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O documento que aqui se apresenta
foi construído no contexto da 18ª
edição da disciplina eletiva
Formação Integrada para a
Sustentabilidade (FIS), oferecida aos
alunos e alunas dos cursos de
graduação em Administração
Pública e Administração de
Empresas pelo Centro de Estudos
em Sustentabilidade (FGVces) da
Escola de Administração de
Empresas de São Paulo (EAESP) da
Fundação Getulio Vargas (FGV).

apresentação
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Como trabalho final da disciplina, foi proposta a
produção e o lançamento de uma campanha de
comunicação capaz de dar visibilidade ao
turismo de base comunitária no Brasil para
inspirar comportamentos e práticas de atores
envolvidos, tendo como público alvo o público
em geral (potenciais turistas), policy makers e
operadoras de turismo.
 
O documento em questão se apresenta como
uma das peças da campanha, tendo como
objetivo central introduzir o leitor, de forma clara
e objetiva, ao que a literatura vem discutindo a
respeito do conceito de “turismo de base
comunitária".
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Será usada como referência central do
documento a autora Marta de Azevedo Irving,
professora titular da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ). Mais especificamente, a
conceituação será feita a partir do texto
Ressignificando a reflexão sobre turismo de
base comunitária: inovar é possível?, publicado
pela autora no ano de 2009 em documento
organizado pelo Ministério do Turismo.
 
 
 
 
 
 
 
 
No texto, a autora reúne ideias, conceitos e
debates latentes na literatura a respeito da
temática a fim de propor novas reflexões
adaptadas ao contexto atual.
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integrar olhares distintos, leituras
antagônicas, percepções
contraditórias, ideologias
incompatíveis [...]. Este lugar não é um
lugar apenas, mas o palco de conflitos
e o cenário de transformações;

os vários lugares do mesmo
lugar, em resposta aos vários
olhares sobre o mesmo lugar
[...]

O lugar turístico é o palco da
pluralidade de identidades e o cenário

da trama complexa das relações sociais

"

MARTA DE AZEVEDO IRVING

"
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um novo olhar para
o lugar turístico

Pensar turismo de base comunitária exige um
olhar para o turismo que supera sua vertente de
mercado e que o entende como fenômeno social
complexo da contemporaneidade. Nesse sentido,
como atividade que interfere de forma
significativa nas dinâmicas sócio-ambientais dos
lugares no qual ela se faz presente.
 
O lugar turístico, portanto, deixa de ser um
destino simplesmente e passa a ser entendido
como espaço de vida econômica, social, cultural
e política dotado de dinâmicas sociais, conflitos,
disputas e narrativas próprias.
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um novo olhar para
o lugar turístico

Quando se fala em lugares turísticos ocupados
por comunidades em situação de vulnerabilidade,
percebe-se que historicamente o turismo tem se
feito presente como vetor de reprodução de
desigualdades, de processos de exclusão social e
de desvalorização de culturas e tradições locais.
 
O turismo de base comunitária, nesse sentido, é
aquele que se pretende ser força de inclusão
social e desenvolvimento local sustentável em
termos econômicos e socioambientais nos locais
em que se faz presente. Tendo como alguns de
seus objetivos o fortalecimento político e a
valorização cultural das comunidades envolvidas. 
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1 0 o sentido de
comunitário

A palavra "comunitário" carrega,
nesse caso, um sentido que extrapola
a ideia de comunidades tradicionais
ou de baixa renda e passa a ser
entendida a partir do sentido de
comunhão e coletividade que o
termo apresenta.
 
Ou seja, o turismo é de base
comunitária quando permite o
fortalecimento de laços sociais que
promovam sentidos de inclusão e
pertencimento para os atores
envolvidos, principalmente para as
comunidades locais.
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Turismo de base comunitária, segundo
esta percepção, implica não apenas na
interpretação simplista e estereotipada de
um grupo social desfavorecido que recebe
outsiders curiosos e ávidos pelo exotismo
em seu convívio cotidiano para o aumento
de sua renda e melhoria social, mas, antes
de tudo, significa

. 

encontro e
oportunidade de
experiência
compartilhada"

"

MARTA DE AZEVEDO IRVING
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premissas
para o tbc

Irving apresenta, em seu trabalho, 6 premissas
básicas para a construção de experiências de
turismo de base comunitária, sendo elas:
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1. base endógena da
iniciativa e
desenvolvimento local

A iniciativa do tbc depende essencialmente de
demandas e recursos dos grupos sociais que
"residem no lugar turístico, e que mantém com
este território uma relação de dependência e
sobrevivência material e simbólica" (IRVING, 2009).
 
