse momento, como afirma Moesch (2002, p.34), “a lógica 

da identificação substitui a lógica da identidade, que prevaleceu durante a 

modernidade, desmanchada pela concepção de tempo, espaço, imaginário e 

tecnologia.” 

O sistema de consumo ganha força e se processa por meio da apatia 

no futuro incerto e ameaçador na aceleração das experiências e 

experimentações, diversificando as possibilidades de escolha e o fomento de 

desejos obsoletos. De fato há um maior  favorecimento  para ambientes 

sociais construídos sobre o presente, indefinidos e costurados em retalhos 

descartáveis, como destaca Lipovetsky (2004, p.61): 

 
 
Nasce toda uma cultura hedonista e psicologista que incita à satisfação 
imediata das necessidades, estimula a urgência dos prazeres, enaltece o 
florescimento pessoal, coloca no pedestal o paraíso do bem-estar, do 
conforto e do lazer. Consumir sem parar; viajar; divertir-se; não renunciara 
nada: as políticas do futuro radiante foram sucedidas pelo consumo como 
promessa de um futuro eufórico. 

 
 Devido à contínua exigência de modismos, o homem se torna um 

acumulador de sensações o que perpetua o narcisismo coletivo mergulhado 

nas suas auto-realizações e não necessariamente mais feliz por isso. Para 

Lipovstky (1990, p.89) “o narcisismo representa este desprendimento da 

preensão do Outro, esta ruptura com a ordem da estandardização dos 

primeiros tempos da sociedade de consumo”.O tempo presente se torna um 

episódio (re)produzido de simulacros e de pouca autenticidade, abrindo 

espaço para aprofundamento da fragmentação social, e questionamentos 

referentes a quem ser, o que fazer e como agir condicionado ao poder de 

consumo, assim “O objeto tem pouca importância, o essencial é o ambiente 

mágico que agrega, a adesão que suscita.” (MAFFESOLI, 1999, p.19) 
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Os indivíduos em busca de sentido para o mundo atual aderem como 

princípio e necessidade as mais diversas manifestações de consumo. Por 

isso torna-se evidente, como dominante específica para essa fase, diversas 

práticas e atitudes da ética hedonista à medida que o ato de consumir por 

essência se apóia na cultura visual através da manipulação de signos como 

fonte de satisfação, projeção e reconhecimento da sua própria identidade. 

Sob esse aspecto, Lipovetsky (2004, p.60) apresenta os ícones cada vez 

mais difundidos na dinâmica do consumo: 

 
Dos objetos industriais, ao ócio, dos esportes aos passatempos,da 
publicidade à informação, da higiene à educação, da beleza à alimentação, 
em toda parte se exibem tanto a obsolescência aceleradas dos modelos e 
produtos ofertados quanto os mecanismos multiformes de sedução 
(novidade, hiperescolha, self-service, mais bem-estar, humor, 
entretenimento, desvelo, erotismo, viagens e lazeres). 

 

Diante dessa constante necessidade de preencher vazios que essa 

realidade portátil impõe, nota-se uma angústia ainda maior para tentar 

acompanhar as revoluções permanentes de bens e serviços que são 

decretadas alimentando o constante desejo de sentimentos passageiros. “A 

imagem, o estilo e o desenho do produto transpõem as metanarrativas 

modernas e assumem a tarefa de conferir significado.” (LYON, 1998, p.93). 

Como subproduto dessa sensação de tédio e vazio, a fragmentação torna-se 

parte dessa lógica como decorrência do excesso de estímulo e de demandas. 

Sobre isso, Bauman afirma:  

 
No caso da identidade, como em outros, a palavra comum da modernidade 
foi “criação”. A palavra comum da  pós-modernidade, é “reciclagem” com a 
identidade em tempos modernos era a preocupação com a perdurabilidade; 
hoje o interesse está em evitar o compromisso. A modernidade construída 
em aço e cimento; a pós-modernidade em plástico bio-degradável. (1996, 
p.40) 

 
 À essa realidade obriga-se constatar de acordo com Lipovestky (2004, 

p.61) que houve uma substituição da “sociedade rigorístico-disciplinar por 

uma sociedade-moda completamente reestruturada pelas técnicas do 

efêmero, da renovação, e da sedução permanentes.” O ambiente que torna 

essa substituição mais notória são as cidades, que após um processo de 

industrialização contínuo, tornaram-se grandes centros de consumo com 

diversos equipamentos, para tal agregando pessoas, riquezas e mão-de-obra 
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por isso de acordo com Lyon (1998, p.90) justificam ser “o local onde estão à 

mostra imagens sociais onde os anúncios e a promoção são mais intensos, e 

onde os atos conspícuos de consumo são mais significativos.”  

Dessa forma, a vida pós-moderna pode ser entendida a partir de uma 

série de incertezas exacerbadas pela influência do consumo, das mídias em 

altas velocidades e do tempo instantâneo. 

O que a pós-modernidade parece revelar é que houve uma revisão 

necessária, na medida em que os valores modernos não cumpriam mais a 

função do projeto Iluminista. Acerca dessa posição,  os alicerces modernos  já 

não davam mais conta de uma realidade em expansão desencadeada por 

novos paradigmas que projetariam a sociedade pós-moderna. Para reforçar o 

desgaste desse modelo social, Maffesoli (2004, p.32) observa que “[…] a 

civilização moderna homogeneizou-se, racionalizou-se em excesso” o autor 

completa sua argumentação afirmando que “é sabido que o tédio nasce da 

uniformidade. A intensidade do ser perde-se quando a domesticação foi 

generalizada.” 

Esse momento se torna “insuportável” quando as sociedades 

ocidentais não conseguem mais se enxergar nas estruturas uniformes como 

única diretriz. A própria concepção de avanço em grande parte, parecia correr 

atrás de si própria ao invés dos desejos essenciais da coletividade, e assim, 

foi necessário privilegiar novas cargas simbólicas criadas em função do 

indivíduo e dos seus desejos. Numa outra formulação, pode-se dizer que a 

unidimensionalidade do pensamento foi incapaz de compreender a 

polidimensionalidade da vivência. (MAFFESOLI, 2004, p.35). 

 

1.4  CENA CULTURAL PÓS-MODERNA 

 

Compartilhando esse mesmo caráter transitório para captar a natureza 

e o sentido da pós-modernidade, Bauman chama atenção para outro fato. 

Sob o prisma da modernidade líquida as ideologias excessivamente sólidas e 

orientadoras, típicas da solidez moderna permitiram do ponto de vista cultural 

e social a necessidade de uma atmosfera fluida, propensa às incertezas. 

Tudo acontece de uma maneira extremamente volátil. Nesse sentido, Bauman 

(1995, p.125) expõe: “A inventividade cultural pós-moderna pode ser 
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comparada a um lápis com uma borracha junto ao bico: apaga o que escreve 

e não é, a seguir, capaz de se deter sobre o vazio cintilante do papel.”  

O indicador cultural mencionado por Bauman na paisagem pós-

moderna torna-se pertinente por constituir um dos aspectos mais sensíveis da 

vida social. Também pelo fato de nesse ambiente a globalização ganhar 

presença, incorporando assim um dos elementos mais notáveis para reiterar 

as características pertinentes dessa etapa histórica ainda que seja uma 

tendência mais do campo econômico do que cultural. Concomitante em 

Jameson (1997) esse raciocínio é mantido como tradição à sua ênfase no 

objeto cultural e por isso sua abordagem clássica para esse momento é 

baseada no termo pós-modernismo. Como categoria estética é construída a 

partir da lógica cultural do capitalismo tardio no qual os componentes da 

esfera cultural são organizados em forma de mercadorias. 

A cultura torna-se umas das esferas centrais e um dos aspectos mais 

visíveis  dentro do desenvolvimento da reprodução social pós-moderna. 

Nessa postura interpretativa, testemunham-se condições inéditas de 

interações culturais proporcionadas pela proximidade de escalas geográficas 

e temporais até então impensáveis, alterando a percepção entre tempo e 

espaço, associadas à construção e difusão de um sistema amplo de signos, 

representações, imagens e estilos de vida.  

Tal efeito atribuiu à cultura uma natureza de indústria, assimilada como 

produção de qualquer outra mercadoria onde os “componentes” precisam 

desempenhar características moldáveis e remoldáveis, com apelo evidente da 

estética, das mídias, das sensações e das experimentações.  Bauman (2001, 

p.141) também acrescenta: 

 
A modernidade leve permitiu que um dos parceiros saísse da gaiola. A 
modernidade “sólida” era uma era de engajamento mútuo. A modernidade 
“fluida”  é a época do desengajamento, da fuga fácil e da perseguição inútil. 
Na modernidade líquida mandam os mais escapadiços, os que são livres 
para se mover de modo imperceptível. 

 
Urry (2001) indica como diretriz da época pós-moderna a 

predominância de um novo paradigma cultural. Esse argumento pode ser 

compreendido observando como a elaboração de conteúdo, reprodução, 

distribuição e  produção em larga escala dos produtos culturais vem sendo 

construídas em diversas esferas da cultura desde o século XX. Agindo assim 
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o autor problematiza como aspecto marcante para fase pós-moderna a cultura 

antiaurática tendo em vista que sua reprodução é mecânica com as novas 

formas dominantes de apreensão da cultura de massa. Ou seja, para um 

dado fenômeno cultural havia como característica uma singularidade, uma 

aura originalmente artística obedecendo a padrões hierárquicos que foi sendo 

perdido com a aproximação “do social” passando assim a desenvolver uma 

apreensão passiva sem muitas oportunidades de participação. Desse modo o 

autor ressalta: 

 
Existe uma negação da separação entre o estético e o social e do ponto de 
vista segundo o qual a arte pertence a uma ordem diferente que a da vida. 
O valor atribuído à unidade do trabalho artístico é desafiado por meio de 
uma ênfase no pastiche, na colagem na alegoria etc (Urry, 2001, p. 120). 

 

Grande parte das manifestações culturais  na contemporaneidade 

cumpre uma função  subordinada à  lógica de mercado. Portanto “a própria 

produção da arte e, assim, a prática e consciência, outrora específicas da 

esfera artística, foram mantidas apenas em pequenos espaços.” 

(HABERMAS, 1984, p. 190). Urry também entende de forma revelante que  

“Tudo é cópia ou texto sobre um texto, em que aquilo que é falso parece  ser 

mais real do que o real.” (URRY, 2001, p.121). 

O termo antiaurático cunhado por Urry (2001) para descrever esse 

“novo paradigma cultural”, reporta-se às análises críticas desenvolvidas por 

Benjamim para descrever a transição  em que os elementos artísticos 

passaram a desempenhar com a adoção de técnicas sobre a (re) produção 

cultural. A aura dos elementos culturais e artísticos é banalizada, pois a 

reprodutibilidade técnica multiplica a existência única de um objeto conferindo 

a ele uma existência serial. (BENJAMIM, 1994) 

 Sua crítica, dentro de uma noção idealista, desenvolve-se na 

preocupação ligada a perda da qualidade aurática quando as obras artísticas 

são alçadas do mundo espiritual do artista ao mundo material. Embora 

reconheça que “a obra de arte, em sua essência, sempre foi reprodutível, pois 

tudo o que é criado por um homem pode ser reproduzido por outro” 

(BENJAMIN, 1994, p. 166), nem a reprodução mais perfeita, como aquela 

feita com as novas tecnologias por ele estudadas, seria capaz de reproduzir 

os elementos constituintes da aura.  
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Em suma, o caráter espontâneo se enfraquece diante das novas 

alterações provocadas pela reprodutibilidade técnica culminando em muitos 

casos na superação dos elementos da aura - autenticidade e unicidade - em 

detrimento da obra que cumpre uma nova função social desempenhando uma 

lógica serial, aberta e reprodutível. BENJAMIN,1994 (apud ARAÚJO, 2010, 

p.120). O processo na cultura de modo geral torna-se fragmentário, 

obedecendo a uma função expositiva impulsionado pelo desejo  de ter ou 

adquirir o objeto. Entretanto Debord (1992) defende que a  reprodutibilidade e 

a expansão dos elementos culturais tornam-se necessários para o avanço da 

cultura e conseqüentemente para o desenvolvimento de novas idéias. Em 

Habernas (1984) é destacado que o mercado  tem a função de regular  a 

cultura, pois é nele que estão os bens culturais para que sejam 

experimentados, com a  livre escolha e crítica do público. Essa aproximação e 

abertura para as grandes “platéias” possibilita uma diluição da cultura até 

então exclusiva dos mecenas ou aristocratas. 

Outro aspecto trazido por Urry (2001) revela a predominância e 

incidência do olhar sobre os demais sentidos para a leitura e contemplação  

desse mundo que se perpetua com a sobreposição de diversos planos 

simbólicos e desconexos. Segundo o autor:           

 
A significação é cada vez mais figurativa ou visual, e assim existe um 
relacionamento mais próximo e íntimo entre a representação e a realidade 
do que quando a significação se exerce através das palavras e da música, 
sem a vantagem de um filme, televisão, vídeo, vídeo pop, etc. Como 
resultado gera-se uma espécie de pot-porri estilístico, onde entram o velho 
e o novo, o nostálgico e o futurístico, o “natural” e o “artificial”, o juvenil e o 
maduro, a baixa e a alta cultura, o modernismo e o pós-moderno. (URRY, 
2001, p.121 e 127). 

 

Para Maffesoli (1996) essa tendência  superficial inerente ao olhar para 

captar a inconsistência dessa realidade é intrínseca do olhar humano porque 

a satisfação pessoal é construída a partir de signos já alocados nos 

imaginários diante das expectativas de distração. 

Soma-se a isso um redimensionamento descompromissado como 

solução estética e cultural. A partir dessa democratização das formas de 

entretenimento tenderia-se  à banalização devido ao contato de caráter 

superficial creditado “em função da viabilidade do consumo, das estratégias 

de venda e das necessidades de distração dos consumidores” Habernas 1984 
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(apud ARAÚJO, 2010, p.129). O indivíduo acaba preenchendo de forma 

alienada e indiscriminada o tempo que lhes sobra perante um contexto cada 

vez maior de vivências efêmeras na qual as realidades virtuais acabam se 

sobrepondo às realidades concretas. Como Baudrillard sugere, “o pós-

moderno se separa do moderno, quando a produção de demanda – dos 

consumidores se torna central.”(LYON, 1996, p.88).  Essa ênfase cultural 

pode ser elucidada nessa passagem descrita por Urry (2001, p.120): 

 
 
As formas culturais pós-modernas não são consumidas em um estado de 
contemplação, a exemplo do que ocorre em um concerto clássico mais de 
distração. A cultura pós-moderna afeta os espectadores através do seu 
impacto imediato, por meio daquilo que ela faz por alguém, através de 
regimes de prazer e não das propriedades formais do material estético. 
Isso serve para solapar qualquer distinção vigorosa entre uma alta cultura, 
apreciada por uma elite conhecedora da estética de determinada esfera 
(pintura, música, literatura) e a cultura popular ou baixa das massas. 

 
 
1.5  FATORES INFRA-ESTRUTURAIS PÓS-MODERNOS 

 

Como mencionado anteriormente, e para completar o ciclo, um dos 

principais veículos para o entendimento da pós-modernidade se dá através 

dos efeitos da globalização considerada produto da sociedade pós-industrial. 

É preciso reconhecer também que ambos eventos são mutuamente 

complementares ao estudo da pós-modernidade, portanto partindo para uma 

ampla descrição acerca dos fatores globalizantes da pós-modernidade, Hall, 

2005 (apud MCGREW, 1992, p.67) afirma que:  

 
A globalização se refere àqueles processos, atuantes numa escala global, 
que atravessam fronteiras nacionais, integrando e concentrando 
comunidades e organizações em novas combinações de espaço-tempo, 
tornando o mundo, em realidade e experiência, mais interconectado. 

 

 Por necessidade torna-se importante a tarefa de um olhar pontual para  

a sociedade pós-industrial que antecipou e criou as condições primárias para 

o advento da globalização. A idéia básica da sociedade pós-industrial ou pós-

fordista foi concebida em meio a movimentos que concentravam mudanças 

no eixo das variáveis do sistema econômico capitalista.  

Nota-se a metamorfose a partir da Segunda Guerra Mundial com 

ênfase nas décadas de 1960 e 1970. Houve a   transposição da forma de 
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produção industrial tendo como variáveis o capital e o trabalho, para a pós-

industrial baseada essencialmente no conhecimento teórico aplicado em 

informação, serviços e bens abstratos como principal força econômica 

produtiva. O sistema de  produção é conduzido na adequação entre a oferta e 

a demanda, tradicionalmente conhecido por just in time. Conforme descreve 

Bell 1980 (apud LYON, 1998, p.61) a sociedade pós-industrial, concedeu 

necessária estrutura para que toda  base da sociedade de informação se 

desenvolvesse, conseqüentemente a “telecomunicação e os computadores se 

tornariam decisivos para o modo como os intercâmbios econômicos e sociais 

são conduzidos.”  

Importante observar e resgatar nesse ínterim que o conceito de pós-

modernidade ganha contornos bem definidos com o pós-indutrialismo e se 

prolifera em duas frentes. A primeira assinalada anteriormente, de caráter 

superestrutural baseada nas contestações ideológicas e de promessas 

emancipatórias durante a segunda metade do século XX,  tornando eminente 

o fim das metanarrativas. A mais recente, e de caráter infraestrutural, 

desenvolve-se  com o advento da interface pós-industrial  capitalista. 

Na presente fase  pós-moderna os elementos tecnológicos sem dúvida 

constituem um dos traços mais significativos devido ao seu poder de alcance. 

As inúmeras formas de interacionismos, da perda de fronteiras sustentando a 

idéia de que o mundo está cada vez mais veloz em realidade e em 

experiência, através dos seus avanços na coordenação e controle de 

processos técnicos e sociais ratificam essa fase. Percebe-se então a difusão 

de uma nova base técnica para essa configuração associando informação e 

tecnologia para operar diversos processos em um contexto global. Como 

caráter fundamental para designar essa mudança, Masuda 1985 (apud 

KUMAR, 2006, p.51) proclama que “a mercadoria informação […] que 

consiste em redes de informação e de banco de dados, a geração básica da 

geração de informação substituirá a fábrica como símbolo societário.” 

A expansão contínua do capitalismo, juntamente com a emergência 

desse modelo tecnológico, introduz mudanças nos padrões de vida e 

formações sociais tais como em transporte, entretenimento, trabalho, 

educação e principalmente nas noções de tempo, agora com uma conotação 
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fragmentada, imprimindo às ações humanas respostas instantâneas para as 

demandas desse mundo informacional.  

As fronteiras naturais são enfraquecidas deixando de ser um obstáculo 

para  fomentar a participação do homem através das viagens, do comércio, 

de imigrações e das muitas influências culturais. Interessante analisar que 

embora as condições estejam favoráveis para todo o tipo de mobilidade no 

espaço, o tempo torna-se o componente contemporâneo mais desafiador por 

vezes subtraindo e fragmentando as experiências da condição humana, ou 

seja, a perspectiva social contemporânea deixa de seguir um padrão 

analógico para seguir um padrão digital. Assim de forma similar Kumar 2006 

(apud AXFORD, 2000, p.29) afirma “O mundo pode estar se tornando um 

espaço, mas não necessariamente um lugar.” 

Há ainda a reboque desse processo tecnológico, vantagens 

circunscritas no escopo social, incluindo possibilidades de progresso muito 

maiores nas realizações humanas, instituídas de certa forma pela proposta de 

progresso iluminista, agora organizada digitalmente. Nesta configuração pós-

moderna, a sociedade da informação também está permeada pela crença no 

progresso. As técnicas de evolução e aperfeiçoamento estão baseadas na 

tecnologia, o que motiva total segurança nesse desenvolvimento. 

(LYON,1998.) 

A divisão tradicional  de trabalho também  é modificada, e como sugere 

Bell 1973 (apud LYON, 1998, p.59) “Esqueça a imagem do operário de fábrica 

do industrialismo; a nova elite profissional e técnica do setor de serviços é que 

sobressai agora”. Nesse percurso pode ser constatado como aspecto central 

que  toda configuração de ordem mundial apresenta funções contraditórias e 

desiguais no modo como se aplica essas melhorias. Castells (2000, p.17) 

destaca que “A revolução da tecnologia a informação e a reestruturação do 

capitalismo introduziram uma nova forma de sociedade, a sociedade em 

rede”. Assiste-se desde o final do século XX a organização do mundo em um 

grande sistema, tecnificado com conseqüências positivas e negativas. 

