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Essa Monografia tem como objetivo explorar as práticas e os efeitos do 

turismo como uma maneira de trazer desenvolvimento, não somente 

econômico como também social. Para isso, é apresentado o estudo de caso 

da cidade de Trujillo no Peru, possibilitando a criação de um conhecimento 

mais específico acerca do tema. Com esse intuito, foram consultadas 

diversas fontes, como livros, artigos, teses e relatórios para a construção de 

um referencial teórico mais robusto antes de entrar no estudo de caso. 

Sustento a ideia de que o turismo pode criar um modelo de desenvolvimento 

sustentável, porém essa ideia foi construída por meio da utilização de lentes 

teóricas críticas e usando exemplos que retratam a realidade de certas 

políticas culturais, econômicas e sociais comumente utilizadas para o 

fomento da indústria do turismo. Dentre os debates abordados estão a 

inserção da cultura nas práticas de desenvolvimento, a relação do 

neoliberalismo com a indústria do turismo atual, as questões de 

comodificação da cultura, o papel da globalização e a hibridização da 

cultura e as controvérsias da indústria internacional do turismo, como o 

trade-off entre preferência ao empreendedorismo local ou investimento 

estrangeiro direto. 
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1) Introdução: 

 

Essa pesquisa está focada nas consequências provenientes do aumento 

do fluxo turístico e nos impactos socioeconômicos desse fenômeno em países 

em desenvolvimento. Pretendo dar ênfase aos desafios que esses países 

podem enfrentar ao tentar atingir o desenvolvimento por meio de políticas 

para fomento ao turismo e quais são os potenciais positivos e desafios dessa 

indústria. Para ilustrar as teorias abordadas, foi escolhido como estudo de 

caso o Peru, mais especificamente a cidade de Trujillo, que fica localizada 

no norte do país no departamento de La Libertad. No Peru, o turismo é 

classificado como a terceira maior indústria nacional e uma das grandes 

geradoras de empregos do país (Mincetur, [s.d.]). Diversos dos relatórios 

estudados para a criação dessa pesquisa apontam o grande potencial do país 

para com o desenvolvimento turístico, graças à sua exuberante cultura 

proveniente das diversas tribos indígenas que habitaram e ainda habitam o 

país. É fácil perceber que, em comparação aos seus vizinhos, a cultura 

tradicional indígena peruana ainda se vê bem conservada e muito presente no 

dia a dia da sua população. A cidade que configura o meu estudo de caso se 

localiza no norte do país e tem sua herança proveniente das culturas Chimú 

e Moche. Mesmo que não seja um grande centro turístico como Machu 

Picchu, Trujillo recebe um número considerável de turistas nacionais e 

internacionais que atuam ativamente na modificação dos espaços da cidade.   

Nessa pesquisa, busco trazer um lado mais social do turismo, 

analisando o aumento de fluxo turístico em algumas regiões e as suas 

consequências. Dentre essas, há o fato, por exemplo, de que o aumento do 

fluxo de pessoas gera reações que vão desde melhorias na infraestrutura até 

incentivo à prostituição e ao tráfico. Me proponho a estudar essas relações, 

negativas e positivas, para entender melhor como o turismo pode ser moldado 

de maneira a favorecer o país de forma homogênea, ou seja, um 
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desenvolvimento onde não só os grandes centros sejam favorecidos, mas 

trazendo um desenvolvimento mais sustentável e equitativo. 

Outro ponto de tensão relacionado se encontra justamente no âmbito 

de quem são os beneficiários dessa indústria e como todo esse fluxo, tanto de 

pessoas como de capitais, pode estar invisibilizando certas parcelas da 

população e favorecendo outras. A propaganda nacional para atrair o turista 

depende da criação de uma imagem sobre o país. Por exemplo, em um país 

onde a cultura indígena é extensamente vendida aos estrangeiros, mas o 

artesanato local não consegue se manter frente à loja com lembrancinhas 

fabricadas na China, percebe-se a tendência de gerar lucro em cima de uma 

cultura sem fortalece-la. Assim, investigo, por exemplo, se o turismo tem 

contribuído para a valorização cultural ou se ele apenas transforma a cultura 

em um produto. Ainda sobre essas relações de poder dentro dos países e da 

indústria, não somente analiso o lado desfavorecido como também os agentes 

que vem lucrando com essa atividade, como por exemplo, as grandes 

corporações internacionais. É esse contraste entre ¨vencedores¨ e 

¨perdedores¨ que me permitiu inferir tanto o potencial de desenvolvimento 

existente, quanto o potencial de destruição presente na indústria do turismo. 

