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Sob a nomenclatura “turismo” uma vasta gama de fenômenos ocorre, perfazendo um campo
sociológico instigante na contemporaneidade e que já é coberto por uma literatura relevante no
campo das ciências sociais. Este curso pretende discutir, do ponto de vista antropológico,
práticas e discursos relacionados a esse campo, privilegiando algumas temáticas que estão
intimamente relacionadas à sua ocorrência. Tendo como premissa a ideia de que não cabe falar
de forma absoluta sobre “o turismo” ou “os turistas”, serão focalizadas as seguintes questões:
- O “olhar turístico” em comparação com o olhar do viajante ocidental sobre o exótico,
constitutivo da antropologia: a elaboração da distância e as oposições constituídas entre o “eu” e
o “outro”, que aproximam questões relativas ao turismo daquelas que os antropólogos enfrentam
ao discutirem a relação com “o outro” e as diferentes modalidades de etnocentrismo.
- O turismo adjetivado/classificado conforme a sua manifestação: turismo étnico, religioso,
cultural, ecológico, solidário, de base comunitária, etc.
- A clássica divisão “visitantes e visitados” (hosts and guests). As populações objeto de visitação
de turistas – aquelas que, como parte da "paisagem" em tantas imagens "turísticas", podem ser
vistas como sujeitos que fazem parte de um diálogo e como participantes das definições
identitárias que lhes são atribuídas, seja rejeitando-as, seja apropriando-se delas em processos
de negociação que merecem ser analisados.
Objetivos:
Despertar nos alunos a percepção de que “o turismo” é um fenômeno social que não deve ser
pensado de forma absoluta, tendo inúmeros significados e manifestações, que cruzam outros
fenômenos da vida social em contextos e instâncias diferenciados. Ilustrar e discutir esses
significados e manifestações, com base em pesquisas e teorias orientadoras.
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