 As características pós-industriais ganham proporções maiores na 

medida em que os componentes tecnológicos são aperfeiçoados para em 

grande escala, para dar conta das demandas dos serviços e das indústrias. O 

amadurecimento dessas técnicas  entre as décadas de 1980 e 1990 projetam 
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a sociedade global e realçam a integração em amplitude e em intensidade 

organizada em função do aparecimento da internet propagando interesses 

políticos, sociais, de negócios e governamentais. “A internet é a espinha 

dorsal da comunicação global mediada por computadores é a rede que liga a 

maior parte das redes.”(CALTELLS, 1999, p.431). 

Com essa interação sugerida, espaços de fluxos são criados a todo  o 

momento juntamente com novas formas de sociabilidade para o 

compartilhamento de manifestações culturais através de vínculos sociais 

virtuais. O instrumento dominante que ganha notabilidade nessa composição 

sem grande surpresa é a cultura. Nesse mesmo caminho, Touraine (1973) 

argumenta que “A sociedade industrial tinha transformado os meios de 

produção, a sociedade pós-industrial, modifica os fins da produção, isto é a 

cultura.” 

 A inclusão do grande número de interfaces culturais nos sistemas de 

comunicação produz conseqüências para a produção, distribuição e  

intercâmbios destas. Ao contrário de algumas posições usuais e 

conservadoras que entendem que esse contexto homogeniza as formas 

culturais através da dominação ocidental também produzem condições de 

diversificação tendo como instrumento as próprias formas midiáticas.  A esse 

respeito Castells observa (1999, p.458) de maneira concisa que as “Culturas 

consistem em processos de comunicação. E todas as formas de comunicação 

como Roland Barthes e Jean Baudrillard nos ensinaram há muitos anos são 

baseadas na produção e consumo de sinais.” 

A globalização cultural também se associa tipicamente a uma 

contradição pela dimensão coletiva oferecida nos estilos, tradições, imagens e 

lugares agora mediados pelo mercado global interconectadas com  

derrubamento das fronteiras. O cenário, portanto favorece contradições em 

duas formas, o particularismo e suas ordens locais e os universalismos e as 

suas leis globais ou vice-e-versa. São formas que coexistem e que se 

revezam tornando as trocas culturais explícitas nas identidades, nas práticas 

e nos próprios indivíduos. Desse modo: 

 
Em toda parte, estão emergindo identidades culturais que não são fixas, 
mas que estão suspensas, em transição, entre diferentes posições; que 
retiram seus recursos, ao mesmo tempo, de diferentes tradições culturais; 
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e que são o produto desses complicados cruzamentos e misturas culturais 
que são cada vez mais comuns num mundo globalizado. [As] formações de 
identidade (...) atravessam e intersectam as fronteiras naturais, [de forma 
que pessoas que] retêm fortes vínculos com (...) suas tradições (...) são 
obrigadas a negociar com as novas culturas em que vivem, sem 
simplesmente serem assimiladas por elas e sem perder completamente 
suas identidades. (HALL, 1992 [2003, p. 88-89]).  

 

Nessas circunstâncias pode-se dizer que “a globalização não consiste 

na substituição de identidades, mas na articulação entre elas” (BANDUCCI, 

2001, p.17). As diversidades de estruturas sociais tornam-se ininterruptas e 

plenas de possibilidades permeadas por processos complexos estimulando o 

ressurgimento de regionalismos e dos “nacionalismos periféricos”. Essa 

ênfase foi percebida, sobretudo na década de 1960 apoiando-se no lema 

pense globalmente, aja localmente, “ligando pessoas e bairros e objetivando 

cultivar o ethos de determinados lugares e culturas locais.” (KUMAR, 2006, 

p.160). Desse modo fica evidente que ambos os efeitos e seus constatastes 

de interação ou tensão se confundem funcionando ora na diversidade, ora na 

unidade. Para essa contradição  inclusive, Robertson (1992) sugere o termo 

glocalização. 

Nesse sentido Kumar (2006, p. 223) observa que essa condição produzida 

pelas operações do capitalismo contemporâneo, reflete “A criação de um 

espaço global abstrato, homogêneo, [e] gera um impulso contrário para a 

localização, a diferenciação e a diversidade.” Ou de forma similar é pertinente 

ressaltar a  seguinte consideração de Harvey 1989 (apud KUMAR, 2006, 

p.224):  

 
[…] quanto mais unificado o espaço, mas importantes se tornam as 
características da fragmentação para a nossa identidade e ação social. O 
encurtamento do espaço, que põe em concorrência comunidades 
diferentes em todo o globo, implica estratégias competitivas voltadas para o 
local e um senso aguçado de percepção do que torna um deles especial e 
lhe oferecer vantagem competitiva. Esse tipo de reação interessa-se muito 
mais pela identificação do local, pelo reforço e identificação de suas 
qualidades excepcionais em um mundo cada vez mais homogêneo, mas 
também fragmentado.  
 

  
Por fim, as características trazidas pelo discurso e pelas  matrizes pós-

modernas, conjugadas  nesse primeiro momento para  interpretar o presente, 

circunscrevem o cenário propenso para induzir a compreensão relativa ao 

desempenho do  turismo  voltada para esses  parâmetros, posto que esse 
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evento tem influenciado o itinerário dessa prática, apontando outras 

possibilidades de relações sociais  e consumo. 

1.6   TURISMO E SUA PERFORMACE PÓS-MODERNA 

A indústria cultural desenvolvida durante o século XX estende-se com a  

pós-modernidade ganhando força com as formas de lazer e entretenimento. 

Neste cenário vigente, são incorporadas, de maneira essencial  à vida do 

homem, dimensões hedonistas de consumo, necessárias a recomposição 

física e mental e a mudança de ritmo de suas atividades regulares.  

Nota-se que as características modernas se exarcebaram e a 

sensação trazida com os novos valores pós-modernos  desencadeados pela 

falta de certezas do presente e principalmente do futuro, de certa forma 

explicam a ascensão do consumo de atividades de lazer e turismo no mundo 

contemporâneo. De acordo com Lipovetski (apud SOUSA, 2010, p.88), as 

relações homem-tempo incidiram de maneira decisiva nos ritmos sociais e 

individuais na contemporaneidade: 

 
 

A obstinação em cumprimir o tempo foi interpretada como um dos signos 
do advento de uma nova condição temporal do homem, marcada pela 
sacralização do presente, por um “presente absoluto”, autossuficiente, cada 
vez mais desligado do passado e do futuro. Invadindo o cotidiano, atingindo 
o conjunto de atividades humanas,a ordem do tempo precipitado faz 
desaparecer, aos que nos dizem, a distância e o recuo necessários ao 
pensamento, destrói universos simbólicos, encerra o homem no 
imediatismo ativista.  

 
 

Os hábitos de consumo nas manifestações de lazer estão 

condicionados a uma necessidade de descompressão nas dinâmicas das 

sociedades pós-modernas, sujeitas a uma vida descontínua pela velocidade 

dos acontecimentos  no ambiente  social. Assim, o turismo sente esse 

impacto e  mostra-se capaz de suprir as expectativas individuais tendo como 

contrapartida específica desta época estímulos orientados com promessas 

não-convecionais, valorizadas com interesses e  aspectos únicos, sobretudo 

com elementos sensoriais e estéticos nas  manifestações culturais, quaisquer 

que sejam elas. 
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A participação do turismo nesse contexto é realçada e se reproduz 

como um mecanismo para tentar romper a alienação e a superficialidade da 

vida cotidiana com possibilidades associadas às expectativas oriundas de 

processos de realização pessoal, social, econômicos, culturais, ecológicos 

permeado por experiências singulares incorporando tantos outros 

pressupostos à concretização dessas práticas ainda que, com evidências e 

interesses que admitem promessas convertidas na combinação de elementos 

reproduzindo pseudo-eventos (BOORSTIN,1964) nas mais diversas 

modalidades. 

Frente a essa perspectiva pós-moderna introduzida nos anos 1990, o 

turismo associa-se à emergência de outras opções frente ao turismo fordista. 

Enquanto prática social e econômica seja qual for o tempo  define-se 

vinculado a maneira como a sociedade se organiza, passando a incorporar 

características refletidas para a dinâmica do setor e principalmente sob seus 

agentes. 

Na tentativa de compreender o turismo contemporâneo circunscrito nas 

mudanças já identificadas, é preciso um esforço conceitual que descreva os 

elementos da sua estrutura por meio do seguinte enfoque: 

 
 
Turismo é uma atividade de ponta nas sociedades atuais, envolve 
deleite/encanto  e satisfação pessoal. Insere-se nas sociedades 
democráticas, complexas e pluralistas, demandando ética, 
desenvolvimento sustentável, respeito à diversidade e aos problemas 
ambientais e sociais. É uma atividade cada vez mais sofisticada e 
profissionalizada, exigindo familiarização com novas tecnologias de 
informática e telecomunicações, domínio de línguas estrangeiras, cultura 
geral sólida, conhecimentos específicos da área e consciência da 
necessidade de eficiência nas operações e alta qualidade nos serviços 
prestados. Turismo articula-se com lazer, entretenimento, gastronomia, 
eventos, cultura, esportes, hospitalidade e meio ambiente. É uma atividade 
sensível a problemas como guerras, terrorismo, epidemias, violência 
urbana, desrespeito dos direitos humanos e liberdades civis.  Cooper, 2011 
(apud  TRIGO ; PANOSSO, 2007  p.82) 

 

De modo geral, a tendência observada para esse recorte pós-moderno 

corrobora que “nos nossos dias, a necessidade de viajar é, sobretudo criada 

pela sociedade e marcada pelo cotidiano. As pessoas viajam porque já não se 

sentem à vontade onde se encontram, seja nos locais de trabalho, seja onde 

moram”. (KRIPPENDORF, 2000, p.14). 
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Perante essa situação, a atividade turística, inserida na dinâmica de 

fornecimento de serviços, se processa numa aparente crise do turismo 

tradicional de  massa e se “redefine dentro de moldes que ultrapassam as 

estratégias tradicionais.”(CAMPELO, 2000, p.208). E de fato essa 

ressignificação de paradigma  passa necessariamente pelo estabelecimento 

de ofertas contemporâneas que agregam e privilegiam a flexibilização de 

produtos para além das lógicas de mercado  visando, por exemplo, a 

sustentabilidade social e ambiental, a qualidade de vida ou  momentos únicos 

e experienciais  evocando características adaptadas ao perfil das demandas e 

principalmente das suas expectativas a fim de maximizar benefícios para as 

empresas, destinos e turistas. Kumar refere-se a essa questão afirmando: 

 
 Em todas as sociedades industriais há agora uma notável faixa de bens e 
serviços especializados e, não raro exóticos: cozinhas étnicas e regionais, 
arte “folclórica”, música do “Terceiro mundo”, vestuário e mobiliários 
“tradicionais” […]  ( 2006, p.226) 

 
Tal entendimento emerge para o  possível abandono de uma lógica de 

banalidade, chavões, superficionalismo e uniformidade a favor de um estilo  

que direta ou indiretamente possibilita interações, aprendizados e 

socialização na realidade escolhida  intimamente atrelada a perspectiva 

individual. Paralelamente, Wearing 2001 (apud PANOSSO, 2010, p.44) 

observa que “a viagem tem sido construída  como significado de 

desenvolvimento interior, como uma forma de ampliar a mente, de 

experimentar o novo, o diferente para o enriquecimento próprio.” 

Um fato relevante trazido com as influências pós-modernas para o 

turismo contemporâneo empreende uma importante contingência: os produtos 

turísticos tornaram-se bens culturais  que agora tentam minimamente agregar 

valor com frutos sociais e psíquicos para que atendam às demandas de 

necessidades e desejos  reforçados pela busca de momentos e lugares 

marcantes. Cooper et al. (2011, p.22) entendem que “A medida que os 

mercados amadurecem, eles buscam criar  produtos baseados em um 

pretensa autenticidade”.  

Nesse sentido, o desempenho e a interpretação da atividade turística, 

enquanto uma “prática social que se dissemina de forma diferenciada, a partir 

de subjetividades infinitamente diversas e de vivência múltiplas dos sujeitos 
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que as praticam em um mundo que se globaliza” (MOESCH, 2002, p.25) –  

não fica imune ao  quadro sócio-temporal pós-moderno, o que permite 

identificar suas nuances no que tange as transformações e projeções dos 

seus componentes e suas inter-relações.  

Entregues a esses anseios os indivíduos encontram nas práticas 

turísticas contemporâneas um tempo de fruição não mais linear cujo “o 

envolvimento orgânico de uns com os outros é estabelecido no próprio 

processo de venda do produto turístico” (MOESCH, 2002, p. 41), tornando a 

compra uma mera conseqüência. 

 A compreensão do  turismo nesse contexto também se associa a um 

facilitador cultural em expansão como decorrência da busca constante de 

ambientes e contatos diferenciados, oferecendo possibilidades para ampliar a 

potencialidade comunicacional que lhe é intrínseca. Diante da flexibilização 

dos costumes, reproduzidas nos produtos culturais pós-modernos o turismo 

na concepção de McKean 1995 (apud BANDUCCI 2006, p.22): 

 
Poder ser visto não  como sendo inteiramente  uma busca de prazer banal 
ou escapismo, mas como um profundo, amplamente compartilhado desejo 
humano de conhecer  “outros”, com a possibilidade recíproca de nós 
podermos vir a conhecer nós mesmos. 

 
 

A domesticação da viagem  presenciada durante grande parte do 

século XX  cujo modelo reducionista tendia a ver o turista como um grupo 

homogêneo perante uma oferta utilitária e funcional é contrastado com  outra 

abordagem. Nesse contexto pós-moderno, a atividade turística em toda sua 

complexidade  se permite uma função mais prosaica  desencadeada  pela 

busca da alteridade e motivada  para atender principalmente aos imaginários 

dessa demanda. Trigo compartilha dessa nova interface afirmando: 

 
O turismo beneficia-se diretamente da nova ordem que surgiu nas 
sociedades pós-industriais, fruto de uma nova conjuntura internacional, das 
mudanças culturais e do crescimento econômico em alguns setores do 
mundo. [...] Deixou de ser um entreposto sem grande importância de 
relacionamentos humanos superficiais e modas passageiras para ser um 
produtor e veiculador de atitudes, estilos de vida e novos padrões 
comportamentais. O turismo, juntamente com o mundo dos negócios em 
geral, com o campo das artes e das comunicações, do lazer e da educação 
começou a fazer parte de uma sociedade extremamente ativa, 
questionada, mutável e multifacetada (TRIGO, 1993, p. 65-66). 
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A intersecção entre turismo e pós-modernidade implica como traço 

característico uma diversidade de sentidos com a utilização da tecnologia, das 

mídias e das informações disponíveis. A comunicação em geral trazida com 

as ferramentas tecnológicas possibilitou mudanças significativas em todos os 

processos da cadeia produtiva do turismo, posto que os serviços até então 

restritos aos agentes tornam-se disponíveis ao público para o planejamento, 

escolha de preços, destinos e uma série de outros componentes inerentes a 

viagem. 

Novas dimensões de mundo são oferecidas  propiciadas por uma vasta 

infra-estrutura de comunicação, formações políticas, econômicas e sociais. A 

comercialização de produtos turísticos com a utilização da internet torna-se 

um dos  primeiros meios  de  contato com o destino desejado, e “desencadeia 

sentimentos antes mesmo de o próprio visitante concretizar sua viagem” 

Giddens, 2002 (apud GUERREIRO, 2010, p.323). Nessas vias 

comunicacionais facilmente acessíveis são oferecidos através de mensagens 

lingüísticas e visuais inúmeras  possibilidades  para o uso do tempo livre 

incitando  deslocamentos, sensações, intercâmbios e, sobretudo expectativas 

de  reminiscências  pessoais significativas.   

Percebe-se que a sociedade pós-moderna aceita e resgata algumas 

características inerentes a uma vida mais qualitativa através de práticas de 

lazer, negligenciando o enclausuramento, e qualquer forma de ordem 

estabelecida provocando espaços de pluralidade, com o mundo e com o 

próximo para consagrar movimentos e atitudes de dispersão. Assim, Maffesoli 

destaca: 

 
Estamos divididos entre a nostalgia do lar, pelo que ele tem de seguro, de 
matricial, pelo que ele tem de coercitivo e sufocante também, e a atração 
pela vida aventurosa, que se move, vida aberta sobre o infinito e o 
indefinido, com o que comporta de angústias e de periculosidades.  
Maffesoli (2001, p.147). 
 

 
Em sua performance pós-moderna, o turismo consegue responder  

com  certo êxito a essas ânsias, pois vem se associando como um importante 

mecanismo de compensação sociocultural para aqueles que demonstram 

interesse em dinâmicas menos previsíveis nas inúmeras práticas turísticas. 

Por isso, o vislumbre por uma dimensão permeada pela diferença e pela 
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singularidade dará vazão às necessidades humanas contidas nos 

movimentos turísticos dessa época, ao cruzar-se fronteiras para percorrer  

espaços alheios. Essa idéia torna-se umas das principais conotações 

atribuídas no atual planejamento da atividade e na formatação de produtos 

turísticos “artesanais” embora ainda haja modismos superficiais e discursos 

condicionados para poucas trocas e de fácil digestão  nos diversos serviços 

oferecidos. Pereira (2003, p.98) sugere: 

 
 

Ao aturamos numa sociedade, sem limites físicos, quando a velocidades 
das informações permite um diálogo virtual, a solução instantânea para a 
busca de opções, o Turismo surge, como atividade que redimensionará 
esta procura. 

 

Nessa categoria de análise temporal pós-moderna percebe-se, 

portanto, que a atividade turística se aperfeiçoa revestindo-se de valores que 

assegurem uma forma de aprendizagem e instrução como condicionantes da 

viagem. As exigências estendem-se para a qualidade dos serviços e produtos 

em questão cuja compra é vista como um investimento para a qualidade de 

vida ao invés de um gasto supérfulo. Com isso, o tempo livre torna-se dia-a-

dia mais valorizado e seu usufruto é um momento primordial para a 

manutenção da vida pós-moderna.  

A presença do turismo nessa ocasião opera-se com essas condições 

acompanhando a procura da diversidade e da distinção de modos de vida, 

paisagens e culturas. Trigo 1998 (apud GUEDES, 2003, p.6) afirma que 

“nesse contexto, viajar tornou-se mais fácil, até mesmo um hábito, uma 

prática social ou profissional comum ou mesmo uma necessidade para vários 

segmentos sociais.” As perspectivas contemporâneas determinam como 

cenário para o turismo influências que levem em consideração:  

    
A diminuição da importância atribuída aos aspectos puramente econômico 
das coisas, surgindo assim novos campos de interesse e novas atividades; 
o aumento da curiosidade pelos valores não materiais tais como saúde, 
ambiente, natureza, saber, cultura, libertando-se das normas e dos 
constrangimentos sociais. Krippendorf 1987 (apud  GUEDES, 2003, p.7). 

 

As tendências do setor também revelam que a internacionalização da 

produção de bens e serviços provenientes da interconectividade mundial 

preza por negócios diferenciados suprindo necessidades cada vez mais 
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específicas e conseqüentemente direcionando os produtos turísticos. 

“Cidades e regiões tem agora que concorrer entre si para firmar suas 

posições nos fluxos globais de informação ou ficarão fora dos processos 

dinâmicos.” Kumar, 2006 (apud CASTELLS, 1989, p. 349). Alguns destinos e 

empresas já detectaram essas preferências e passam por um processo de 

diferenciação e revitalização  dos padrões turísticos aproveitando as 

estruturas existentes para valorizar a diversidade de estilos de vida dos 

viajantes. Compatível a essa proposta considera-se: 

    
 

 As sociedades que absorverem com maior  entendimento o cultivo da 
identidade cultural de seu entorno, assim como a manutenção desta 
diferenciação como atrativo ao turismo em detrimento à descaracterização 
oriunda das pressões econômicas no contexto da sociedade global, 
reforçarão sua aptidão para competir no mercado turístico. (GUEDES, 
2003, p.8). 