Meu foco nesse projeto está, portanto, em descobrir se o aumento do 

turismo nos países em desenvolvimento tem contribuído de forma positiva 

para o desenvolvimento sustentável levando em consideração aspectos 

nacionais e internacionais. Nessa análise, pontos cruciais a serem abordados 

são os estudos de desenvolvimento e suas hipóteses que possuem efeitos 

materiais no dia a dia, a ideia de cultura como desenvolvimento, um 

panorama do turismo internacional, a produção da cultura como produto e 

suas consequências e, por fim, a questão da indústria do turismo no Peru. Ao 

final, com o estudo de caso, pretendo responder às seguintes perguntas de 

pesquisa: como o aumento dos fluxos turísticos no Peru nos últimos 10 anos 

contribuiu para o desenvolvimento do país? Analisando esse caso, como 

podemos incentivar o desenvolvimento de um turismo sustentável nessa e em 

outras regiões do Sul Global?  
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2) Desenvolvimento, turismo e cultura: 

 

Para que os argumentos e as hipóteses trazidas nesse capítulo sejam 

apresentados de maneira clara, optei pela separação dos temas em dois 

subcapítulos que serão apresentados da seguinte forma: a primeira seção, 

intitulada ¨A trajetória dos estudos do desenvolvimento¨, trata de criar um 

panorama histórico dos estudos do desenvolvimento incorporando questões 

como suas limitações, sucessos e críticas. Já a segundo seção é dedicada 

exclusivamente à cultura. Nela debato os principais desafios de introduzi-la 

nos estudos do desenvolvimento, além da sua relação com a modernidade e 

os seus desdobramentos. A necessidade de dedicar um espaço exclusivo para 

falar de cultura e desenvolvimento vem do fato de que um dos pontos chave 

dessa monografia é a promoção da cultura como maneira adequada de pensar 

políticas sustentáveis para o desenvolvimento. Essas duas subseções serão 

essenciais para que possa ser incorporado o capítulo seguinte, onde é feito o 

movimento de juntar desenvolvimento como cultura e turismo. A partir da 

proposta de pensar desenvolvimento por meio da cultura, nesse capítulo eu 

introduzo o turismo como um meio de chegar a esse fim, ou seja, como um 

meio de chegar ao desenvolvimento buscando políticas de valorização, 

conservação e propagação da cultura, além de participação das populações 

locais nos processos de tomada de decisão. 

Os dois textos principais para a construção dos argumentos que serão 

erguidos nessa monografia são as obras ¨Development Theory¨, de Jan 

Nerderveen Pieterse (2010), e ¨Culture, Developement and social theory¨, de 

John Clammer (2012). Enquanto Nederveen Pieterse traz um aporte mais 

geral das teorias de desenvolvimento, as contribuições de Clammer são de 

grande importância para a elaboração do desenvolvimento como cultura. 

Serão adotadas as ideias de desenvolvimento local, participativo e 

sustentável.  
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2.1) A trajetória dos estudos do desenvolvimento:   

 

As teorias clássicas ou mainstream de desenvolvimento vêm sofrendo 

críticas e se adaptando ao longo dos anos. Nessa sessão ressalto tanto os 

conceitos importantes dos estudos do desenvolvimento, como as principais 

críticas que foram sendo feitas. Para isso, faz-se necessária a realização de 

um corte temporal. O período de tempo contemplado aqui será dos anos 60 

até o momento atual.  

O desenvolvimento é uma área que tem sido posta à prova durante toda 

sua existência. Suas políticas refletem o momento histórico em que são 

criadas e implementadas, acompanhadas por disputas de poder dentro e fora 

dos países. O desenvolvimento já mudou de significado diversas vezes ao 

longo do tempo e o motivo pelo qual essa área de estudos não foi extinta é 

justamente por seu caráter fluido, pela adaptabilidade e reinvenção desse 

conceito (Nederveen Pieterse, 2010).  