Assim, o tbc pode ser entendido como um projeto
de desenvolvimento local que só será capaz de
gerar bem estar social se for pensado à partir dos
recursos tanto materiais quanto culturais e
simbólicos das comunidades locais, de quem deve
surgir também a motivação para sua consolidação.
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2. participação e protagonismo
social no planejamento,
implementação e avaliação de
projetos turísticos

Tendo o tbc como objetivo fazer-se um vetor de
inclusão social, de empoderamento das
comunidades locais envolvidas e de fortalecimento
dos laços comunitários no lugar turístico, a
participação e o protagonismo das comunidades
locais nos processos de planejamento,
implementação e avaliação dos projetos turísticos
passa a ser condição essencial para sua realização.
 
Quanto mais preocupado com isso for o projeto
turístico, maiores as chances de sucesso e
sustentabilidade da iniciativa.
 
Vale ressaltar, porém, que processos participativos
são lentos e podem envolver custos adicionais e,
nesse sentido, que iniciativas de tbc não podem ser
pensadas como projetos de curto prazo, mas sim
como longos processos de desenvolvimento local.
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3. Escala limitada e
impactos sociais e
ambientais controlados

O turismo de base comunitária pressupõe uma
escala que respeite os limites socioambientais do
lugar turístico no qual ele se faz presente. Ou seja:
os limites  das populações locais em termos de
demandas, recursos e capacidades e os limites de
recursos ambientais do destino.
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4. Geração de benefícios
diretos à população

Para além da geração de renda à partir da prática
turística, o tbc se preocupa também com como
essa renda é distribuída e utilizada pelas
populações locais.
 
Para além da perspectiva do desenvolvimento
econômico (do emprego e da renda), portanto, o
tbc se preocupa com o investimento dessa renda
em processos de fortalecimento dos laços
comunitários, valorização da cultural local,
fortalecimento político da comunidade, entre
outros.
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5. Afirmação cultural e
interculturalidade

A prática turística pressupõe a troca entre culturas
e perspectivas de mundo bastante distintas. No
caso do tbc, essa troca deve acontecer em favor da
valorização das culturas locais e tradicionais das
comunidades envolvidas (normalmente
fragilizadas).
 
Além disso, o olhar para a cultura deve se afastar
da perspectiva de mercado que a entende
simplesmente como um produto turístico a ser
comercializado e deve incorporar dimensões de
afirmação de identidades marginais e
pertencimento.
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6. O "encontro" como
condição essencial

A ideia de tbc entende o turismo como o lugar do
encontro entre identidades, culturas e perspectivas
de mundo bastante distintas, sendo esse um
espaço de profundo compartilhamento de ideias,
conceitos e percepções e , portanto, de
aprendizagem mútua. 
 
Nesse sentido, o tbc se preocupa com encontros
pautados em relações de respeito e solidariedade
que fortaleçam as existências locais (normalmente
marginalizadas) do lugar turístico. Nesse sentido,
entende-se o turista como também protagonista
da relação que se cria à partir da viagem. Assim, o
tbc exige do turista uma postura específica de
abertura para o diferente, para a possibilidade de
questionamento de suas certezas e de
compromisso ético com a atividade que
desenvolve.



1 9

abdicar do saber totalitário
e optar por novas formas
de construção da realidade
baseadas no saber
compartilhado, na
experiência coletiva, no
poder da participação

"

MARTA DE AZEVEDO IRVING
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encerramento

Pode-se dizer, portanto, que para além de uma
nova forma de se pensar e fazer turismo, o conceito
de turismo de base comunitária carrega em si
valores e princípios que propõe novos paradigmas
e modelos mentais a respeito do que se entende
por desenvolvimento.
 
Nesse sentido, o tbc passa a ser uma ferramenta
importante a ser explorada por governos como
política de desenvolvimento local e fortalecimento
de identidades marginalizadas e socialmente
excluídas.
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Sendo o Brasil um país absolutamente diverso em
termos étnicos e culturais, rico em paisagens
naturais e biodiversidade e marcado por profundas
desigualdades sociais e por ciclos sistêmicos de
reprodução de violências, a problemática
envolvendo comunidades em situação de
vulnerabilidade é talvez uma das grandes questões
nacionais a ser resolvida.
 
Ou seja, pode-se entender o território brasileiro
como oportunidade única para o desenvolvimento
de projetos de turismo de base comunitária e
pode-se entender o turismo de base comunitária
como experiência única capaz de trabalhar de
forma holística e inovadora problemáticas centrais
para o país.
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já passou da hora de
falarmos de turismo de
base comunitária no
Brasil