 
Assim sendo, constata-se que o turismo vem sendo construído através 

de uma  nova sensibilidade para viabilizar novas formas de interação. A 

procura por atividades turísticas na pós-modernidade se beneficia com as 

constantes conquistas e avanços do tempo livre cujo significado foi sendo 

empregado de formas diferentes no decorrer da história, e hoje devido aos 

progressos tecnológicos e organizacionais tornam-se um ícone de substancial 

importância para o fomento desse setor. Em razão dessa maior 

disponibilidade de tempo para o lazer, o turismo se desenvolve de forma mais 

presente acompanhando o progresso de setores que o auxiliam tais como 

transporte, telecomunicação, segurança, meios de hospedagem, dentro 

outros.  

Observa-se ainda que baseada nessa reorientação do setor para sua 

própria sobrevivência abre-se possibilidades para o crescimento qualitativo do 

turismo, cuja  singularidade e a diferenciação são a orientação da oferta 

tornando a viagem mais humanizada.  

Por esta razão buscam-se propósitos que levam em consideração um 

desenvolvimento turístico favorável à construção social das pessoas por 

encontros interculturais de qualidade, em geral tangenciado pela presença da 

sustentabilidade,  fortalecimento das culturas locais, diálogos mais próximos 

com o espaço em atividades da vida cotidiana, entre outros. 
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 Essa modalidade de turismo ganha  uma dimensão prática com um 

movimento que se apresenta como alternativa ao turismo tradicional 

construído  “com roteiros clássicos, “pacotes” com itinerários rápidos ou 

excurssões superficiais, organizados para grupos de turistas ávidos por 

visitarem tudo, comprarem o possível e aproveitarem o máximo em uma única 

viagem” (GAETA, 2010, p.137). 

Inspirado no slow food e, concebido pelo italiano Carlo Pestrini (apud 

TRIGO, 2010, p.36) o slow travel  é o movimento que representa muito bem 

essa tendência contemporânea. É descrito como a oportunidade de  desfrutar 

enquanto se viaja de atributos locais  que passam despercebidos nos grandes 

fluxos de visitantes. A expectativa principal  acerca desta filosofia denota  um 

maior aproveitamento sem a obrigação de cumprir  um roteiro preestabelecido 

com as atrações de um guia turístico, ou quando necessário permite-se 

dentro de um planejamento, meios alternativos para interações mais positivas 

com as pessoas e o lugar. Segundo Moesch 2000 (apud CASTROGIOVANNI, 

2003, p.43): 

 
O contexto do turismo, é essencialmente, pluriculturalista, polissêmico e 
plural(…), o estar junto deixa de ser conceitual para se tornar efetivo, na 
sensibilidade coletiva compartilhada  nas localidades turísticas, originando 
uma forma estética que constitui uma nova ética. 

 
  Essa abordagem reconhece que uma viagem torna-se especial à 

medida que o tempo vivenciado no destino escolhido seja  o mais qualitativo 

possível aplicado, por exemplo, em escolhas e posturas  que demonstrem 

interesses mínimos de aproximação com cultura local, sem superficialidade.  

São encorajados o uso de transporte coletivo, aluguel de casas, 

alimentação com produtos típicos, participação e freqüência  em atividades 

disponíveis na cidade onde a população tenha acesso como oportunidade 

para estabelecer uma conexão mais forte com  o destino. A incorporação 

dessa modalidade de turismo pode ser praticada sem necessariamente os 

ditames  do poder econômico ou de  uma conotação elitista, pois é sobretudo 

o desenvolvimento e consciência  de um estado mental. A velocidade do 

turismo ainda predominante banaliza a conexão com a paisagem e com todos 

os elementos que a compõe, e nessa nova forma de vivência desacelerada as 

conexões seriam restabelecidas:  
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Se nossa vida fosse dominada por uma busca da felicidade, talvez poucas 
atividades fossem tão reveladoras da dinâmica dessa demanda – em todo 
seu ardor e paradoxos – como nossas viagens. Elas expressam por mais 
que não falem – uma compreensão de como poderia ser a vida, fora das 
restrições do trabalho e da luta pela sobrevivência. (BOTTON, 2003, p.17). 

 

As condicionantes  para qualquer forma de turismo baseiam-se na 

noção tempo-espaço. Em um local novo, constituem-se em desafios inerentes 

ao aproveitamento das viagens a necessidade de  percorrer e “usufruir” o 

espaço turístico ao  máximo comprimindo o tempo  disponível. A esse 

respeito, a viagem tende a uma banalização, pois fica aquém de um efeito 

profundo e transformador, comprometendo a experiência em muitos aspectos. 

Com essas diretrizes o turismo percorreu boa parte do século XX. 

Portanto, em resposta a esse modelo fordista,  viajar supõe na 

concepção do slow travel, “uma declaração de guerra ao espaço quadriculado 

e à cronometragem da existência.”(ONFRAY, 2009, p.14), cujo tempo social, 

coletivo e coercitivo abre espaço em favor de um tempo único com durações 

subjetivas em dinâmicas desejadas por meio do livre-arbítrio do turista. 

Assim,  é possível verificar que o panorama do  turismo nessa época 

está  configurando-se  gradualmente com oportunidades que  forneçam aos 

destinos, locais e visitantes valores perceptíveis na vinculação de produtos  

superando características racionais para estabelecer interesses emocionais. 

Acredita-se que nesse novo perfil de turismo a motivação da viagem defina-se 

com perspectivas individuais e personalizadas e a momentos únicos trazendo 

outras concepções de serviços para o mercado turístico.  
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2 PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO DO TURISMO NA PÓS-

MODERNIDADE: RENT A LOCAL FRIEND 

  

O presente capítulo se propõe abordar como as ofertas turísticas estão 

se organizando diante das configurações sócio-culturais implementadas com 

a pós-modernidade. Supõe-se que  modelos de turismo  que ofereçam 

contatos diferenciados com o lugar, conduzidos por interesses que 

demandam experiências ímpares, vivenciadas  em uma perspectiva individual 

e personalizada ganham cada vez adeptos. 

 Com base nos levantamentos apresentados anteriormente, do discurso 

pós-moderno e seus desdobramentos para o turismo, apresenta-se o caso de 

experiência turística para uma contextualização fundamentada no projeto 

Rent a Local Friend1, “Alugue um Amigo Local” estabelecendo  um possível  

reflexo com  relação  às mudanças pós-modernas.  

Desse modo, pergunta-se o que muda na relação entre turista e o 

modelo de turismo de estrutura tradicional  que vem sendo trazido até então. 

A incoerência é verificada perante a oferta homogênea paralela às demandas 

com exigências diferenciadas de práticas turísticas surgidas no contexto da 

pós-modernidade.  

Logo, a singularidade incorpora novos avanços para os produtos 

turísticos em resposta às preferenciais mais seletivas, sujeitas a satisfação 

pessoal. É verificada a superação da característica da racionalidade em 

função da emoção e os produtos estão buscando esse valor perceptível nas 

formas de consumo.  

Para responder esta questão, investiga-se o reordenamento das 

ofertas turísticas tradicionais cuja proposta não necessita  de destinção das 

especificidades do turista, para a transição de sistemas personalizados de 

produção e consumo. Nesses sistemas são reconhecidas tentativas de repelir 

os rigores do mercado turístico para a instalação de uma mudança a favor da 

mobilidade e do aprofundamento das necessidades.  Ao encontro das 

transformações descritas na pós-modernidade, o estudo de caso justifica-se 

                                            
1 Disponível em www.rentalocalfriend.com. Acesso em: 3 abr. 2011. 
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como mais um  movimento que se reflete na forma de se fazer turismo 

atualmente. 

O Rent a Local Friend envolve como proposta a necessidade de 

aproximação com o real e o natural, estimulado por novas possibilidades de 

convivência entre turistas e anfitriões, por um caminho que vem ganhando 

espaço e adeptos nessa modalidade de viajantes que optam em se distanciar 

da espetacularização. As mudanças na relação entre turistas e as nuances 

que envolvem a visitação do  lugar se evidenciam aos poucos,  frente ao 

modelo de turismo padronizado proposto na maioria das práticas ainda 

vigentes.  

 

2.1  RENT A LOCAL FRIEND 

  

As demandas na sociedade pós-moderna se diversificaram à medida 

que as motivações se constroem com características ligadas a interesses 

impulsionados pela diferenciação e singularidade,  provocando nas pessoas 

comportamentos de caráter emotivo propícios a um leque variado de 

estímulos. Pressupõe-se a retomada do olhar turístico mais romântico para os 

lugares favorecendo uma construção qualitativa de escolhas.  Também são 

verificadas mudanças no padrão de consumo de bens e serviços, como algo 

para além das trocas comerciais. 

 As ofertas tradicionalmente rígidas e homogêneas se redimensionam 

atendendo às novas exigências relativas ao turismo. Nelas, os espaços 

turísticos se transformam face à  necessidade de atender aos padrões 

ideológicos de convivência e troca de experiência, e em alguns casos 

abrindo-se mão da função estritamente turística. 

Tendo em vista estas considerações, o projeto Rent a Local Friend da 

jornalista Alice Moura, desenvolveu-se com a intenção  de refletir as  

necessidades e desejos de pessoas que  não se contentavam com a 

concepção de experiências controladas e previsíveis.  

A jornalista paulistana de 28 anos, enquanto morava em Londres, já 

mantinha um blog intitulado Local Life  com  dicas alternativas de lugares 

diferentes e peculiares que descobria  até que um dia foi solicitada, através de 

um email enviado por uma amiga italiana, a mostrar  a cidade para o irmão  
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que viajaria para Londres em breve. A partir daí, descontente  por permanecer 

nessa dinâmica mecanizada de interação  que envolve a participação do 

turista fora do seu lugar de origem e  consciente da importância de se 

desfrutar tudo que uma viagem oferece, incluindo o espírito local dos 

habitantes, viu-se motivada pelo pedido da sua amiga. Segundo Alice: “O 

projeto Rent a Local Friend surgiu da minha própria experiência. Como morei 

em Londres, uma cidade com  pessoas de todos os lugares do mundo, fui 

fazendo amigos das mais variadas nacionalidades. Depois passei a visitar 

alguns deles em seus países de origem. Assim percebi que uma viagem é 

muito mais divertida e autêntica quando somos recebidos por um amigo.”2 

Em 2008 foi criada a rede de  local friends, disponível atualmente  em 

pelo menos vinte metrópoles do mundo tais como Rio de Janeiro, São Paulo, 

Recife, Brasília, Santiago, Buenos Aires, Nova Iorque, Berlim Joahnnesburgo, 

Nova Dhéli, Sidney, dentre outras. Seu objetivo traduz-se na tentativa de 

proporcionar uma possibilidade mais informal e flexível para quem se permite 

sair do lugar-comum e quer uma interação maior com os locais,  por  todo 

conhecimento da cidade que  lhes são  peculiar. Desse modo, Barreto (2006, 

p. 19)  aponta: 

  
Se por um lado, o turismo pode ser visto exercendo um papel na 
construção social de tradições inventadas e de uma nova cultura 
preservacionista, por outro, a viagem como experiência para o turista, para 
o viajante, pode resultar numa instância de construção social da pessoa, de 
afirmação da individualidade e de socialização. 

 

É interessante perceber que  esta  iniciativa parece confirmar  como 

tendência ao turismo os parâmetros trazidos com a pós-modernidade 

principalmente pela busca de um caráter existencial e individualista, assim 

como uma diversa gama de desejos que se pretende realizar, inclusive nas 

viagens. Os indivíduos adquirem maior relevância na construção desse 

modelo na medida em que passam a decidir por si próprios, selecionando 

atividades do seu interesse. 

                                            
 2 RENT A LOCAL FRIEND. Disponível em: <http://mdemulher.abril.com.br/bem-          

estar/reportagem/viver-bem/adoro-ser-amiga-aluguel-576296.shtml >. Acesso em: 20 ago. 

2011. 
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A análise do projeto pode também ser realizada  considerando-se que 

neste momento o turista se empenha para tentar estabelecer contatos com 

interferências positivas nas culturas que atuarão, ainda que existam relações 

diversas de convivência. Desse modo, de acordo com a divulgação do 

projeto: 

 
Experenciar uma cidade com um amigo local permite-nos sentirmos em 
casa, ter confiança de que estamos fazendo as opções certas para relaxar 
no espírito local. Porém se você não tiver um amigo local, pode alugar um! 
Seu amigo local desenhará e irá propor um itinerário personalizado 
baseado em lugares charmosos e descolados para visitar, sempre de 
acordo com os seus interesses pessoais. (RENT A LOCAL FRIEND, 2011)3 

 
 

A ênfase da viagem começa ser construída contemplando  um 

procedimento ativo  para alargar o horizonte do turista, tornando-se uma 

opção ao turismo passivo, resumido em ver e ouvir e poupando  o turista de 

entrar em contato com o lugar, em realidades facilmente inventadas. Aos 

indivíduos  com essa  característica, Debord (2005) denomina-os  homo 

spectator, pois não vivem, apenas contemplam. 

Essa proposta encontra-se vinculada ao turismo industrial vendido para 

um mercado tratado como uma massa indiferenciada, conduzida pelas 

características simbólicas do universo do turismo. Entretanto  utilizada de 

forma instintiva, não significa um fator negativo, pois a mistificação estabelece 

os primeiros contatos com o destino  tendo em vista que o produto é 

intangível e  só poderá ser consumido com o deslocamento em um 

determinado espaço-tempo. Assim sendo, a produção de imaginários 

constitui-se como uma característica intrínseca deste fenômeno para o 

enfrentamento do desconhecido. Gastal  (2005, p.76) indica: 

    
 

No mundo contemporâneo a noção de verdade mudou. Primeiro porque já 
se reconhece que não haveria uma Verdade, assim como maiúscula, 
sinônimo de algo maior e definitivo. Reconhecemos, agora, que há a cada 
momento e a cada situação leituras pessoais ou coletivas de fatos ou 
objetos que correspondem à visão de alguém ou de um grupo sobre esses 
fatos e acontecimentos, num determinado momento. Sob esse enfoque, 
sentimentos são e imaginários são. 

 

                                            
3 Disponível em: <www.rentalocalfriend.com> Acesso em: 20 ago. 2011. 
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No tocante às viagens, a construção desse imaginário está calcada na 

realização de sonhos com grande significado emocional, induzido com o 

empenho da internet e de outras  mídias em forma de propaganda, o que em 

muitos casos  representa um aspecto fantasioso diante do compromisso 

mercadológico. Gallero (2004, p.40), por exemplo, assinala que: “A 

construção turístico-comercial de roteiros e destinos atrativos aos 

consumidores, respaldada por poderosos veículos de comunicação, conduz à 

maquiagem dos lugares, a reconhecimentos seletivos, mas não ao 

conhecimento real”. A título de melhor compreensão, a veracidade da 

experiência vai estar condicionada às posturas assumidas pelo próprio 

indivíduo. O destino apresentado pode responder tanto a uma experiência 

reducionista quanto a um espectro bem intencionado do “autêntico”. A 

experiência é, portanto, algo particular, pois o banal também poderá estar 

presente e ser ao mesmo tempo interessante, como visto anteriormente em 

Gastal (2005). 

 Percebe-se  que embora essas representações impostas pelos meios 

de comunicação na difusão do turismo tradicional  possam  viciar o momento 

de decisão de compra e apresentar  uma interpretação dúbia da realidade, 

também podem ajudar na construção de um imaginário que funcione como 

catalisador de práticas turísticas significativas.  

O turismo inevitavelmente apresenta essa contingência visual cujo 

imaginário é  parte de uma categoria constitutiva do objeto turístico para 

seduzir o público a partir de imagens com todo tipo de artefato visual.  A 

crítica aparece quando o uso deste excesso de montagem contribui para um 

distanciamento cada vez  maior dos contextos locais e pessoais com recortes 

e sobreposições daquilo que se idealizou. Essa vertente encontra um paralelo 

nas idéias de Maffesoli (2001, p.76): 

  
Não é a imagem que produz o imaginário, mas o contrário. A existência de 
um imaginário determina a existência de um conjunto de imagens. A 
imagem não é suporte, mas resultado[…]. Há um imaginário parisiense que 
gera uma forma particular de pensar a arquitetura, os jardins públicos, a 
decoração das casas, a arrumação dos restaurantes, etc.O imaginário de 
Paris faz Paris ser o que é.Isso é uma construção histórica, mas também o 
resultado de uma atmosfera e, por isso, uma aura que continua a produzir 
novas imagens. 
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 Nessa mesma direção Chauí (2006, p.250) em uma leitura eufemística 

sugere: “A ordem simbólica consiste na capacidade humana de dar sentido às 

coisas um sentido que está além da presença material, isto é,  na capacidade 

de atribuir significações às coisas e aos homens”. Desse modo a natureza do 

convívio começa a ser delineada por meio de  imaginários.  

A oportunidade que surge para transpor essa barreira do  imaginário 

construída de forma resumida e proveniente de informações totalitárias da 

propaganda pode se dar na própria  materialização da viagem enquanto o 

turista  deseja penetrar na cultura e nos hábitos do lugar. Fussel, 1980 (apud 

BARRETO, 2006, p.58) assinala a essa questão de irrealidade no mundo 

turístico, a concepção de que a própria indústria rotula o viajante como 

“alguém motivado por fantasias que o levam a sentir-se temporariamente 

equipado com um poder não habitual.” 

Cabe aqui ressaltar que nem sempre diante das inúmeras motivações 

existentes será fundamental esse comprometimento com as especificidades 

do local. Muitos não-lugares se colocam a disposição para atender a essa 

significativa demanda, concebidos para que não haja o mínimo de contato 

com o entorno, conferindo àquela experiência, características restritas em 

cenários que envolvam uma bolha protetora de serviços disponíveis 

impedindo qualquer elemento estranho na sua dinâmica pessoal. Justifica-se 

a criação e a consagração desse modelo para a “facilitação do deslocamento 

e a difusão de uma linguagem turística” (BARRETO, 2006, p.59) digerida sem 

muito esforço em qualquer parte do mundo. Nessa condição de espectador o 

turista tem a facilidade de percorrer lugares de fácil reconhecimento e 

propriamente preparados e encenados. 

 Quando essa abertura é possível, por meio de uma postura mais 

permissiva para a participação no meio social visitado, há uma maior 

possibilidade de trocas substanciais. Esse desejo de aproximação passou por 

um significativo avanço diante da proposta anterior de turismo cujo lugar 

deveria se camuflar debruçando-se sobre as necessidades do turista, 

comprometendo consideravelmente os traços e os hábitos sociais do 

ambiente. 

A contra-força surge em respostas nos mais diversos serviços 

turísticos, e é nessa lacuna pessoal percebida pela jornalista e compartilhada 
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com  outras pessoas que o projeto Rent a Local friend originou-se e  se 

expandiu.  Sua proposta permite que o turista seja inserido  e se misture no 

dia-a-dia  do lugar  e participe dos circuitos desfrutados na companhia  de 

quem vive na cidade escolhida. Logo o vínculo será mais intenso, o olhar 

diversificado e a experiência mais real. É claro que nessa proposta do projeto 

nada impede que olhar seja conduzido por aqueles que buscam a experiência 

turística, pois  todo lugar se apoiará em elementos culturais ou naturais bem 

definidos, inclusive para a experiência turística embora haja uma certa 

rejeição, nesse caso da experiência, a formas de organização turística 

convencional. Essa modalidade exerce sobre o campo do turismo novos 

conceitos inclusive ao que realmente significa ser um turista contemporâneo. 

Wainberg (2003, p.7) ainda sugere que o turismo tem como essência 

essa capacidade de atração e poder de troca, sejam elas mínimas, pois “É na 

vida alheia, nos espaços, patrimônios distantes que está a essência desta que 

é a maior de todas as indústrias.” Perante essa visão pode-se observar que o 

projeto Rent a Local Friend pretende exercer uma experiência espontânea 

privilegiando contatos com os bastidores como condição de ruptura dos 

aspectos tradicionais do turismo.  