Para guiar as minhas considerações com relação ao desenvolvimento 

utilizarei a seguinte definição: desenvolvimento é a ¨[i]ntervenção 

organizada em assuntos coletivos de acordo com padrões de melhoramento1¨ 

(Ibid, p. 3). Em um primeiro momento, essa definição pode ser criticada pelo 

uso da palavra ‘improvement’2, que nos leva a pensar em um progresso linear 

e constante, como pregava o pensamento acerca do desenvolvimento por 

volta da década de 60, porém Nederveen Pieterse coloca uma ressalva ao 

dizer que o significado de improvement vai depender do contexto social, 

cultural e histórico. Aqui também adotarei essa ressalva para seguir com essa 

definição.  

O pensamento dominante do desenvolvimento nos anos 60 tratava esse 

tema de maneira muito focada na erradicação da pobreza. Nessa época, e em 

certa medida ainda hoje, a maioria da produção acadêmica era feita no norte 

 
1 ¨The organized intervention in collective affairs according to a standard of improvement¨ (Versão 

original) 

2 Melhoramento/progresso (Tradução livre) 
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global, por isso, muitas vezes essas teorias tentavam introduzir uma definição 

de o que é ser desenvolvido e como atingir esse desenvolvimento aos moldes 

europeus e americanos. Os autores que apresentaram suas contribuições a 

partir da década de 60 acreditavam que haveria estágios lineares de etapas a 

se atingir para chegar ao desenvolvimento, iniciando em uma situação de 

países agrários até chegar à plena industrialização. Por exemplo, Rostow – 

teórico que apresentou suas contribuições durante os anos 60 - acreditava que 

os países se desenvolveriam traçando uma trajetória idêntica dos países 

desenvolvidos, pois eles estariam apenas em uma etapa anterior do mesmo 

processo histórico (Rostow, 1960 em Conceição et al, 2016).  

Como nos anos 60 o objetivo principal do desenvolvimento era a 

erradicação da pobreza3, os formuladores de política e a academia passam a 

medi-lo por meio do crescimento econômico do país. As teorias pregavam 

que o caminho para atingir esse crescimento era a industrialização. Sendo 

assim, quando se iniciam as políticas de desenvolvimento, o alvo se torna 

automaticamente o Sul (menos industrializado). Essa tendência se deu em 

grande parte pela ideia previamente explorada de que os Estados se 

desenvolveriam em estágios lineares de crescimento. O autor Arturo Escobar 

(2007) diagnostica criticamente que a ideia de desenvolvimento é atrelada 

àquela de um salvador e esse salvador tem como base o Norte Global:  

La tarea de salvación/desarrollo es compleja. Afortunadamente, 

las herramientas adecuadas para semejante tarea (ciencia, 

tecnología, planeación, organizaciones internacionales) ya han 

sido creadas y su efectividade ha sido probada mediante 

experiencias exitosas en Occidente4 (p.54) 

 

Diante dessa passagem dotada de sarcasmo podemos ver o teor 

paternalista que as políticas de desenvolvimento proporcionam. O Norte no 

lugar de ¨pai¨ ou ¨mais experiente¨ se sente no dever de mostrar aos menos 

desenvolvidos o caminho a trilhar para chegar onde eles estão. A relação do 

 
3 Hoje, mesmo que a erradicação da pobreza seja parte essencial do desenvolvimento ela não é o 

único objetivo, vide os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. 

4 ¨A tarefa de salvação/desenvolvimento é complexa. Felizmente, as ferramentas adequadas para tal 

tarefa (ciência, tecnologia, planejamento, organizações internacionais) já foram criadas e sua 

efetividade foi provada mediante experiências de sucesso no ocidente¨ (Tradução livre) 
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desenvolvimento com a industrialização se torna evidente antes mesmo dos 

anos 60, quando o presidente dos Estados Unidos Harry Truman, em1949, 

lança o seu chamado Point Four. Nele, o desenvolvimento é visto 

unilateralmente como uma questão econômica e a maneira de atingi-lo seria 

por meio do investimento e da industrialização. Ele propõe que a cooperação 

seja feita em duas frentes: cooperação técnica e assistência financeira para a 

produção de bens e a criação de empresas. Mesmo que incluída, a cooperação 

técnica é mais vista como uma condição para uma ¨aplicação frutífera do 

investimento do capital5¨ (p. 2). Graças a esse consenso que se formou, as 

políticas se voltam para o mercado, o investimento direto estrangeiro é visto 

como uma das formas de atingir o desenvolvimento e passam a ter como 

medidor principal de sucesso o Produto Interno Bruto (PIB). ¨A ideia do 

desenvolvimento é vista como um sistema de crenças organicamente 

relacionados à expansão mundial de sistemas de mercados integrados¨ (Silva, 

2014, p.36).  