A maneira encontrada para  deixar a formalidade dos guias de viagens 

tradicionais, foi alugar amigos locais  e aproveitar a cidade como “nativos”. O 

site disponibiliza três tipos de serviços: o amigo local, um roteiro 

personalizado no qual o turista pode ir sozinho aos lugares recomendados 

pelo morador, ou a ajuda de um amigo on line para esclarecer questões 

importantes sobre o lugar da viagem antes mesmo de chegar. Nota-se que 

por mais que haja um desprendimento com o que a princípio soe 

convencional, a experiência será sempre mediada. 

 Nessas três possibilidades o site funciona da mesma maneira em 

todos os locais do mundo: é necessário preencher um formulário para tentar 

traçar um perfil,  descrevendo um pouco das preferências e áreas de 

interesse (cultura, esportes, gastronomia, vida noturna, compras…) a 

nacionalidade, a idade, a cidade de destino, profissão, e o tempo que a 

pessoa ficará na cidade, dentre outras informações básicas. Nesse primeiro 

momento também deverá ser escolhido qual o tipo de serviço necessário, 

cada um com valores diferenciados.  



 50 

Posteriormente, e de acordo com a forma do serviço escolhido, será 

desenhado um itinerário exclusivo para ser posto em prática. Na escolha do 

amigo local, aspecto de interesse do capítulo, é indicado o que mais  combina 

com o turista,  portanto, há uma adequação entre as demandas de ambas as 

partes. Em no máximo dois dias um email resposta é encaminhado para o 

turista para que já possa estabelecer contato com o amigo local e combinar 

diretamente todos os detalhes do passeio. A Sra. Alice entende que apesar 

de  ser uma alternativa mais informal “[...] isso não deve ser encarado como 

amadorismo, mas uma garantia de que os roteiros serão feitos com 

autenticidade e emoção, como se você estivesse visitando um amigo em sua 

cidade natal.” 

 As visitas incluem duas opções de livre escolha e o os preço variam de 

cidade para cidade. Na cidade do Rio de Janeiro, a primeira opção consiste 

em quatro horas de percurso com dois visitantes por cento e quarenta reais  

e,  havendo a necessidade de incluir outras pessoas nesse tempo é 

adicionado quarenta reais por pessoa. Havendo uma maior  disponibilidade, 

há como opção  um passeio de oito horas, com dois visitantes por duzentos e 

quarenta reais também com a possibilidade de inclusão de outras pessoas 

por  sessenta reais. Os valores justificam-se pela dedicação das pessoas que 

possuem um trabalho independente do projeto  e se dedicam ao preparo de 

um roteiro exclusivo pela cidade. Nesses valores não estão incluídos, por 

exemplo, gastos com ingressos, alimentação ou transporte, estando a critério 

do visitante oferecer ao amigo local ou não. Na maioria dos casos essas 

observações acabam sendo resolvidas no próprio passeio e pelo caráter 

informal da visita, o tempo escolhido acaba se tornando uma média para o 

preparo das atividades. Em entrevista concedida para o Jornal O Globo, a 

Sra. Alice, a idealizadora do site, fez questão de destacar que o projeto “Não 

é para quem procura um roteiro quadradinho. A idéia é fugir do lugar-comum. 

Quando alguém diz que quer ir ao Cristo Redentor, recomendamos que 

procure um guia profissional.” 

A versão carioca começou a funcionar em setembro do ano passado e 

atualmente conta com cinco amigos locais, três homens e duas mulheres de 

perfis diferentes que se revezam em função das escolhas do turista. De 

acordo com o site, os amigos  locais são profissionais liberais dentre eles 
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jornalistas, professores, fotógrafos, designers, publicitários que gostam de 

trocar experienciais conhecendo outras culturas. Estes são definidos como 

(RENT A LOCAL FRIEND, 2011)4: “Divertidos, multiculturais, de mente 

aberta, e nativos curiosos da sua cidade”.  

O público que procura esse tipo de serviço é bastante variado e inclui 

tanto estrangeiros quanto brasileiros. A Sra. Alice informa que “Tem de tudo, 

desde casalzinho jovem de 18 anos até família que viaja com os filhos.” 

Em entrevista a Revista O Globo, a professora de português para 

estrangeiros, Sra. Fernanda Carvalho de 48 anos, uma das local friends, e  

adepta dos roteiros  históricos da cidade, certa vez percorreu a cidade com 

uma carioca que tinha ido morar na Espanha desde muito cedo e tinha 

poucas lembranças da cidade. O roteiro incluiu Mosteiro de São Bento, 

Candelária, Igreja do Carmo, Paço Imperial e Santa Teresa, pelo bondinho e 

por fim o Parque das Ruínas. 

 O estilo mais arrojado é o da Ludmila Lacerda, 32 anos e dona de um 

restaurante japonês em Ipanema que tem como hobby passeios em sua 

Harley Davidson por toda orla da cidade até Vargem Grande, além de uma 

programação que tenha festas do momento boas para dançar. Assim ela 

descreve em uma entrevista  para a revista sua nova ocupação: “É como se 

eu tivesse saindo com as minhas amigas, só que ainda vou ganhar para isso.”  

Ligado a essa nova ordem sociocultural pós-moderna, começa a se 

definir um perfil de turista que incita uma vivência personalizada e 

individualizada tornando-se a alavanca para novas formas de produtos 

turísticos. Estes se apresentam com a missão de trazer satisfação pessoal e 

valores perceptíveis através de interações entre consumidor e produto. 

 

2.2  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para aprofundar a análise dessa problemática torna-se relevante como 

abordagem da investigação, a adoção da pesquisa qualitativa guiada pela 

observação participante de cunho etnográfico como forma de interpretação e 

imersão na realidade do projeto. Esse instrumento de pesquisa  faz parte da 

                                            
4 Disponível em <www.rentalocalfriend.com> Acesso em: 20 ago. de 2011.  
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utilização específica para fenômenos sociais humanos, que em sua maioria é 

conduzida no local de origem do evento claramente definido. Portanto, “A 

pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa 

com um nível de realidade que não pode ser quantificado” (MINAYO, 2001, p. 

20). 

 O recorte tempo-espaço, no desenvolvimento da pesquisa qualitativa, 

geralmente auxilia o pesquisador na coleta de dados para situar sua 

interpretação. A pós-modernidade indica, portanto uma época histórica 

diferente em relação à modernidade não sendo mais capaz de responder as 

demandas do homem no final do século XIX. Vive-se um momento no qual, 

novos arranjos socio-culturais estão dando forma a uma perspectiva nova de  

mundo. 

 Na pesquisa qualitativa também poderão haver hipóteses pré-

concebidas que serão fundamentadas pela teoria, ou até mesmo a utilização 

da  dedução. Assim, como hipótese no que tange a compreensão da atividade 

turística nesse momento, supõe-se que o reordenamento dos campos social, 

cultural e econômico afetam as formas de convívio dos sujeitos transcorrendo 

numa unicidade de perspectivas conduzida para o posicionamento do modelo 

pós-moderno orientado para a reavaliação de alguns pressupostos modernos. 

Também responde à necessidade de compreender processos 

vivenciados pelos sujeitos envolvidos em realidades e contextos distintos, 

como é o caso do turismo e em específico do projeto Rent a Local Friend.  

 Logo a escolha por práticas turísticas que apresentam uma maior 

seletividade com relação aos serviços e produtos geram uma demanda 

considerável nas experiências turísticas. O pressuposto da experiência 

manifesta-se  na realidade construída pelo referencial dos participantes para 

que, além da descrição dos desejos, seja possível decifrar o significado da 

ação humana.  

O reconhecimento da prática etnográfica compreende o estudo  dos 

“[…] fatos ou eventos menos previsíveis ou manifestados particularmente em 

determinado contexto interativo entre pessoas ou grupos”. (MATTOS, 2001, 

p.1). Nessa perspectiva, o turismo como uma atividade que reúne 

essencialmente contatos em diferentes realidades, o aporte etnográfico torna-

se apropriado.  
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O método etnográfico pode ajudar a melhor compreender os processos 

decorrentes da convivência entre turistas e residentes, pois consegue 

assimilar as múltiplas dimensões do indivíduo em sociedade consagrando a 

experiência pessoal de campo. Para Mauss 1960 (apud LAPLANTINE, 2005, 

p.156) “o estudo do concreto é o estudo do completo.” 

Assim, tem-se como instrumento de coleta de dados a observação 

participante a fim de conceber uma noção real de uma determinada 

manifestação. A observação torna-se o processo ideal para descobrir de  

modo particular a ocorrência espontânea de um fato para além da observação 

e, sobretudo da examinação. 

Ao reconhecer esse tratamento também está presente na observação 

participante do projeto a microanálise etnográfica para garantir a  validade da 

observação. Para Mattos é assim descrita (2001, p.5) “Na micro análise 

etnográfica existe uma preocupação com o interesse dos atores sociais na 

escolha de uma determinada forma de comportamento e qual o significado 

desta escolha”. O significado da microanálise  além de uma preocupação nos 

detalhes da interação da cena estende-se na relação entre a interação e um 

contexto social maior.  

Em virtude dessa escolha, o estudo complementa-se  considerando a 

participação da autora no meio pesquisado onde se desenvolve a relação 

proposta  pelo projeto Rent a Local Friend para ser observado na prática os 

modos como essas pessoas conduzem essa nova forma de fazer turismo.  

A situação de contato torna-se o momento propício de registro e 

assimilação de gestos, falas, comportamentos, fornecendo elementos 

significativos para a compreensão do universo investigado. 

Com o auxílio da observação participante é necessário a adoção de 

algumas etapas iniciais. A primeira através da inserção, considerada a 

tentativa de aproximação do pesquisador no meio escolhido. Nesse momento 

torna-se necessária como condição inicial a aceitação do pesquisador no 

grupo  para aprofundar o estudo e anterior a isto uma aproximação  para 

romper os bloqueios, a desconfiança e a tensão inicial  com quem se quer 

trabalhar. 

Assim foi a aproximação inicial com a Sra. Alice, idealizadora do 

projeto. O primeiro contato foi estabelecido para que ela ficasse ciente da 
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utilização do projeto como objeto de estudo no desenvolvimento do artigo 

para a disciplina de Turismo e Desenvolvimento Local. Em seguida o artigo 

tornou-se o instrumento base para a continuação deste trabalho e novamente 

a idealizadora do projeto demonstrou apoio à presente investigação. 

Atenuada essa distância, a segunda etapa desdobra-se na amparo de 

informações pré-existentes com  informações relevantes e detalhadas,  

recolhidas no campo devidamente registradas para a compreensão do objeto 

de estudo.  

E por fim a organização da informação para que seja  transmita ao 

pesquisador a situação real do objeto em questão. Vale ressaltar que algumas 

habilidades e competências também são imprescindíveis ao pesquisador tais 

como:  

 
Estabelecer uma relação de confiança com os sujeitos; ter sensibilidade 
para pessoas; ser um bom ouvinte; ter familiaridade com as questões 
investigadas, com preparação teórica sobre o objeto de estudo ou situação 
que será observada; ter flexibilidade para se adaptar a situações 
inesperadas; não ter pressa de adquirir padrões ou atribuir significado aos 
fenômenos observados; elaborar um plano sistemático e padronizado para 
observação e registro dos dados; ter habilidade em aplicar instrumentos 
adequados para a coleta e apreensão dos dados; verificar e controlar os 
dados observados; e relacionar os conceitos e teorias científicas aos dados 
coletados. (SCHWARTZ, 1955, p.60) 

 

A importância atribuída a esses procedimentos metodológicos está 

relacionada com a  participação in loco no projeto Rent a Local Friend  na 

condição de observador para proporcionar uma visão ampla e detalhada da 

realidade, descrita na próxima seção.  

 

2.2.1 TRABALHO DE CAMPO 

Para obter o retrato do funcionamento do projeto, optou-se pela cidade 

do Rio de Janeiro como meio de análise. O processo de observação 

participante iniciou-se com o contato da idealizadora do projeto, Sra. Alice 

Moura no dia vinte e nove de setembro desse ano para agendar uma 

participação. De acordo com a disponibilidades dos local friends e pela 

sugestão da Sra. Alice, foi encaminhado o contato direto do local que foi  

requisitado para  o passeio. A partir de então a autora entrou em contato com 
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o Sr. Alex Bonni para que ele ficasse ciente de toda a trajetória do  trabalho 

que vinha  sendo desenvolvido previamente com a Sra. Alice. Nesse contato 

inicial com o Sr. Alex por email  foi justificado a utilização da observação 

participante e a necessidade de participação in loco  de toda a dinâmica 

envolvida no projeto Rent a Local Friend. Embasado por essas informações 

iniciais e pelo  contato anterior com a Sra. Alice, a adesão foi positiva e no 

mesmo dia do contato, dia trinta de agosto foi definida como data prévia 

sendo o dia vinte de setembro para a visita em que a autora pudesse 

acompanhá-los. Também foi informado as características dos usuários do 

serviço, por email. De acordo com o Sr. Alex os participantes seriam 

vietnamitas, e moravam a mais de quarenta anos em Long Beach, Califórnia e 

aparentemente teriam um pouco mais de sessenta anos de idade. Assim 

próximo a data da visita, a autora entrou em contato para confirmar o passeio 

e foi informada pelo local friend, Sr. Alex que em decorrência de um 

imprevisto com o horário de voo dos participantes, a visita então foi adiada 

para o dia seguinte, vinte e dois de setembro. Durante a observação 

participante,  foi utilizado um roteiro de apoio elaborado pela a autora para 

que dentro da dinâmica da visitação, algumas questões pudessem ser melhor 

esclarecidas e percebidas. Assim o roteiro foi constituído tentando analisar as 

seguintes questões: 

· Como os participantes conheceram o projeto? 

· Se já haviam participado em alguma outra cidade? 

· O que motivou essa escolha e por quê? 

· Interação entre o local friend  e os participantes. 

· Expectativa dos participantes diante das outras experiências de 

turismo. 

· Como o local friend se prepara para estar de acordo com as 

expectativas dos participantes? 

· O Rent a Local Friend  possibilita uma aproximação maior com a 

cidade? 

· O Rent a Local Friend  consegue se encaixar na categoria de 

experiência turística e por quê? 
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Com base nesse roteiro preliminar a visitação se desenvolveu de 

maneira que houvesse o mínimo de interferência possível da autora em 

todo o desenrolar das atividades. A visita poderia acontecer em inglês, 

mas preferencialmente em francês. 

 O planejamento da visita de acordo com o Sr. Alex  foi baseado em 

contatos anteriores entre ele e os participantes e necessariamente deveria 

incluir toda a parte cultural e histórica da cidade que o Sr. Alex achasse 

pertinente bem como os atrativos mais conhecidos. No dia vinte e dois de 

setembro  o Sr. Minh e a Sra.Nga VuDinh, desembarcaram de madrugada 

no Rio de Janeiro e a visita no primeiro dia iniciou-se durante a parte da 

tarde na Confeitaria Colombo, localizada na Rua Gonçalves Dias centro do 

Rio fundada em 1894.  De acordo com o site, esse reduto era um 

tradicional ponto de encontro de artistas, intelectuais e políticos 

freqüentados por Olavo Bilac, Rui Barbosa, Chiquinha Gonzaga, Villa 

Lobos, Virginia Lane, Getúlio Vargas, entre outros. Em 1983 a Confeitaria 

foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico por estar diretamente 

ligada a história urbana na cidade do Rio de Janeiro do século XIX e pela 

sua luxuosa decoração e arquitetura remetendo-se aos cafés de cidades 

como Paris e Londres como observado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

            .                                                 
   

                                   Figura 1: Confeitaria  
                                   Fonte: Confeitaria Colombo, 2011 
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Esse local também foi escolhido como ponto de encontro  para a 

autora, o Sr. Alex e os visitantes Sr. Minh e a Sra. Nga VuDinh de acordo com 

o que o Sr. Alex havia planejado para o dia e também tornou-se o primeiro 

contato  da autora com os participantes e com o local friend,  Alex. Nesse 

primeiro contato a expectativa sem dúvida era fazer com que a aproximação 

inspirasse confiança para que todos ficassem bem a vontade. Após todas as 

apresentações a atmosfera  aos poucos tornou-se bastante amigável pela 

curiosidade natural e recíproca acerca da pesquisa que estava sendo 

desenvolvida. A aproximação foi ainda maior, pois na própria Confeitaria 

Colombo optou-se pela visita e por um almoço no qual o local friend,  Alex e a 

autora foram convidados pelo Sr. Mihn e a Sra. Nga. Durante esse momento 

a autora percebeu uma relação de confiança, informalidade e descontração  

presentes nos diálogos entre o local friend  e os participantes, pois eles 

também estavam conhecendo o Sr. Alex pessoalmente pela primeira vez. 

 Um detalhe de  destaque, após a chegada na Confeitaria, notou-se 

que eles já se mostraram bastante entusiasmados e curiosos com a presença 

da autora e gentilmente solicitaram ao local friend Alex  alterar o idioma do 

francês para o inglês afim de que a autora entendesse o que se passava e 

pudesse responder seus questionamentos. Com esse gesto da Sra. Nga 

percebeu-se uma curiosidade natural e um desejo de entrar em contato com o 

que não lhe era familiar, mas que lhe desertava atenção a ponto de querer 

mudar seu idioma de preferência, para estar em igualdade de condições e  

para que uma troca de informações fosse possível. 

Após esse contato inicial onde foram apresentadas e  esclarecidas as 

razões para o trabalho para o Sr. Mihn e Sra. Nga bem como o assunto 

abordado, a atmosfera ficou ainda mais informal diante da curiosidade dos 

participantes e da disponibilidade da autora em informá-los sobre todo o 

funcionamento do trabalho, e da sua necessidade. Na Figura 2 pode ser 

observado a Sra. Nga, a autora e o local friend Alex no almoço dentro da 

Confeitaria Colombo. 
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                                          Figura 2: Observação participante 
                                          Fonte: Acervo pessoal     

 

 
Dando continuidade ao passeio à pé, seguiu-se em direção a Praça 

XV, também situada no centro do Rio de Janeiro, numa região conhecida pelo 

valor histórico por estar ligada diretamente a ocupação da cidade. Seu nome 

atual é uma homenagem que remete a data da Proclamação da República, 

em quinze de novembro de 1889. No seu entorno podem ser encontrados 

ícones da história da cidade como o Chafariz do Mestre Valentim de 1789, a 

estátua de Dom João VI, o Paço Imperial, A Igreja de Nossa Senhora do 

Monte do Carmo, a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, o Convento do 

Carmo, a estátua em bronze eqüestre de General Osório em homenagem a 

pátria brasileira a um dos heróis da Guerra do Paraguai e o Palácio 

Tiradentes, atual sede da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro. (COLCHETE, 2008). 

Foram percorridos nesse quadrilátero todos os pontos citados  com o 

local friend, Alex acompanhados pela Sra Nga e o Sr. Mihn. No trajeto  a 

história referente a essa área  foi menciona e o passeio continuou sob um 

clima bem informal. Na Figuras 3 e 4 verifica-se algumas pontos em questão 

da Praça XV e de suas proximidades. 
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Em seguida todos seguiram em direção a Casa de França-Brasil para 

uma visita e uma pausa no espaço gastronômico disponível ao lado de fora 

do espaço. A Casa França-Brasil5, fundada em 1990 e é um espaço cultural 

no centro do Rio de Janeiro que realiza exposições, performances e atrações 

musicais.  O prédio foi erguido  em 1819,  a pedido de  D. João VI na Missão 

                                            
5 Fonte: Centro Cultural Bando do Brasil.  

Figura 3: Praça XV 
   Fonte: Acervo Pessoal 

Digite uma citação do 

Figura 4: Travessa do Comércio, Praça XV 
Fonte: Acervo Pessoal 
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Artística Francesa com projeto do francês Grandjean de Montigny e foi o 

primeiro registro do estilo neoclássico registrado, que se espalhou por toda a 

cidade garantindo ares da capital francesa ao Rio de Janeiro. 

Nessa ocasião, na Casa França-Brasil todos puderam apreciar a 

exposição “O Ser e o Aparecer” da artista plástica francesa Valérie Belin que 

está disponível  até o final de setembro e apresenta uma série nova de 

trabalhos, com  o título “Back-eyed Susan” como parte de suas pesquisas  da 

natureza híbrida da fotografia. 