Esse modelo foi alvo de diversas críticas feitas por autores que possuem 

uma visão mais ampla do desenvolvimento. Uma delas foi justamente com 

relação à utilização do PIB como medidor de progresso. A escolha do PIB 

como indicador faz transparecer a falta de abrangência e de sensibilidade dos 

indicadores que eram utilizados pelos autores clássicos de desenvolvimento. 

De certa maneira, o PIB consegue medir o crescimento econômico de um 

país, porém passa a haver um consenso de que crescimento econômico não é 

a mesma coisa que desenvolvimento.  

O problema de base não é o índice, mas a importância que se 

atribui a ele e como é usado. A mensuração do vigor da atividade 
econômica é uma condição necessária para monitorar o 

desenvolvimento das economias capitalistas. Gerar riqueza, 

porém é condição necessária, mas não suficiente para garantir 

que a sociedade atinja um patamar superior de desenvolvimento 

sustentável (Fonseca Reis, 2007, p. 236). 

 

Siedenberg (2003) dedica seu artigo ¨Indicadores de desenvolvimento 

socioeconômico¨ a introduzir indicadores que seriam mais eficientes que o 

 
5 ¨required to create conditions in which capital investment can be fruitful¨ (versão original) 
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PIB para medir os efeitos do desenvolvimento. Ele acredita que devemos nos 

questionar se o indicador que estamos usando é algo relevante para o 

processo analisado. ¨Nenhum parâmetro é neutro; todo e qualquer indicador 

só tem sentido no contexto teórico que lhe dá fundamento¨ (Siedenberg, 

2003, p.61) – essa afirmação é uma das bases da crítica sobre a efetividade 

prática da aplicação das abordagens clássicas. A utilização do PIB não é 

suficiente para medir o desenvolvimento, pois hoje esse fenômeno passa a 

ser visto não só como econômico, mas também social e cultural. 

Ambas as críticas apresentadas até agora possuem em comum a ideia 

de que o desenvolvimento precisa de uma reforma na sua estrutura, ou seja, 

a mudança no desenvolvimento deve ocorrer na sua base, na sua ideia 

constituinte que consequentemente terá efeito nas suas práticas. Porém, 

podemos incorporar também críticas que se voltam mais para às relações de 

poder dentro dessa área, como por exemplo, à ideia de que o 

desenvolvimento é um movimento criado do Norte para o Sul. Hoje, com a 

globalização e todos os desafios colocados pela modernidade, já existe o 

entendimento de que existem “nortes” no Sul e “sus” dentro do Norte 

(Nederveen Pieterse, 2010). Se antes o desenvolvimento era um conceito de 

caráter universal, ele era, porém, pensado exclusivamente de uma parte do 

mundo para a outra: ¨[development is] perpetuating a system which 

maintains and reinforces exclusion while claiming to eliminate it¨6 

(Clammer, 2012, p.6). Mais à frente, regresso a essa linha de pensamento ao 

debater a ideia de ¨modernidades¨ e os desafios atuais da área.    

Em certo momento, parte do mundo entra em uma onda de ceticismo 

com relação ao desenvolvimento. Os exemplos das falhas se tornaram cada 

vez mais evidentes e não é possível escondê-las atrás dos exemplos de 

sucesso. Mesmo com tanta informação sendo produzida e com o suposto 

apoio de instituições internacionais como o FMI e o Banco Mundial7, não é 

 
6 ¨É a perpetuação de um sistema excludente que tem como objetivo eliminar a exclusão¨ (Tradução 

livre) 

7 O apoio das instituições internacionais é visto muitas vezes como uma forma de garantir o sucesso 

das políticas de desenvolvimento, porém elas se tornaram mais uma parte do problema e passam a 



 

 

14 

 

 

 

possível ver de maneira clara os impactos positivos, e certos países passam a 

adotar um sentimento de aversão a essas práticas. A degradação do meio 

ambiente, a hiper-urbanização, o aumento da desigualdade, a exclusão 

econômica e social, e a hegemonia da cultura de consumo são resultados dos 

estudos clássicos do desenvolvimento (Ibid). Começam a surgir militâncias 

contra a ocidentalização, esta entendida como movida pela aplicação das 

teorias mainstream8 de desenvolvimento. Críticas passam a pedir por uma 

maneira de desenvolvimento autocentrado9 (Rist, 2011). 