Após a pausa no espaço gastronômico da Casa França-Brasil, onde 

todos  recuperaram as energias com seus pedidos, o próximo endereço 

vizinho à Casa, foi o Centro Cultural Banco do Brasil para completar o 

passeio. De acordo com o site, foi inaugurado no final da década de 80, 

também com traços neoclássicos, chama a atenção pelo aspecto 

arquitetônico e valor simbólico tendo em vista que nos anos anteriores 

funcionava a sede do Banco do Brasil. No mesmo dia da visita, acontecia a 

exposição  “Queremos Miles”, sobre Miles Davis um dos mais influentes 

músicos do século XX, pertencente a uma classe prestigiada de trompetistas 

de jazz. A exposição reuniu em seu acervo 300 itens dentre gravações, 

documentários, instrumentos musicais, partituras e roupas do artista, 

disponível até o dia vinte e oito de setembro. Na sequência das exposições 

disponíveis estava aberto ao público o trabalho  “I am a clichê -  Ecos da 

Estética Punk”, trazendo o olhar de doze artistas importantes para esse 

movimento com visitas até  dia dois de outubro. Após todo o percurso pelas 

exposições e pelo próprio espaço do CCBB6 o passeio chegava ao final com 

uma parada na Igreja Nossa Senhora da Candelária, um importante 

monumento religioso da cidade, também próxima ao CCBB. 

A Igreja Nossa Senhora da Candelária segundo a historiadora e 

arquivista da instituição Celina Coelho de Jesus, tem sua origem no século 

XVII. De acordo com uma  lenda, foi resultado de uma promessa feita por um 

casal de espanhóis que por pouco viram seu navio Candelária naufragar, e 

como escaparam com vida após a chegada ao Rio de Janeiro cumpriram a 

promessa e foi erguida uma pequena capela em agradecimento. Ao longo dos 

                                            
6 Centro Cultural Banco do Brasil. 
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anos a capela foi reformada e ampliada dando lugar a uma nova igreja do 

período colonial. Sua fachada encontra-se completamente voltada para a 

Baía de Guanabara, um dos principais acessos a cidade.  

Assim o dia se encerrou com boas expectativas para o dia seguinte e 

algumas questões já puderam ser percebidas. O Sr Mihn e Sra Nga 

conheceram o projeto Rent a Local Friend  motivado por uma experiência que 

ambos tiveram na Guatemala, onde puderam conhecer algumas cidades com 

o auxílio de uma pessoa que vivia há muito tempo por lá. Houveram outras 

oportunidades de retorno ao país e o contato com o lugar foi intermediado por 

essa pessoa que acabou tornando-se um amigo do casal. 

Na viagem para o Brasil eles quiseram essa mesma dinâmica e 

souberam na existência do projeto com o auxílio da internet  e resolveram 

experimentar pela primeira vez o serviço do Rent a Local Friend, motivados 

pela experiência na Guatemala e pelo fato de  viajarem há muito tempo  para 

diversos lugares  em outras modalidades de turismo. Por se sentirem  

insatisfeitos com a velocidade das atividades, com o tempo escasso para 

conhecerem tudo que aparentemente está  disposição deles resolveram 

mudar. Um depoimento da Sra. Nga que chamou atenção foi quando ela citou 

algumas viagens de cruzeiro e tantas outras onde os serviços estavam 

incluídos sob forma de pacote e cuja todas as atividades eram 

cronometradas, pois o grupo em que estavam incluídos eram muito 

numeroso. No cruzeiro ela citou que quando havia a possibilidade de 

conhecer os locais por terra, todos eram encaminhados para  ônibus que 

percorriam a cidade com o tempo suficiente para que os visitantes tirassem 

algumas fotos e embarcassem de volta para a próxima parada. Em algumas 

vezes, sobretudo não era permitido paradas pelo grande número de pessoas 

pois haveria risco de comprometer os horários. 

O segundo dia  de passeio - dia vinte dois – foi bastante ativo. Fora 

combinando anteriormente com o  local friend  Alex que ele, a Sra. Nga e o 

Sr. Mihn sairiam na parte da manhã por volta de nove horas para iniciar o dia 

percorrendo diversos pontos da cidade. Assim a autora os encontrou próximo 

ao apartamento que eles estavam em Copacabana, Zona Sul da cidade do 

Rio de Janeiro. 
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O itinerário realizado em um carro de passeio previa a visitação da 

Floresta da Tijuca e seus diversos atrativos. De início foi percorrida a Estrada 

da Vista Chinesa, em direção a mesma para uma primeira parada como 

ilustrada na Figura 5. 

 

       
    

 

 

 

 

                        
 
                                     
 
 
 
 
                                             Figura 5: Vista Chinesa 
                                             Fonte: Acervo pessoal 
 
 

 A Floresta da Tijuca segundo a Riotur7 está localizada no coração da 

cidade e é considerada uma das maiores áreas verdes urbanas de mata 

atlântica que durante o século XIX passou por períodos de reflorestamento 

após anos de desmatamento para o plantio de café. Ainda hoje podem ser 

encontradas mudas de café espalhadas pelas trilhas e imóveis do período do 

plantio do café. A floresta considerada Patrimônio da Humanidade  integra o 

Parque Nacional da Tijuca dividida em quatro setores (Floresta da Tijuca, 

Serra da Carioca, Pedra Bonita/Pedra da Gávea e Pretos Forros/Covanca – 

esse último não aberto ao público) e abrange bairros da Zona Sul, Oeste e 

Norte da cidade. O espaço tornou-se um complexo paisagístico e cultural de 

lazer com diversas trilhas de todos os níveis tanto para crianças para idosos, 

e com lugares para prática de esportes como ciclismo, montanhismo, corrida 

e asa-delta. Em seguida houve uma pequena parada na Mesa do Imperador, 

local onde Pedro I fazia suas refeições e repousava durante os passeios com 

a Família Real na  Figura 6. 

                                                             

                                            
7 Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro. 
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                                       Figura 6:  Mesa do Imperador (Sra. Nga, Sr.Mihn e o local friend Alex) 

                                           Fonte: Acervo pessoal 
 

Para dar seguimento ao trajeto optou-se pela Estrada Redentor, depois 

do Alto da Boa Vista passado pelo Hotel das Paineiras. Em seguida partiu-se 

em direção a uma das principais entradas do Parque, para percorrer à pé uma 

pequena trilha de aproximadamente dez minutos em direção a Cascatinha 

Taunay, na figura 7. Assim foi batizada em referência ao pintor francês 

Nicolas Antoine Taunay membro da Missão Francesa, trazida ao Brasil por 

Dom João VI em 1816, que decidiu ali construir, no ano seguinte, sua 

residência. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
           

                    Figura 7: Trilha para Cascatinha                                       
                    Fonte: Acervo pessoal 
 

 
Após a Cascatinha percorreu-se de carro alguns pontos da Floresta 

freqüentados por moradores e visitantes tais como a Capela Mayrink, o Açude 
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da Solidão e o Mirante Dona Marta, última parada dentro do Parque. Na 

continuação do passeio seguiu-se pela estrada das Paineiras em direção a 

Santa Teresa, tradicional bairro carioca conhecido pelo serviço de bonde que 

percorre suas ruas, pelo grande número de artistas que possuem seus ateliês 

e por ali residem, pela arquitetura francesa presente em alguns imóveis e pelo 

alvoroço cultural trazido com a valorização do bairro. Sua origem está ligada 

ao Convento de Santa Teresa que chegou ao local no século XVIII.8 Houve 

uma pequena parada para que eles pudessem conhecer a Unidade de Polícia 

Pacificadora da favela dos Prazeres e Escondidinho e a tradicional loja de 

artesanato La Vereda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                       Figura 8: Cascatinha 

                     Fonte: Acervo Pessoal 
 

De lá continuou-se em direção ao centro do Rio, com parada na 

Catedral de São Sebastião importante referência religiosa, e depois 

percorrendo à pé até  a Cinelândia nome popular da Praça Marechal Floriano 

Peixoto. A referência ao seu nome popular deu-se a partir da década de 20 do 

século passado, pois ali concentrava-se as melhores salas de cinema daquela 

época.9 No seu entorno verifica-se algumas referências de um período 

                                            
8 Fonte: Riotur. 
9 Idem ibibem. 
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histórico de modernização da cidade como o Teatro Municipal, a Biblioteca 

Nacional, Palácio Pedro Ernesto, atual Câmera Municipal,  o Museu Nacional 

de Belas Artes em diferentes estilos arquitetônicos. Continuando o percurso 

visitou-se o tradicional bairro boêmio da Lapa com seu aqueduto símbolo do 

Rio Antigo que data do século XVIII,  e em seguida a Escadaria Selerón na 

Figura 9, do artista chileno Jorge Selarón  radicado no Rio de Janeiro desde 

os anos 90.  

Na pausa para almoço, ainda pelo centro do Rio todos se 

encaminharam para o Beco das Sardinhas. Esse lugar é  tradicionalmente 

conhecido pela informalidade dos bares e bem peculiar. Desde a década de 

60 possui uma culinária totalmente voltada para peixes com especialidade de 

sardinha, combinada com doses de chope ou cerveja entre o Largo de Santa 

Rita e a Rua Acre.  

A dinâmica do lugar é bem simples na grande calçada há muitas 

mesas dispostas cobertas por lonas plásticas, como também dentro dos 

restaurantes onde pessoas que moram nas redondezas se misturam as 

pessoas que estão trabalhando por perto e almoçam por ali. Também é 

freqüente durante à noite grupos de samba e chorinho entre outros. 

  

 

 

 

 

 
 
 
           Figura 9: Escadaria Selarón  (Sra. Nga e Jorge Selarón) 
             Fonte: Acervo pessoal 
 
 

Nesse momento a autora aproveitando a descontração do ambiente e o 

comportamento favorável na maioria das vezes ao diálogo, tanto da Sra. Nga 

e do Sr. Minh, procurou verificar algumas questões do roteiro da observação 
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participante. A interação entre o local friend Alex e os participantes até o 

momento transcorria-se à base de muitas conversas sobre histórias pessoais 

em outras viagens, das impressões do passeio e, sobretudo numa relação de 

muita confiança.  

No caso da experiência turística do Sra. Nga e do Sr. Minh a necessidade 

de um olhar vivo, colocando-se a disposição do mundo que se manifestava 

em torno deles com a ajuda de uma pessoa da cidade possibilitou uma 

contato mais subjetivo com o destino. Isso pode ser verificado na seguinte 

fala de Moesch (2002, p.37): 

 

Para apreciar as novas orientações (ou reorientações), devemos retornar à 
forma pura que é o estar junto à toa, um elemento revelador para os novos 
modos de turismo, pois o que propicia esse estar junto à toa, é a 
perspectiva orgânica dos grupos, trazendo à luz a lógica da atração social. 
Constrói-se uma rede que ida o sujeito produtor ao grupo produtor e 
reprodutor, e ao sujeito consumidor.Essa rigidez não tem a rigidez dos 
modos de organização que conhecemos.  

 

Essa atitude vem persistindo em muitos turistas que apreendem melhor 

com referencias que se disseminam de uma forma diferenciada e sem filtros 

culturais aparentes, por que no fundo ninguém consegue permanecer-se 

muito tempo na superficialidade. Em uma conversa com o local friend  Alex, a 

autora ainda  procurou identificar como é o preparo da visita e foi informada 

que nos primeiros contatos são verificadas expectativas das mais diversas, e 

por mais que a proposta do projeto tenha como preocupação roteiros pouco 

comuns, ele particularmente  afirmou que cabe o bom senso para que 

importantes ícones da cidade não sejam excluídos.  

Assim o Rent a Local Friend  pode ser percebido como uma 

experiência turística por que reconhece de certa forma a natureza das 

diversos perfis para oferecer uma abordagem contemporânea de turismo que 

pode conquistar o turista de uma maneira mais envolvente e memorável a 

medida que os mercados amadurecem. 

Ao  final do passeio percorreu-se a Rua Uruguaiana, tradicional área de 

comércio popular e o Gabinete Real de Língua Portuguesa de 1837, ambos 

na parte central da cidade encerrando assim a observação participante. Ainda 

na quinta-feira durante a noite eles conheceram no bairro da Lapa o Bar 

Carioca da Gema, famoso  pela música e cardápios locais. Na sexta-feira com 
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a  melhora do tempo, houve uma visita ao Cristo com almoço numa feira da 

Gávea e um passeio pela Rocinha. Á noite o  local friend  Alex finalizou as 

atividades como Sra. Nga e o Sr. Minh na Feira de São Cristóvão, um lugar 

que oferece toda a diversidade da cultura nordestina. Para o final de semana 

estava programado um passeio a Petrópolis, porém em decorrência das 

muitas  atividades eles abriram mão do passeio e partiram rumo a Paraty, sul 

do estado do Rio de Janeiro. 

2.3  CATEGORIAS DE ANÁLISES 

 

As categorias de análise a seguir constituem o principal foco de análise 

deste trabalho. Para a análise do turismo contemporâneo norteado pelas 

mudanças proferidas pela pós-modernidade há que ser levado em conta que 

as relações sociais já não são as mesmas, inclusive para o turismo. A 

questão colocada consiste em saber, no que tange essas novas 

configurações qual a contribuição específica dentro da condição pós-moderna 

para as experiências turísticas. Para isso remete-se primeiramente o olhar 

para  a categoria das experiências turísticas baseadas em pressupostos de 

valores individuais e sociais, em novas concepções de tempo e espaço e 

efemeridade de comportamentos e necessidades. É nesse meio de fluidez e 

incerteza  que as relações se transformam em convergência com todo o 

conjunto de idéias da pós-modernidade. Essa breve descrição, das relações 

sociais  define os contornos dessa condição, aprofundada na seção posterior. 

 

2.3.1  Experiências turísticas 

 

A organização da atividade  turística  encontra-se subordinada a  

diversas circunstâncias sociais, econômicas, geográficas, culturais, 

ambientais ou políticas. A evolução desses componentes determina o 

funcionamento e a direção deste fenômeno. Esta categoria de análise propõe 

verificar o atual modelo voltado para uma nova forma de organização do 
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turismo comprometido com diversos processos para  a transformação da  

viagem em experiência. 

As preferências do consumidor foram aprimoradas e nesse sentido o 

turismo está buscando corresponder com a reformulação de uma nova ética 

em seus produtos e serviços. Por essa razão os arranjos produtivos vêm 

sendo pensados e motivados em experiências turísticas mais autênticas e 

genuínas, em lugares que ofereçam peculiaridades. 

O que está contido nessa concepção de turismo se sobressai a idéia 

de padronização projetada como condição fundamental do turismo moderno 

que também encontra seus espaços nessa época. É preciso reconhecer 

então que a interface eminentemente mercantil do turismo se enfraquece 

evidenciando possibilidades na capacidade reflexiva dos turistas e  nas 

qualidades auráticas dos lugares. 

Nessa extensão o turismo  atende por razões cujo conteúdo é mais 

importante que a imagem, e ocorre na intenção de não  mais sacrificar a 

qualidade do valor cultural oferecido em detrimento da sua produção em larga 

escala. 

A conotação de experiência das viagens sugere e encoraja a 

reconstrução de atitudes e práticas firmadas em uma categoria movida por 

condições objetivas e, sobretudo subjetivas. 

Diante dessa abordagem contemporânea que o turismo se apóia, os  

produtos relacionam-se com o mercado integrando experiências memoráveis, 

úteis e benéficas a fim de  transformar  o turista na sua viagem de volta. 

As implicações significativas tornaram-se as dimensões-chaves de 

escolha. O produto deverá comunicar os benefícios para ser encarado como 

uma experiência para estimular uma resposta emocional de modo que o 

turista se relacione de maneira multifacetada com o destino. Pine e Gilmore, 

1999 (apud  COOPER et al., p.22) “ vêem as experiências a partir de duas 

dimensões (1) das passivas para as ativas e (2) da absorção para  a 

imersão.” Esse ponto de vista demonstra a movimentação conceitual e prática 

da atividade ocasionando experiências suscetíveis a elementos estocáveis na 

memória e existenciais.  

O fio condutor das demandas e das ofertas agora  exige uma busca 

pela autenticidade para a experiência ser percebida como um contato 
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diferenciado. Nota-se inclusive a presença de recursos endêmicos, ou seja, 

culturalmente valiosos associados a estratégias  para o desenvolvimento do  

lugar. Os  atrativos  são oferecidos como “reais” e “puros” o que fatalmente 

influenciará a decisão de compra. 

A busca desse modo de viagem fortalece a  idéia de que embora a 

sociedade pós-moderna se desenvolva em dinâmicas saturadas de 

artificialismo, o turismo torna-se um meio para esse distanciamento ainda que 

seja uma autenticidade encenada. Assim pode-se dizer através da narrativa 

de MacCanell 1976 (apud BANDUCCI p.59) que nas experiências turísticas 

pós-modernas “o turista não se satisfaz com um conhecimento de fachada, 

superficial, pois também quer penetrar nos bastidores dos lugares por onde 

anda.” 

Da mesma forma é preciso atentar para outro questionamento: viagens 

induzem em geral, a um sentido de experiência pelo simples fato de ser uma 

ocasião onde os referenciais de sentido são alheios e completamente 

diferentes do participante, queira-se ou não é assim. Todavia muitas viagens 

se distanciam do significado mais profundo de experiência, tornando-se 

medíocres e mecânicas. Embora haja a real intenção de uma experiência 

turística repleta de sentido e significado, muitas viagens de turismo tornam-se 

apenas viagens. Nesse sentido, nem toda viagem pode ser considerada uma 

experiência, e consequentemente a experiência também poderá ficar aquém 

do sentido profundo ao qual ela se compromete.  

Diante do reposicionamento do turismo na pós-modernidade, as  

formas dicotômicas para caracterizar a natureza da atividade, em viagem e 

turismo ganham mais uma possibilidade com a experiência turística. Com 

relação a esse debate diversos tratamentos podem ser  considerados, mas 

com a mesma essência. Para Leed (apud TRIGO, 2010, p.24) “viajar é uma 

experiência paradigmática, o modelo de uma experiência genuína e direta que 

transforma a pessoa que a realiza.” Em princípio as viagens turísticas  não 

eram consideradas somente um deslocamento geográfico, mas também uma 

oportunidade de transformação social e  cultural gerando como subproduto 

uma experiência qualitativa na vida das pessoas, propiciando antes de mais 

nada autoconhecimento exercido nas relações sociais e no contato com as 

pluralidades de um lugar novo. A concepção de experiência estaria 
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relacionada a uma dimensão mais pura de viagem, representando “as mais 

antigas noções dos efeitos da viagem sobre o viajante.” Leed (apud TRIGO, 

2010. p.24). 

Em épocas remotas a conotação de experiência de viagem era 

negativa, pois era considerada um desafio pelas condições precárias  para 

proporcionar “transformação [e] o encontro do sentido de vida para o viajante” 

(TRIGO, 2010, p.25). A experiência é considerada um momento subjetivo 

para quem a escolhe e na intenção de se comercializar  produtos turísticos 

nesse contexto pós-moderno em que o indivíduo é extremamente valorizado, 

tornou-se uma opção ideal e diferenciada diante sua condição dinâmica, e 

comunicativa. 

No turismo contemporâneo  a experiência turística por ser uma maneira 

de diferenciação das viagens distanciando-se dos padrões dos grandes 

mercados  acaba ganhando uma conotação elitista e sendo alvo de muitas 

críticas. Esses efeitos dúbios são naturais. Uma viagem turística não depende 

necessariamente de recursos financeiros para de transformar em uma 

experiência turística. A questão recai em tentar  tornar a viagem turística em 

algum momento menos banal, inclusive nas experiências turísticas. 

É por isso que esse aspecto de experiência tem se tornado um dos 

principais argumentos de turismo na pós-modernidade diante da necessidade 

natural de outras formas de consumo. Prioritariamente uma experiência 

turística compreende para Onfray (2009, p.49):  

 

 
[…] uma ocasião para ampliar os cincos sentidos: sentir e ouvir mais 
vivamente, olhar e ver com mais intensidade, degustar ou tocar com mais 
atenção – o corpo abalado, tenso e disposto a novas experiências, 
registraria mais dados do que de costume. 

 
Longe da rigidez social e conseqüentemente disponível a essas 

circunstâncias, os turistas  permitem-se descobertas que são ignoradas em 

situações habituais. O que também  confere importância substancial a essa 

modalidade de turismo é a mudança de valores e de  percepção dos próprios 

turistas que começam associar a essa  prática a qualidade de vida. Esses 

indivíduos de acordo com Feifer 1985 (apud COOPER, 2011, p.24) estão:  

“[…] buscando cada vez mais autenticidade e experienciais individuais bem 
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administradas, e produzidas sob medida, que lhe permitam aproximar-se da 

intimidade do destino e participar da sua dinâmica”. 

A viagem enquanto produto de uma experiência turística sofre 

alterações para que seja capaz de provocar pretensas sensações legítimas e 

acaba tornando-se uma vantagem competitiva para a promoção e 

alavancagem de muitos lugares. Mais do que isso, torna-se a oportunidade de 

oferecer um produto ou serviço customizado diferenciando-se dos demais. 

Esse amadurecimento no mercado turístico é denominado  por Pine e Gilmore 

(1999) como “economia da experiência”. Essa prática versa sobre a 

necessidade de se enxergar as preferências individuais de um serviço/produto 

muitas vezes já existente para serem consumidos com uma nova abordagem, 

mais prazerosa e interativa. 

O turismo carrega por essência movimentos cíclicos de expansão 

dentro de um mundo em constante mudança. E essas experiências turísticas 

inauguram um novo enfoque para o setor. A temática  inclusive fica bem 

exemplificada quando se torna parte das políticas públicas do Ministério do 

Turismo entre 2008 e 2010 para sua implantação.  

O Projeto Economia da Experiência do Ministério do Turismo  associou 

os estudos pioneiros  de Pine e Glimore10 e Rolf Jensen11 que introduziram no 

pensamento contemporâneo as mudanças de consumo nas quais o 

componente emocional assume uma participação central nas escolhas. 

Assim, os conceitos de produção e promoção baseados no desenvolvimento 

tecnológico e na excelência dos serviços abrem espaço para a filosofia das 

experiências. 

  A atividade turística pode assimilar esse novo paradigma muito bem, 

pois em sua essência a matéria-prima é a singularidade das culturas. Para 

Pine e Glimore (1999, p.4), “mesmo a mais banal  das transações pode ser 

transformada numa experiência memorável.” Quando há  uma articulação 

harmônica entre todos os elementos para garantir a satisfação não só do 

turista, alvo constante de preocupação, mas também do desenvolvimento 

socioeconômico de uma região a experiência torna-se  ainda mais sadia. 

                                            
10 Economia da experiência. 
11 A sociedade dos sonhos. 
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A implantação da iniciativa do Ministério do Turismo foi baseada em um 

projeto piloto da região  sul do Brasil conhecida  como Região da Uva e Vinho 

que conseguiu agregar valores típicos da identidade dessa região aos seus 

produtos de modo que despertasse experiências únicas nos visitantes. Logo 

serviu de referência para outros destinos como Belém (PA), Bonito (MS), 

Costa do Descobrimento (BA) e Petrópolis (RJ). Cada lugar envolveu 

metodologias adaptas ao modelo principal para proporcionar aos turistas 

contatos mais próximos com a realidade da  dinâmica do local. 

Assim, percebe-se que, associada à emergência de outras propostas 

para o turismo de massa e às necessidades ligadas em viver experiências 

próximas da cultura do destino, essa modalidade tornou-se uma maneira de 

responder tanto a ofertantes quando a demandantes. 

Dependendo do contexto e das condições, cada experiência será 

capaz de satisfazer um “leque diversificado de necessidades pessoais, que 

vão desde o prazer até a busca de significados” (YI-PING, 2000, p.865). Com 

a proposta de categorizar as experiências turísticas, no final da década de 

1970, Cohen descreve as tipologias descritas na Figura 10. 

 

 

TIPOLOGIA DAS EXPERIÊNCIAS TURÍSTICAS 

 

 

 

Recreacional 

 
Esse tipo de atividade envolve experiências como o 
cinema, a televisão, os eventos desportivos, entre 
outros. 
Trata-se de atividades marginais, que contribuem para 
quebrar a rotina diária. Esse tipo de turista busca 
momentos de relaxamento e está muito ligado ao 
entretenimento. 

 

Diversidade 
 

Esse segmento busca momentos de escape através 
de atividades superficiais de lazer. Pretende 
"recarregar  as energias. 

 

 

Experiencial 

 
De acordo com esse tipo de experiência, os indivíduos 
procuram significado para a sua vida através do 
contato com outras culturas. Na verdade buscam 
experiências autênticas nos campos sociais, cultura e 
natureza. 

 



 73 

 

Experimental 
 

Esse segmento inclui turistas que buscam significado 
para a sua vida através de experiências autênticas. 
Procuram descobrir a si próprios através do turismo. 

 

 

Existencial 
 
Essa tipologia envolve experiências turísticas 
relacionadas com a dimensão espiritual da vida (por 
exemplo, peregrinação. 

 

              Figura 10: Tipologia das experiências turísticas 
              Fonte: Cohen,1979 (apud GUERREIRO, 2010). 

 

Pode-se afirmar que o turismo, nesse momento, se aprimora  para 

tentar captar as necessidades mais profundas do ser humano. Trata-se do 

esforço para uma abertura maior entre pessoas de diferentes culturas através 

de experiências com ressonâncias positivas consolidando, sobretudo 

experiências comunicacionais sejam elas mediadas, interativas, conectivas, 

participantes ou colaborativas. 

Desse modo, o sentido da viagem desvincula-se aos poucos do viés 

excessivamente comercial, por haver propostas não mais construídas em 

vivência, mas sim em experiências. Tal entendimento é observado em Sousa 

(2010, p.87): 

Os roteiros que permitem maior contato do turista com a vida local e suas 
especificidades, com maior tempo para fruição e observação do que o 
cerca, certamente poderá lhe proporcionar maiores experiências poéticas, 
em vez de apenas vivências, isto é, contatos rápidos e superficiais. 
 

 
Ainda nesse âmbito de debates, e de acordo com Benjamim (1983), a 

experiência se encontra ligada à memória e carrega uma tradição; a vivência, 

contudo, se processa com o choque de contatos superficiais com o ambiente 

sem que haja uma  ligação capaz de ser armazenada no inconsciente, 

portanto não há registros profundos. 

A partir dessa descrição, percebe-se que as configurações pós-

modernas em busca de novos horizontes se manifestam inclusive no turismo 

com a consolidação das experiências turísticas. Diante da falta de rumos e da 

apatia característica da era do vazio (LIPOVETSKY, 2005) a sociedade dá 

sinais em busca de outros sentidos de vida. O turismo encontra-se inserido 

nesse contexto com o  surgimento da era da experiência  entendida como a 

intenção de possibilitar uma direção composta de significados  que promovam 



 74 

sensibilidade, socialização e aprendizados ainda que seja um intervalo de 

tempo comprado. 

Assim, a reflexão acerca das experiências turísticas no mundo atual 

leva a compreensão de que esse avanço mercadológico, embora ofereça o 

diferencial como valor agregado nas viagens,  precisa atentar para que  a 

experiência não seja contraditória, ou se torne banalizada com a efemeridade 

dos modismos. 

 

2.5  RELAÇÕES SOCIAIS 

 

A convivência entre pessoas de diferentes  contextos desperta diversas 

análises no modo como as relações se processam. O turismo enquanto uma 

atividade sociocultural tem sua essência baseada nas relações humanas. 

Pode ser usufruído propiciando contatos entre diferentes culturas que se 

articulam desencadeando trocas   de valores e uma convivência mais próxima 

e participante. Em sua manifestação pós-moderna, os contatos se tornam 

ainda mais suscetíveis pela facilidade de deslocamento e a condição de 

turista ganha novos significados com a mudança de estilos de vida e 

costumes.  

A categoria de análise em questão abordará a oportunidade que o 

indivíduo tem de manifestar suas emoções na pós-modernidade  

contrapondo-se à força moderna imbuída de pragmatismo e racionalidade. O 

comportamento das pessoas torna-se mais permissivo e particularmente 

interessado em relações que provoquem  parâmetros existenciais ligados a 

uma multiplicidade de ideais, posicionamentos, e hábitos. 

Perante essa situação a realidade do turismo também abarca esses 

parâmetros nas experiências, pois o epicentro dessa atividade  é o caráter 

humano. A ideologia individualista contida na pós-modernidade privilegia 

relações mais estreitas com a predominância de necessidades cada vez mais 

específicas.  

As experiências turísticas, portanto podem ser consideradas uma forma 

de viver plenamente a singularidade. Entretanto, a intenção pode ser 
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promovida ou não. Isso dependerá da negociação entre as diferentes culturas 

e da postura assumida pelo turista.  

A participação na modalidade experencial da viagem, permitiria no 

sentido concreto viver e entrar em correspondência orgânica uns com os 

outros. Nessa concepção são estabelecidas condições para que o turismo 

contribua em processos transformacionais. 

Assim, Wainberg (2003, p.54) destaca que: “a viagem oferece 

situações e contextos nos quais as pessoas confrontam possibilidades 

alternativas de pertencer ao mundo.” O turista é atraído muitas vezes para o 

que é diferente e essa pode ser a base de superação das banalidades e dos 

artificialismos nas relações sociais das variadas experiências turísticas. 

O tipo de relação com o meio turístico recebe influências, sobretudo 

pelo perfil psicográfico do turista. Alguns traços de personalidade podem 

indicar comportamentos favoráveis à introspecção ou a interações. Nesse 

sentido o turista será submetido a relacionar-se numa realidade com base na 

experiência que procura. Uma postura ativa consolida, mesmo que por 

apenas um período de  tempo, convivências mais qualitativas no plano real da 

viagem. Wainberg (2002, p.60) apresenta a seguinte argumentação: “Só 

através da interação, verdadeiramente, são excitados processos cognitivos 

mais elaborados e que proporcionam enriquecimento e capacidade da lógica 

interna  do estranho.” 

O turismo planejado ou espontâneo, por ser uma prática social coletiva 

permite aos indivíduos trocas através de diversos pontos de vista culturais em 

relações consagradas pela alteridade. Sob esse significado as relações 

sociais nas experiências turísticas da pós-modernidade estão se baseando. O 

encontro e a familiarização com o outro permite a compreensão das 

diferenças nos espaços de cultura do anfitrião e do visitante. 

A alteridade torna-se um convite para diálogos diretos e o turismo um 

meio para que essa aproximação se efetive na prática. Para um entendimento 

mais amplo, o emprego da alteridade possibilita atenuar eventuais  choques 

de diferenças nos grupos sociais. Em relação a essa característica, Maciel 

(2010, p.58) descreve que as experiências turísticas são qualificadas pelo 

caráter aproximativo e são “uma forma de negociação com o limite”. E  

completa da seguinte maneira no caso específico do turismo de experiência, 
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“(…) entendo que essa dimensão de alteridade da experiência buscada na 

aventura, em menor ou maior grau, vem para o primeiro plano.”  

Portanto o estranhamento provocado pelo encontro das culturas nas 

experiências turísticas é ainda mais presente. Nesse caso há minimamente 

uma predisposição e receptividade para a decodificação do lugar e das 

pessoas. Assim Panosso (2010, p.46) entende a questão da seguinte 

maneira: “A relação entre sujeitos na prática do turismo origina uma gama de 

posturas, insights, descobertas, frustrações, emoções, que serão 

proporcionais e embasadas na e pela experiência.” 

O paralelo aqui descrito quis ratificar a tendência trazida com a pós-

modernidade, na qual o sujeito  manifesta-se reencontrando a capacidade de 

sair da condição de objeto, à procura de si mesmo. A experiência turística 

como escolha abre uma perspectiva nessa procura e provoca ressignificações 

nas relações de convívio e nas formas de experimentar as localidades, 

preferencialmente com benefícios mútuos. 
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3 RENT A LOCAL FRIEND COMO UMA EXPERIÊNCIA PÓS-

MODERNA NO TURISMO 

 

O entendimento sociocultural pós-moderno condiciona o desempenho 

da atividade no que concernem suas características relacionadas às 

experienciais turísticas. Constata-se, portanto, um conjunto de aspectos da 

pós-modernidade pelos quais o turismo é afetado.  

Neste sentido, o turismo, em  sua condição contemporânea, vem sendo 

construído a partir das adaptações ideológicas pós-modernas em  

perspectivas subjetivas. Em função dessa evolução perceptível,  este capítulo 

fará alguns resgates dos reflexos da pós-modernidade em consonância com a 

presença do projeto Rent a Local Friend.   

Visando assimilar a passagem gradativa do turismo padronizado 

culminando nessa  dimensão de experiência  turística, submete-se o projeto a 

uma análise  ampla com a finalidade de ratificar o processo de 

individualização do turismo  associado a práticas significativas  inerente ao 

desvencilhamento de ofertas tradicionais. 

A situação mostra que nesse processo de alteração contínua do meio 

social e cultural, a natureza da atividade turística  muda de perspectiva 

baseada no pressuposto moderno de desfragmentação das objetividades, em 

favor de uma organização social mais permissiva, na afirmação da 

individualidade e no  uso livre das escolhas. Para Bauman (1999b)“[…] 

liberdade veio a significar acima de tudo liberdade de opção, e a opção 

adquiriu notoriamente uma dimensão espacial.” 

O turismo, em seu recente estágio, incita a necessidade de outras 

abordagens e a compreensão diferenciada de produtos nesse processo 

sistemático de singularidades difusas. Os fatores que levam o turista ao 

encontro dessa modalidade geralmente remetem a busca de novos 

significados e a capacidade de realização de anseios subjetivos.  

A relevância dos valores positivos projetados e, sobretudo percebidos 

durante uma experiência representa um elemento de atração para esse 

modelo. Supõe-se, portanto, certa aversão a objetos pasteurizados e 
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universais, postura adquirida com o reposicionamento sócio-cultural da pós-

modernidade. 

O interesse pelo diferente materializa-se nessa procura pós-moderna 

no turismo e se expande em produtos e serviços que concentram um grau de 

evidência hedônica embasada no contato e no conhecimento das diferentes  

realidades. 

Na crescente velocidade dos acontecimentos, a relação do homem 

com a sociedade é extremamente fragmentada enfraquecendo as práticas em 

diversos campos e a transposição dessa idéia para o turismo implica na 

relação estabelecida com os destinos  e em todas suas dinâmicas. Com isso, 

já se observa a priorização de certas atitudes que retomam a necessidade de 

ampliar as relações estabelecidas pelos turistas, tidas como frágeis pela 

natural  facilidade dos deslocamentos. 

 As novas condições de mobilidade possibilitam o envolvimento com 

uma pluralidade de culturas, incluindo mudanças de posturas para assimilar 

uma vontade de envolvimento com o outro. 

 A interpretação da experiência turista pós-moderna, abrindo mão da 

previsibilidade, tem predominado em reposta a racionalização excessiva do 

turismo. A forma assumida nesse momento possibilitaria olhares 

contemplativos e hábitos reflexivos. Trata-se de maneira mais específica de 

um esforço para um diálogo mais aberto e próximo acerca da localidade e das 

pessoas que nela habitam. 

Corroborando tal crença, o projeto Rent a Local Friend,  enquanto uma 

experiência pós-moderna no turismo, orienta-se pelas novas expectativas  

das pessoas que querem participar do meio visitado e das novas percepções 

das cidades em que o projeto está presente. Durante a observação 

participante essa evidência ficou clara diante da trajetória de viagens do 

casal. A Sra Nga deixou expresso num diálogo que, durante muito tempo, ela 

e seu marido puderam participar de viagens em cruzeiros ou viagens 

tradicionais organizadas por pacotes. Ela citou duas agências nos Estados 

Unidos que lideram esse setor destacando que com muita facilidade são 

comprados pacotes que incluem todo o tipo de serviço por um preço ínfimo. A 

percepção do casal mudou quando, durante uma viagem, eles puderam 

conhecer o local com a presença de pessoa que acabou guiando o casal 
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enquanto a viagem durou. Desde então surgiu uma amizade entre eles e o 

casal que passou a considerar essa aproximação como um diferencial em 

outras viagens, ainda que fosse um pouco mais caro se comparado ao 

modelo de pacote tradicional. No preparo para a viagem ao Rio de Janeiro, 

eles se espelharam nessa experiência  e quiseram repeti-la. A Sra Nga ainda 

não tinha conhecimento do projeto até então. Em suas buscas pela internet, 

acabou se deparando com o Rent a Local Friend e ficou motivada com a 

possibilidade de repetir a experiência no Rio de Janeiro. 

Quando o projeto foi eleito como objeto de estudo notou-se pelo fato de 

ser um serviço que tenta se desvencilhar de uma forma rígida de modelo de 

turismo, que havia mudanças tamanhas no comportamento dos turistas, a 

ponto de  motivar uma concepção  que levasse uma maior aproximação  e 

diálogo entre os participantes. Tal prerrogativa fica evidenciada na 

observação participante pela informalidade dos diálogos, dos gestos, pela 

liberdade que eles tinham em compor o itinerário e pelo desejo de querer 

experimentar o projeto em outra oportunidade. 

Além de fugir do lugar-comum, essa modalidade de turismo fatalmente 

favorece o estabelecimento de vínculos emocionais entre o turista, o visitado 

e o espaço em que esse diálogo se manifesta. Por se tratar do planejamento 

de roteiros individuais a partir das experiências anteriores dos turistas, suas 

necessidades e expectativas, a fim de privilegiar ações de intercâmbio com 

pessoas e culturas há uma maior sensibilidade nessa construção. 

Verifica-se que, embora as relações na pós-modernidade se construam 

a partir de perspectivas individuais, ainda resiste como  fato da necessidade 

de aproximação promovida pelo turismo com propostas ainda mais 

diferenciadas. 

As experiências turísticas, como visto,  consolidam-se como uma  nova 

percepção de consumo, advinda de interesses especiais. Sob esse ponto de 

vista a oportunidade de viajar é vislumbrada com um momento ímpar de 

dimensões existenciais. Não basta, portanto a estreita prestação do serviço. 

Evidencia-se uma lógica determinante  que leve em consideração valores 

sensoriais, cognitivos, de identificação, comportamentais ou emocionais 

durante uma viagem. 
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As possibilidades de viagens são muitas, mas a esperança de 

diferenciação através de uma experiência turística se concretiza na 

contemporaneidade como um requisito importante para a satisfação do 

consumidor/turista. 

É possível inferir que as relações de consumo tendem ser as mais 

personalizadas o possível, o que justifica um estilo próprio na composição dos 

serviços. “No turismo, a singularidade atrai o olhar, e encanta por sua 

natureza específica, pelo esforço em compor-se com a 

autenticidade.”(GASTAL, 2003, p.16). 

Com essa perspectiva o Rent a Local Friend  se desenvolve  com uma 

experiência pós-moderna. Alugar um amigo local mediando a interação com a 

cidade reforça um caminho para estruturar práticas significativas e 

comprometidas com a valorização da experiência pessoal. Percebe-se que o 

projeto, ao criar relações de reciprocidade, aliada a vontade de participação 

do viajante, ratifica uma dinâmica construtiva e de confiança através da 

imersão no cotidiano e hábitos do outro. 

Nota-se que a solução encontrada pela jornalista idealizadora do 

projeto aponta um estilo de visitante  que está em consonância  com 

interesses especiais, em momentos e lugares que enriqueçam sua história. O 

que se deseja é que as viagens superem as banalidades, os aspectos triviais, 

para que a experiência seja realmente instigante. “Nesse sentido, o turismo 

busca uma prática contextualizada de seu ato, ou seja, uma práxis, que, por 

sua vez, deve ser consciente” (NETTO, 2010, p.46).  

Diante dessa revisão nas bases teóricas e de significados da viagem 

voltada à experiência, interessa também um comprometimento ético na 

formação e no desenvolvimento dos produtos  e serviços das experiências 

turísticas. Como afirma Trigo esse respeito (2010, p.23) “A viagem não é 

apenas um deslocamento geográfico, cultural ou social, mas uma jornada 

interior, o que justifica ser uma experiência fundamental na vida das pessoas.” 

Quando,  no caso das experiências turísticas, é preciso discernir muito bem 

entre os serviços oferecidos, pois o fato é que a tentativa de propor a 

participação do visitante através de um agregado de experiências harmônicas 

revela-se um grande desafio  principalmente para as localidades. 
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Na concretização das viagens, inclusive nas experiências turísticas  

pós-modernas, vários fatores podem se alinhar na intenção de oferecer 

referenciais de cultura, porém impregnados de artificialismos. Tais efeitos 

dúbios são comuns e podem desencadear relações mercantis excessivas, 

reduzindo e banalizando o sentido das experiências com um estilo próprio. 

Sobre esse ponto de vista, Netto (2010, p.33) relata: 

 
 

A tentativa de inserção de qualquer tipo de serviço destinado ao lazer, ao 
turismo ou ao entretenimento como uma “experiência” é uma farsa, um 
pseudomito que encontrou um meio de expressão em técnicas elaboradas 
de marketing e publicidade para potencializar lucros com produtos e 
serviços que, na maior parte das vezes, são meramente bons ou corretos, 
quando não corriqueiros, produzidos em massa para as massas. 

 
O que o autor pretende afirmar com a referida citação é que a viagem 

como uma experiência deve conter preferencialmente uma série de atitudes e 

saberes. A possibilidade de vivenciar uma experiência mais real e próxima 

para o visitante é encontrada em formas específicas de turismo como, por 

exemplo, o social, de aventura, ecológico ou o de luxo. 

Dentro desse enfoque é possível perceber que, seja qual for o tipo o 

tipo de turismo, a experiência turística exige minimamente uma negociação 

constante com o que não é familiar e com  perspectivas mais pró-ativas do 

visitante. 

 A busca e o esforço do projeto Rent a Local Friend procura identificar 

sequências muitas vezes lineares de práticas turísticas  no destino para poder 

oferecer aos visitantes alternativas que necessariamente estão associadas ao 

próprio dia-a-dia do morador da cidade, ou seja, de uma maneira mais 

informal. Dependendo da expectativa do turista, pode haver a necessidade de 

experiências tradicionais, pois cada lugar tem seus atrativos que despertam a 

curiosidade das pessoas e fazem parte do lugar. A questão é fazer com que 

outros componentes ajudem a tornar o serviço único e nesse caso pode ser 

tanto algo bem simples como algo grandioso.  Por essa razão, é oferecido, 

como aspecto relevante, uma opção a mais na experiência turística para 

oferecer um acontecimento memorável recuperando o contato com aspectos 

comuns na realidade da cidade para gerar uma narrativa coerente.  
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A importância dessa proposta para o turismo exemplifica a transição 

que a área está vivenciando nesse contexto pós-moderno, se afastando aos 

poucos da economia de serviços para se aproximar da economia da 

experiência, em diversos ramos da atividade. 

Trata-se de uma transição contemporânea  importante, porque o desejo 

que orienta o homem pós-moderno é de reencontrar sua capacidade de 

sentir-se vivo e sair da condição de objeto e ter acesso ao que é diferente. “A 

experiência pode ser vista como um lugar a partir do qual se tenta dar um 

contraponto à alienação ou à superficialização inevitável dos laços sociais e 

da vida individual.”(MACIEL, 2010, p.65). A essa capacidade ainda está 

associada a tentativa de sentir e negociar seus próprios sentimentos 

refletindo-se nas escolhas, e o turismo, como visto, vem tentando abarca tais 

possibilidades. 

O sentido de viajar na pós-modernidade também denota outro 

elemento estruturador à medida que um contingente cada vez maior de 

pessoas utiliza serviços turísticos. A diversificação da produção tenta alcançar 

um público-alvo amadurecido com o máximo de eficiência e com propostas 

alternativas às viagens de massa, pois a condição dinâmica da atividade 

permite  essas reorientações. 

Evidencia-se nessa análise a identificação de uma lógica que leva em 

consideração os interesses específicos da demanda. O Turismo de Interesse 

Espacial ou TIS é descrito por Derrent, 2001 (apud  COOPER et. al., 2011, 

p.42) como “a provisão do lazer customizado e das experiências recreacionais 

conduzidas pelos interesses expressos, específicos de indivíduos e grupos.” 

Essa categoria também se encontra ligada ao turismo alternativo bem como o 

turismo não padronizado. 

Por causa dessas características relacionadas às principais motivações 

do turista, a experiência turística se consolida na pós-modernidade. O projeto 

Rent a Local Friend  se torna uma das possibilidades, de maneira que 

privilegia a experiência do relacionamento, aproximando o indivíduo consigo 

mesmo e com outras pessoas e culturas. Essa iniciativa também requer um 

tipo de expertise, respeitando as características das demandas a um contexto 

específico. 
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3.1  O VALOR DA EXPERIÊNCIA 

 

Parte-se do princípio que as viagens, em sua grande maioria, são 

motivadas pelo lazer,  e estão condicionadas a uma expectativa positiva, 

desde o complexo processo de planejamento, decisão do lugar até a chegada 

ao destino. 

A escolha de uma viagem é um fator importante na vida de boa parte 

dos indivíduos. Seguramente o valor emocional da experiência também  

demonstra que no âmbito dos atuais debates essa concepção ganha um lugar 

privilegiado. Isso pode ser observado na crescente segmentação dos 

mercados. Para que o valor simbólico de uma experiência tenha êxito é 

preciso procurar entender minimamente como o consumidor toma suas 

decisões. Por mais flexíveis que sejam as escolhas e as opções na pós-

modernidade, é com base em certos comportamentos que será possível 

satisfazer necessidades e anseios para que conseqüentemente a experiência 

turística traga um valor positivo. 

A oferta se diversifica a todo momento, acompanhando a subjetividade 

dos consumidores e, em se tratando de experiências turísticas de 

produtos/serviços, a compreensão das motivações se torna ainda mais 

pertinente, caso contrário, a maior parte dos esforços não serão assimiladas 

nos  benefícios propostos. 

Para elucidar a temática torna-se necessário, nessa categoria de 

análise, uma reflexão sobre como o valor da experiência se processa,  

transferindo-se das expectativas projetadas às experiências que serão 

vivenciadas. Assim, Moraes (2010, p. 171) entende que “ A fantasia torna-se 

realidade social quando estrutura a determinação do valor e o significado da 

realidade.” 

Com essa narrativa, o valor da experiência turística parece  indicar que 

já existe uma  preocupação prévia  na hora da aquisição do produto e na sua 

utilização. Por esta razão, o modo como será percebida a experiência começa 

a ser definida nesse momento. É provável também - e não raras as vezes - 

que  fatores adversos modifiquem a percepção de valor de um serviço como, 

por exemplo, atrasos de voo, hotel indesejado, cidade violenta, dentro outros. 
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Nas viagens atuais, os consumidores, de acordo com Davis, 2003 

(apud MORAES, 2010, p.172) “desejam o conforto psíquico-espiritual oriundo 

principalmente das experiências, e que estas são mais significativas que o 

consumo desenfreado dos produtos.” Isto leva a reflexão de que algumas 

práticas turísticas tradicionais precisarão rever seus parâmetros para poder 

proporcionar valores diferenciados afetando significadamente seus 

consumidores. Essa aproximação entre as empresas turísticas  e seus 

mercados  tende a ser cada vez mais necessária e possível diante do fato de 

que as dimensões culturais estão suscetíveis a valores intrínsecos, admitindo-

se variadas identidades. 

Mudanças dessas proporções no modelo culminam no 

desenvolvimento turístico mais integrado, aberto e participativo, levando em 

consideração o que de fato contribuirá para as experiências que serão 

vivenciadas. Notadamente ressalta-se a importância das experiências 

turísticas que se configuram inclusive como uma importante estratégia na 

escolha dos destinos. 

Para o turista, as avaliações referentes às conseqüências positivas ou 

negativas ao consumo do turismo ocorrem em diferentes escalas e em 

diferentes estágios psicológicos da viagem. Estão associados a esses 

diferentes estágios da viagem cinco elementos: “A decisão de viajar, a viagem 

até o destino, atividades no destino, a viagem de volta e as lembranças 

relacionadas à viagem e ao destino, depois do retorno ao local de residência 

permanente.”(COOPER, et.al., 2011, p.8). Assim, nesses diferentes estágios 

da viagem em que o consumidor está, será possível diferentes reações sobre 

o valor, qualidade e natureza de uma experiência, por exemplo. 

Outra implicação mostra que a compreensão do valor da experiência é 

transmitida por viagens anteriores. A lembrança está incorporada na maioria 

das preferências e decisões futuras para  orientar  as viagens, na medida em 

que será gerado um novo contexto de aprendizados e expectativas a cada 

nova experiência turística.  

 Uma das percepções mais significativas acontece quando o consumo 

dessa modalidade de turismo é assimilada proferindo conhecimento, bem-

estar, entretenimento e utilitarismo.Paralelamente a essa idéia, Moraes (2010, 

p.173) atenta para o fato de que: “O que o turista valoriza é o engajamento 
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durante o processo de composição dos produtos e serviços, sendo para ele 

uma atividade autêntica.” 

Ainda com relação a percepção de valor, é importante reconhecer que 

especialmente na categoria das experiências, há fatores de realização 

pessoal e social ainda mais evidentes. Grande parte dos turistas atuais tem 

suas necessidades materiais bem resolvidas, por isso, a nova maneira de 

relacionarem-se com o mundo provêm da disponibilidade  para valorizar e 

usufruir experiências de consumo sistematizadas pelas suas motivações 

individuais.  

A experiência turística é, sobretudo sensorial, assim ela será capaz 

projetar valores que vão interferir diretamente sobre a qualidade da viagem. 

Nessa mesma perspectiva, Gândara (2009, p.187) atenta para o fato de que: 

“o turista contemporâneo  deseja deslocar-se para destinos onde possa mais 

que visitar e contemplar, mas viver bem, emocionar-se ser a personagem da 

sua própria viagem.” Uma vez reconhecida essa condição, as empresas 

somam seus esforços  não mais no desenvolvimento de um produto/serviço, 

mas na elaboração de uma experiência para além do valor material.  

Pine II e Glimore (1988) entendem que a experiência seria o estágio 

mais avançado na oferta de bens e serviços fazendo com que  se atinja um 

grau muito elevado de diferenciação. Daí justifica-se o seguinte argumento de 

Spolon para a adoção dessa lógica da experiência (2010, p.211) “[…] 

produtos são substituíveis, bens são tangíveis, serviços são intangíveis e… 

experiências são memoráveis! Mais do que benefícios, a experiência entrega 

sensações.” Justamente por isso é um posicionamento importante para o 

turismo na pós-modernidade. 

Mostra-se assim que oferecer valor qualitativo à experiência turística 

enquanto argumento de comercialização pode ser fatal para proporcionar ao 

turista o deslumbramento e a satisfação necessária para que a procura seja 

uma constante bem sucedida. Com base nesse pressuposto o 

turista/consumidor “formam uma expectativa de valor e agem com base nela.” 

Assim,  “A probabilidade de satisfação e repetição da compra depende de a 

oferta atender ou não a essa expectativa de valor.” (KOTLER, 2000, p.56). 

Nesse contexto, é preciso atentar também para que o trade turístico 

encontre soluções atualizadas impedindo que as experiências se tornem 
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facilmente banalizadas. A constante releitura e diversificação da oferta em 

mercados globalmente concorridos  poderão proporcionar formas de interação 

inovadoras e estimulantes para o consumidor. 

É compreensível, que para tratar desse desafio a abordagem 

contemporânea da experiência deve oferecer soluções personalizadas 

comprometidas inclusive com pesquisas  atentas a compreensão dos perfis 

dos turistas. Quando há uma necessidade pré-identificada, é possível 

oferecer ao turista uma experiência que lhe agrade, adequado aos seus 

sonhos e às suas expectativas. 

E é dentro do cenário pós-moderno que o modelo da experiência 

turística se torna mais consolidado. Despertar e satisfazer  interesses através 

de um produto/serviço turístico com valores experienciais tornou-se um dos 

processos mais legítimos, principalmente para o marketing. 

Mapeando-se  as expectativas do turista e os fatores decisórios, as 

estratégias do marketing de experiência tentarão proporcionar  valor para 

seus mercados-alvo. Para Kotler (2000, p.58): 

 

Fica claro por essa definição o que a satisfação é função de desempenho e 
expectativas percebidos. Se o desempenho não alcançar as expectativas, 
o cliente ficará insatisfeito. Se o desempenho alcançar as expectativas, o 
cliente ficará satisfeito, se o  desempenho for além das expectativas, o 
cliente ficará altamente satisfeito ou encantado. 

A noção de  valor traduz-se nas propriedades e características dos 

produtos/serviços consideradas importantes para o consumidor e 

conseqüentemente induzindo sua aquisição. A inclusão desse conceito é a 

peça-chave para a reputação das experiências, pois a satisfação ou recusa 

do turista dependerá diretamente do desempenho transmitido dessa 

característica. A simples troca comercial em tempos de relacionamento 

individual com o consumidor/turista tornou-se obsoleta e inadequada. Vê-se, 

portanto que a abordagem estará cada mais vez centrada nas percepções do 

consumidor e na sua satisfação.  

A incorporação e  a transmissão de  valor nessa interface de 

experiência para a  atividade turística manifestam-se de diversas formas 

dependendo das motivações e características do lugar.  
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 Em cidades que oferecem o ecoturismo, por exemplo, diversos 

recursos  podem ser utilizados tais como  a sustentabilidade, o contado com a 

natureza, o distanciamento do stress das metrópoles, dentro outros. Já no 

caso do turismo de compras é necessário ambientes com boa infra-estrutura, 

segurança, conforto e uma série de facilidades para que o propósito da 

experiência de compras se cumpra. Dentro de cada motivação haverá 

processos de criação e mensuração  de valor, de modo que seja possível 

trocas sociais entre o consumidor e o produto assegurando vínculos 

emocionais e a fidelidade dos consumidores. 

O valor da experiência como visto, é algo particular e extremamente 

subjetivo, possui diferentes graus de intensidade, duração e qualificação e 

estar sensível a essas exigências pode repercutir favoravelmente na duração  

de uma viagem. Diante da densidade de ofertas, principalmente no turismo, a 

importância da abordagem de experiência criando valor mostra-se aceitável, 

permitindo uma abertura maior para o consumidor que influencia, participa e 

interfere  na criação do lhe é ofertado com muito mais facilidade. De forma 

semelhante, Cooper et at. (2011, p. 27) consideram e ratificam mais 

precisamente que  “No turismo, cada troca entre um fornecedor é única 

simplesmente pelo fato de a natureza da oferta turística ser altamente 

heterogênea e de o turista se envolver com esta oferta em níveis muito 

diferentes.” Ainda é importante considerar que  o ambiente da atividade 

turística é muito volátil, os produtos passam por constantes ciclos em suas 

estruturas assim quanto maior for o comprometimento das empresas, gerando 

valor a uma experiência em potencial, maior será o poder de atração na 

demandas trazendo consequências visíveis. 

A intenção para criar valor no desenvolvimento de uma experiência 

turística e no desenvolvimento de novos negócios necessariamente deve 

focar na qualidade das interações entre turista e destino. Os caminhos que se 

abre nessa direção, são muitos, percorrendo-se todos os setores da atividade 

turística, tais como a hospedagem, os transportes, a gastronomia, e os 

roteiros  por exemplo. O valor será gerado se os benefícios dos serviços 

forem  transmitidos com poucas interferências negativas e mais, se tornará 

uma referência importante para o turista. Por sua vez  não adiantaria entender 
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as necessidades dos que consomem determinado produto turístico sem haver 

uma dedicação para criar valor a este.   

Com o crescimento do setor de serviços,  a aplicação correta da 

estratégia de geração de valor nas experiências turísticas, como em qualquer 

outro setor, encontra uma série de dificuldades. De um lado está o 

consumidor cada vez mais exigente e na outra extremidade os destinos 

turísticos  se empenhando para obter vantagem competitiva. O que se 

percebe em alguns casos é que  há uma preocupação exclusiva e excessiva  

sobre o produto  e um abandono da visão macro do negócio em que este 

produto está inserido, causando a falta de  um correto posicionamento para o 

mesmo. 

Entende-se que na experiência turística, um produto é a soma de um 

conjunto particular de elementos em que cada parte  vai compor  um 

momento de fruição, valorizando fatores de realização diversos. Trata-se de 

um contexto ainda mais relevante nessa atividade chamada de experiência 

turística, pois como apresenta Netto (2010, p. 47) nessa passagem: “A 

humanidade chegou a um estágio em que poucas coisas simples lhe 

interessam.” E seguindo a argumentação do autor “O que a grande maioria 

das pessoas busca é algo marcante, diferente que fuja do senso comum e da 

“vidinha simples” que se desenha na correria do dia a  dia.” Pode-se aludir a 

partir dessa indicação que a perspectiva experencial instaura-se na pós-

modernidade como uma forma de proporcionar um compromisso com 

questões de consumo essencialmente hedonistas, com critérios 

primariamente subjetivos e não raramente estéticos. 

 Ao longo dos anos, muitos destinos perceberam essa migração de 

práticas turísticas não tão usuais para escolhas de lugares que se qualificam 

e se especializam por um grupo de pessoas cada vez disposto a abrir acesso 

ao diferente com rumos e itinerários próprios mesmo estando ligado ao 

consumo. 

 A Nova Zelândia, nos últimos trinta anos, desponta como um  dos 

destinos turísticos que melhor incorporam essa tendência da experiência e 

vem estabelecendo através de seu potencial  para esportes em contato com a 

natureza uma marca mundialmente reconhecida como a capital da aventura. 

(Reis, 2010). Seu mercado compõe-se por turistas que querem interagir com 
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seu  ambiente natural de parques, reservas e áreas de proteção “em busca 

de experiências novas, autênticas que envolvem um engajamento ativo com a 

natureza e com a cultura local.” Reis, 2010 (apud  MINISTRY OF TOURISM, 

2007, p.301). Assim, o turismo no espaço natural, tende a ser mais  ativo 

permitindo aos turistas uma aproximação ainda maior, mas nada impedirá que 

a participação do turista em outros meios socialmente construídos seja similar 

a esta. O que é percebido com esse exemplo é que qualquer possibilidade de 

construção de um significado singular para uma viagem com elementos 

preferencialmente sensoriais, ajudarão a agregar maior valor a experiência 

vivida. Por extensão, o turista estará mais disponível a abandonar aquela 

postura simplista de olhar e contemplar  para se submeter a condições em 

que possa viver intensamente o momento de sua viagem. Fica claro que a 

necessidade de diferenciação converge para um distanciamento dos destinos 

mais tradicionais e, de acordo com (Reis, 2010), o olhar do turista proposto 

por Urry não seria mais suficiente para as práticas turística oferecidas na 

Nova Zelândia e em tantos outros lugares, pois a “experiência com e na 

natureza” é um dos principais produtos a ser consumidos e promovidos. 

Como visto os padrões de consumo no turismo, buscam acima de tudo 

identificar dimensões intangíveis, (valores) como principal fonte de 

diferenciação. Em decorrência, o turismo inevitavelmente pode ser 

considerado uma prática experencial pelo constante exercício de exposição e 

interação ao estranho onde as relações tendem a ser mais próximas o 

possível nessa abordagem contemporânea. Segundo Moesch, (apud 

CASTROGIOVANNI, 2003, p.43): 

 
 

O turismo é,  essencialmente, pluriculturalista, polisêmico e plural (…), o 
estar junto deixa de ser conceitual para ser tornar efetivo, há uma aura 
específica no ato de viajar, no estar junto, na sensibilidade coletiva 
partilhada nas localidades turísticas, originando uma forma estética que 
constitui uma nova ética. 
  

 A experiência turística se afirma, contudo, baseada nas identificações 

de percepção e  emoção como fator  central para adoção de estratégias de 

posicionamento da marca, comunicação e desenvolvimento dos destinos 

como visto no caso neozeolandês.  
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 Nota-se que o sentido de viajar para os países e cidades que aderiram 

a essa possibilidade de experiência turística mostra que é possível ir além 

seja por intermédio de roteiros culturais, gastronômicos, meios de  

hospedagens e outras diversas possibilidades significativas. Em decorrência 

disso,  novos sentidos são percebidos e a experiência de viajar torna-se uma 

prática social  e um objeto de consumo importante. Da seguinte maneira, 

Gaeta observa (2010, p.140) “Os turistas passam a ser considerados 

colecionadores de experiências, e não compradores de serviços; destinos são 

experiências mais do que características ou atributos.” A abordagem focada 

na produção de valor e na percepção do turista torna-se uma constante muito 

utilizada principalmente no setor de serviços, na qual o turismo se encontra 

inserido. Assim, a transmissão do valor poder ser entendida como um 

somatório de qualidades diversas, culminando na satisfação. Fitzsimmons e 

Fitzsimmons (2005, p.146) explicam: 

 
 

Em serviços, a avaliação da qualidade surge ao longo da prestação de 
serviço. Cada contato com o cliente é referido como sendo um momento de 
verdade, uma oportunidade de satisfazer ou não o cliente. A satisfação do 
cliente com a qualidade do serviço pode ser definida pela comparação da 
percepção do serviço prestado com as expectativas do serviço desejado. 
Quando excede as expectativas, o serviço é percebido como de qualidade 
excepcional, e também como uma grande surpresa. Quando, no entanto,  
não atende às expectativas, a qualidade do serviço passa a ser vista como 
inaceitável.Quando se confirmam as expectativas pela percepção do 
serviço a qualidade é satisfatória. 
 
 

Schimitt (2000) entende que as emoções incorporadas às demandas 

de consumo, com valor perceptível,  adotam estratégias experenciais em 

cinco módulos que facilmente são adaptados ao turismo: perceber, sentir, 

pensar, agir e relacionar.   

A experiência da percepção oferecerá ao cliente toda a possibilidade  

sensorial por meio  da visão, audição, tato, paladar e olfato em diferentes 

equipamentos ou serviços turísticos. Para a experiência da sensação, é 

necessário o envolvimento de sentimentos pessoais do consumidor para 

serem criadas experiências afetivas. Na experiência do pensamento o 

objetivo é criar experiências cognitivas cujo envolvimento do consumidor é 

percebido em realidades específicas  com abordagens históricas, sociológicas 

ou antropológicas como, por exemplo, o turismo em favelas, projetos 
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voluntários, entre outros. A experiência da ação é possível através de 

comportamentos e estilos de vida que incluem a superação de limites físicos, 

em atividades em ambientes rústicos ou naturais. O turismo de aventura é 

uma das categorias que se enquadra nesse tipo de experiência podendo 

oferecer emoção e adrenalina em atividades como escalar montanhas, ou 

mergulho em águas profundas, por exemplo. Já na experiência do 

relacionamento haverá como possibilidade em roteiros culturais, de aventura, 

exóticos ou gastronômicos agregar informações e vivências conhecendo com 

detalhes as particularidades do destino escolhido. A proposta do projeto Rent 

a Local Friend  incorpora essas características quando entende que o turista 

contemporâneo não quer fazer parte de uma multidão que aceita produtos ou 

serviços superficiais. A aproximação e o contato inerentes a customização 

das práticas turísticas torna o momento que será usufruído mais qualitativo. 

Nesse sentido reside  a complexa reorientação dos usos tradicionais do 

turismo de high service para self service na pós-modernidade, proporcionando 

o privilégio da interação, e das singularidades do destino e das pessoas que a 

habitam. Perante tal constatação  pode-se  observar em Maciel (2010, p.76) 

que: 

 
Juntamente no vão que está se abrindo cada vez mais forte na nossa 
civilização do intervalo, será importante pontuar, que o fenômeno de buscar 
saídas, escapes, vagabundagens, intervalos e entrepontos seja justamente 
a porta de entrada para voltar a entender a velha questão da autenticidade 
e do sentido.  

 

Parece residir com essa redescoberta de consumo de bens e serviços 

que  o turista, ao escolher um destino de viagem, se conectará com as 

sensações e os sentimentos que ficaram marcados nessas ocasiões. “O 

próprio deslocamento é, em verdade, parte da experiência” (SANTOS, 2010, 

p.128). Logo, é na busca de experiências que traduzem legitimidade que se 

baseia a prática de turismo nesse momento. Investir nessa relação de valor 

oportuniza melhor a compreensão de dimensões mais humanas de turismo, 

adicionando significado a elas, pois, “Um indivíduo, quando assume o papel 

de turista entra em um processo de predisposição para viver experiências 

gratificantes.” GUERREIRO, 2010 (apud TOMMY, 2007, p.316). Assim o 

turismo, com essa conotação de valor para a experiência turística tende a se 
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desenvolver com um forte compromisso de respeito às culturas, ao meio 

natural ou urbano, e, sobretudo, provocar maior relacionamento e 

aprendizagem acerca das potencialidades do lugar. 

Além disso, à medida que o mercado inclina-se querendo fugir do 

lugar-comum, os fatores de atratividade do local tendem a projetar-se em um 

nível muito próximo à realidade, impregnados de valores densos tanto no 

aspecto social, quanto no econômico, no ambiental e no cultural. Por mais 

que haja uma tendência do próprio sistema turístico de empresas à 

homogeneização, já se dispõe de formas de turismo alternativas voltadas 

para interesses especiais. 

 Trata-se, pois, a partir dessa conversão do modelo de experiência 

turística, de uma alternativa coerente com as mudanças nos hábitos de 

consumo e no perfil contemporâneo do turista interessado  pelo o  que é 

exótico, alheio e diferente. 

Como visto, a necessidade do turismo inserido em formas positivas de 

experiência visando melhores práticas tem despertado interesse em vários 

âmbitos, seja um negócio um destino ou um país. Essa tendência se espalha 

gradualmente, pois muitas entidades do trade ainda precisam se 

comprometer com essa nova interpretação da atividade oferecendo serviços 

com valor agregado a seus hóspedes ou turistas para o lugar de atividades 

usuais e esperadas. 

Por isso, a experiência revela-se uma perspectiva em potencial para 

oferecer produtos alternativos, mantendo turistas regulares satisfeitos e em 

contrapartida atraindo novos mercados. Inserir e manter  o turismo nesse eixo 

conceitual da experiência, especialmente com relação aos serviços, torna-se 

válido desde que a noção de valor não se torne banalizada nem falseada. 

Pine II e Gilmore 1999 (apud TRIGO, 2010, p. 28) entendem que o setor de 

serviços quando aderem a estratégia da categoria de experiência conseguem 

um importante avanço ante aos demais bens e serviços e segundo os autores 

seriam: 

 

· Bens são tangíveis e serviços intangíveis, mas experiências são 

memoráveis. 
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· Bens são relacionáveis e serviços são sob demanda e logo 

vivenciados, mas experiências desdobram-se ao longo do tempo, 

estocadas na memória. 

· Bens são produzíveis e serviços personalizáveis, mas experiências são 

pessoais. 

· Uma experiência teria quatro domínios: entretenimento, educação, fuga 

(escapismo) e estética. 

 

Assim, essa relação entre serviços e experiência para gerar valor às 

viagens em menor ou maior grau deve ser capaz, dentro desse enfoque, dispor 

de uma capacidade básica e consciente de horizontes mais abertos, diante das 

rotinas de vida rígidas e desgastadas em que muitas pessoas se encontram.  

Dessa forma, “a unicidade da experiência como ferramenta de leitura para 

o sentido de toda a experiência humana numa época desenraizada e na qual a 

crise se instaurou como linguagem comum” (MACIEL, 2010, p.75) estabelece 

referenciais para facilitar as novas formas  de convívio que os tempos pós-

modernos facultam no contexto da cultura contemporânea. 

As experiências turísticas enquanto tais criam como oportunidade, em 

decorrência do excesso de estímulo desse tempo tão frenético,  a ideia de 

fragmentação devido a descontinuidade das estruturas sociais. Há portanto 

providências que permitam relações de experiência cada vez mais subjetivas. 

O valor da experiência torna-se assim uma importante determinante 

das viagens na pós-modernidade, sobretudo na lógica das experiências 

turísticas. Neste universo, é observado que a predileção  por práticas 

turísticas mais profundas e totalizadoras demandadas do sujeito pós-moderno 

na figura do turista se concretizam nas mais diversas possibilidades de 

viagem. 

 

3.2 Marketing de Experiência 

 

A abordagem contemporânea do turismo como demonstrado 

anteriormente preocupa-se com as necessidades do consumidor enquanto 

indivíduo. A mudança de foco por meio de serviços diferenciados permitiu que 

o marketing, importante ferramenta para o turismo, acompanhasse a evolução 
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que a experiência turística traz. Seja qual for a experiência que o turista tenha 

em mente, algumas características básicas se aplicam no caso da experiência 

turística. De maneira geral, essa modalidade manifesta-se com a intenção de 

permitir  que o turista se insira na atmosfera do destino capaz de despertar-

lhe envolvimento e curiosidade e quando esse turista viaja, encara uma 

experiência agindo participativamente, para integrar-se e sentir-se aceito. De 

acordo com sua imaginação ou expectativa, tantas outras experiências 

turísticas podem ser aplicadas. 

É nesse sentido que o turismo na forma de experiência avança e ganha 

força considerando as mudanças sociais, econômicas, culturais e 

tecnológicas alterando de forma visível alguns parâmetros das viagens. 

Com base nessa prerrogativa, o marketing de experiência mostra-se uma  

ferramenta indispensável para mensurar as questões intangíveis relacionadas 

à experiência turística, pois especialmente com essa ferramenta, a 

interiorização de valores, benefícios, desempenho e qualidade dos serviços 

são predominantes. (NETTO, 2010). 

Nessa categoria de análise será possível verificar que todo o conteúdo 

proposto pela experiência vivencial em uma viagem turística é processado 

através dessa ferramenta de comercialização que é o marketing de 

experiência. Esta surge para conhecer as especificidades das experiências 

turísticas, bem  como reconhecer  as necessidades dos turistas reais ou 

potenciais para que os produtos/serviços  assumam um lugar privilegiado na 

lembrança do turista. (CASTELLI, 2003). 

Para o desenvolvimento do turismo, atualmente, há uma necessidade 

muito grande de diferenciação dos produtos/serviços devido a facilidade de 

acesso e a disponibilidade das muitas opções. O primeiro meio de contato 

devido a intangibilidade e amplitude dos produtos turísticos se dá através 

dessa ferramenta ofertando e facilitando o contato com culturas de diversas 

partes do mundo. 

O processo de criação de uma experiência turística desencadeada nesse 

tipo específico de marketing prevê, de acordo com as peculiaridades da 

oferta,  as melhores oportunidades de escolha, ainda que o efeito da 

experiência dependa de diversos fatores para sua interiorização. Atualmente, 

esse processo inspira abordagens que dão ênfase a aspectos sociais, 
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culturais, étnicos e principalmente sob uma ótica local para favorecer o 

desenvolvimento turístico de um lugar. 

O turismo carrega, em muitos casos, a materialização de sonhos. O 

marketing de experiência se apropria ainda mais dessa condição no caso das 

experiências turísticas  para estruturar tentativas inovadoras capazes de 

promover, por exemplo, melhora nas relações sociais, o desenvolvimento 

econômico e ambiental  de uma região, entre outros resultando, portanto na 

qualidade do produto turístico.  

No contexto pós-moderno os turistas, como visto, sinalizam, através de 

suas escolhas de consumo, perspectivas diferenciadas influenciando o 

padrão das viagens. A percepção da viagem transformou-se ao longo do 

tempo a ponto do consumidor/turista poder criar laços de proximidade com o 

destino, fundamentados com esse novo olhar que a experiência oferece. 

O fator de destaque que também sensibilizará o turista através do 

marketing de experiência  para criar vínculos emocionais é estabelecer 

interação direta e conhecimento profundo dos anseios de determinado 

público. Assim sendo, o conceito de experiência presente na marca de um 

produto/serviço transmite com mais facilidade a consolidação de uma 

lembrança. 

O consumo subjetivo no turismo reforça as relações sociais de quem  

usufrui  determinado bem ou serviço, pois a construção dos significados 

presente naquela experiência refletirá na própria satisfação do turista e na 

expansão das empresas que o ofertam.         

 A mudança de paradigma com essa progressão das formas tradicionais 

de turismo provoca uma revolução nos processos comunicacionais para criar 

uma experiência turística. A comunicação está presente em diversas etapas 

da comercialização do produto, serviço ou destino turístico e é o primeiro 

meio de contato para que a vontade do consumidor seja despertada e assim 

ele possa fazer suas escolhas. 

O processo comunicacional, não só no caso das experiências turísticas, é 

baseado no estreitamento das relações com o consumidor com a sua 

qualidade e satisfação. (ZEITHAML, 2003) Essa iniciativa em relação às 

experiências turísticas nos destinos projeta por meio das imagens intervindo 

no sentido de uma maior proximidade com as realidades locais ou regionais. 
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Para uma demanda que clama em inserir-se no ritmo e na dinâmica natural 

de um lugar, o marketing de experiência  vende essa ideia de maneira que o 

lugar visitado trará ao consumidor uma nova experiência a cada visita. 

Além disso, a difusão da informação nesse momento pós-moderno 

contribui para compartilhar diversas experiências, visto que os lugares agora  

querem dedicar-se a  ideia de  oferecer a alma do lugar e das pessoas que ali 

vivem como valor simbólico. 

O marketing assim evolui para acompanhar a mudança  dos serviços 

turísticos padronizados para a personalização. O pensamento que tem 

prevalecido no ambiente do mercado de turismo contemporâneo na prática é 

o marketing de relacionamento Para Kotler 2003 (apud COOPER et. al. 2011, 

p.49) marketing “é um processo social e gerencial por meio do qual indivíduos 

e grupos obtém o que precisam e querem, por meio a criação e da troca de 

produtos e valores com os outros.” A proposta de aproximação e atenção 

contínua através da estratégia do relacionamento é estabelecida para criar, 

manter e aumentar o interesse e fidelidade por um determinado 

produto/serviço e se difere das propostas anteriores de marketing porque foca 

o relacionamento com os clientes, não somente a negociação. (COOPER, 

2011). 

Com essa adaptação de abordagem, o marketing consegue estabelecer 

com o turismo, particularmente na forma de experiências turísticas, uma 

linguagem capaz de atrair o consumidor para o desenvolvimento de novos 

produtos turísticos, por exemplo. O produto/serviço da experiência em muitos 

casos é formado por um conjunto ainda mais complexo de infra-estrutura para 

proporcionar um impacto significativo para o turista, por isso, as implicações 

do marketing de experiência podem influenciar na interação da complexa 

dinâmica da experiência turística contemporânea. 

A experiência turística em qualquer modalidade, norteada por essa 

ferramenta, apresenta implicações significativas, entretanto, tem como desafio 

à medida que o produto se estabelece no mercado, uma necessidade de ser 

um processo o mais genuíno possível, para não ser uma simples satisfação 

dos desejos do turista, mas uma valorização da autenticidade de uma 

experiência. 
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    A relação entre marketing e experiência pela base teórica apresentada 

conclui desta forma, que as experiências turísticas cada vez mais se 

comprometerão em  proporcionar melhorias nas relações sociais diretamente 

ligadas à satisfação do turista servindo de argumento para muitos destinos e 

serviços turísticos. 
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                                 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A experiência no turismo, atualmente, pode ser considerada um diferencial 

que tenta acompanhar a evolução da sociedade perante a revisão de 

paradigmas em relação à modernidade. As novas configurações sociais, 

culturais e econômcas apontam que, aos poucos, o mundo está atravessando 

um período de transição para dar forma a outras  perspectivas capazes de 

responder às demandas dos indivíduos no início do século XXI. 

Para descrever o mundo contemporâneo, um novo conceito foi implantado 

para tentar caracterizar essa etapa histórica gerando muita controvérsia entre 

os diversos críticos e setores de conhecimento, visto em grande parte como um 

modismo filosófico. A pós-modernidade como movimento intelectual se 

estabelece sob muita crítica como um momento de transição no qual é 

orientada para repensar algumas estruturas modernas que não mais se 

adequariam às mudanças das sociedades contemporâneas. 

Como efeito colateral, a necessidade de desfragmentação e seus 

estilhaços são externalizados e sentidos para reagir ao esvaziamento das 

objetividades modernas. O parâmetro pós-moderno aos poucos provoca 

oportunidades para que os indivíduos se estruturem a partir de contextos 

sócio-culturais subjetivos e mais maleáveis já que o rigor dos discursos 

universais não oferecem mais uma segurança ideológica. 

Um importante indicador cultural são as formas de consumo regidas por 

uma ética hedonista tornando-se o meio para que as incertezas da falta de 

uma diretriz da etapa moderna se estabeleça como dominante específica pós-

moderna. Por ser um ambiente social organizado no presente, os valores são 

abstratos e simbólicos, assim, os desejos são manifestados amparados pela 

necessidade de impor satisfação, projeção e reconhecimento. 

A questão que foi colocada ao longo deste trabalho é entender os 

pilares em que a etapa pós-moderna se apóia e qual a contribuição específica  

para alterar a relação entre o turista com o modelo tradicional de turismo, 

concomitante às novas demandas de práticas turísticas sob a forma das 

experiências. 

. 
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Como visto, foram analisadas correntes teóricas do debate pós-

moderno, por meio da hipótese preliminar de que o sujeito contemporâneo 

pela falta de referência nesse meio devido a extinção das metanarrativas vem 

buscado se conjugar inserido, prioritariamente no universo do consumo. Essa 

transição sem dúvida acomete a atividade turística tornando-se um canal para 

que os indivíduos possam em tentativa constante  se religar a  uma identidade 

tamanha a fluidez e descentralização que a pós-modernidade carrega. 

Sob as influências pós-modernas destituídas de significado torna-se 

inevitável um esforço para que a atividade turística que atravessou o século 

XX com uma lógica fordista também se adapte a esse formado com estruturas 

abstratas e provisórias permitindo a utilização de posturas em busca de 

realização com valores próprios. 

A condição pós-moderna estabelece como  cenário para o turismo um 

estado de cultura que se  associa ao consumo adequado a uma realidade que  

precisa agregar valores emocionais nos produtos e serviços passando a 

oferecer experiências marcantes,  o que remete necessariamente ao projeto 

Rent a Local Friend que propõe  uma interpretação diferente para o turismo 

aplicada as necessidades dos turistas. O projeto estudado se associa a 

tendência da experiência, pois possui como proposta uma maior aproximação 

do turista com a cultura local, tendo como intermediário nesse processo o 

próprio habitante da cidade.               

Desse modo as relações sociais antes extremamente lineares com os 

destinos acarretou mudanças no desejo de uma viagem que possibilite 

vivenciar uma experiência minimamente transformadora. Essa visão do turista 

contemporâneo com suas novas demandas  vem redefinindo as propostas de 

turismo para que suas necessidades sejam atendidas. Aos poucos a 

experiência turística se coloca como opção aos mercados em contraste ao 

turismo de grandes dimensões.  

A evolução rumo a produtos que levem em consideração necessidades 

em microescala é claramente ilustrado no estudo de caso, o projeto da 

jornalista Alice Moura. O conceito de que a viagem como uma experiência 

realmente instigante  pode ser uma oportunidade viva e mais profunda de 

interação com o lugar e as pessoas com a ajuda de um amigo local torna-se o 

diferencial do projeto.  
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Embora as perspectivas de primeira pessoa do individualismo 

dimensionem boa parte das questões atuais, inclusive no turismo, as pessoas 

quando viajam querem, pelo excesso de fragmentação da vida cotidiana, em 

algum momento, o contato com a mudança e tudo que ela proporciona.  

O turismo convertido para a experiência turística demonstra que 

nesses tempos pós-modernos o paralelo está na redescoberta e na 

valorização de mecanismos que tragam um universo mais  denso de opções. 

A ideia que fica presente a todo o instante nessa categoria de turismo através 

do projeto Rent a Local Friend é a possibilidade de um contato aguçado com 

as culturas de um destino, com suas tradições, e com a gente que vive 

naquele espaço, principalmente por meio do estabelecimento de novos 

olhares na vida e na realidade alheia. 

É necessário, pois, a busca de conteúdos que agreguem valor às 

experiências dos indivíduos em que se inserem, capazes de despertar o 

estranhamento e ao mesmo tempo momentos enriquecedores, com estímulos  

e novas visões de mundo. 

Assim é possível inferir que o  desafio imposto pela pós-modernidade 

já deixa  sua contribuição para o turismo, como também para suas relações 

sociais. Se as experiências turísticas  neste século podem contribuir para 

transformar a realidade de muitos destinos, a suposição é ainda mais otimista 

para melhorar a relações sociais superficiais e rotineiras, promovendo maior 

contato com uma nova realidade. 
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