A academia passa a tentar entender o porquê de tal fracasso e, muitas 

vezes o atribuem a fatores ligados às ideias clássicas de desenvolvimento. 

Diversas críticas foram feitas e novas abordagens foram sendo propostas, 

algumas até foram incorporadas ao desenvolvimento mainstream, como por 

exemplo a ideia de participação (Nederveen Pieterse, 2010; Hickey e 

Mohan, 2004); porém, ao longo de toda a história, as políticas de 

desenvolvimento tiveram pouca ligação com os estudos do desenvolvimento, 

pois elas são problem-driven10 ao invés de theory-driven11 (Nederveen 

Pieterse, 2010). Essa ideia se consolida de maneira que se tornou um 

consenso dentro de certas abordagens da antropologia de que o 

desenvolvimento é uma ciência de natureza aplicada e tão teórica:  

key ideas are developed and tested by ‘theorists’ in academia 

before gradually diffusing outward into various ‘real world’ 

applications. Development practitioners, in contrast, appear 

more likely to believe that important development ideas tend to 

be hammered out in practice, and that academic theory is largely 

irrelevant to what they do12 (Ferguson, 2005, p.140).  

 

 
ser vistas mais como uma forma de expansão do modelo neoliberal. Podemos ver esses padrões 

dentro dos seus planos de empréstimo que impõe condicionalidades na aplicação do capital. 

8 Dominante/convencional/clássica (tradução livre) 

9 O autor caracteriza esse ¨desenvolvimento autocentrado¨ como uma forma de fazer com que as 

políticas de desenvolvimento não viessem somente do norte para o sul, mas que o desenvolvimento 

fosse pensado no próprio país. Ou seja, um desenvolvimento baseado em seus próprios recursos sem 

a intervenção de atores externos. 

10 ¨Orientadas pelo problema¨ (tradução livre) 

11 ¨Orientadas pela teoria¨ (tradução livre) 

12 ̈ Ideias chaves são desenvolvidas e testadas por teóricos na academia antes de serem gradualmente 

difundidas nas várias aplicações no ‘mundo real’. Praticantes do desenvolvimento, em contraste, 

parecem estar mais inclinados a acreditar que as ideias importantes do desenvolvimento tendem a 

ser elaboradas na prática e que a teoria acadêmica é irrelevante para o que eles fazem¨ (Tradução 

livre) 
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 Um outro problema que ocasionou essa derrocada, segundo Clammer 

(2012), foi que as teorias só se aproximavam da área da economia e se 

afastavam das ciências sociais e especialmente da cultura. Sendo assim, as 

intervenções dificilmente conseguiam prever possíveis resultados adversos, 

pois não colocariam o humano ou o social em primeiro lugar.  

Development studies, paradoxically and ironically as it presents 

itself as the front line of engagement with the pressing social 

issue of the day, is often deeply anti-humanistic, for its real 

subjects, in all their existential depth, escape its grasp. The 

question then becomes how to put this dimension back13 (Ibid, p. 

10). 

 

Ainda citando o trabalho elaborado por Clammer (2012), podemos 

incluir no escopo das ciências sociais não só questões como o sofrimento 

humano em sua maneira clássica de se pensar, como em termos de fome, 

bem-estar físico e liberdade, como também podemos introduzir fatores 

ambientais e outros relacionados à cultura, como por exemplo, a religião e o 

lazer. A introdução desses fatores dá espaço a um desenvolvimento mais 

inclusivo, além de escapar da exaustão teórica (Ibid, 2012) que tem 

acompanhado o desenvolvimento através dos anos.  

When nature is excluded from development discourse except as 

‘environmentalism’ and as a purely instrumental factor and 

source of raw materials, and not addressed in its cultural, 

emotional, psychological, philosophical and religious 

dimensions, clearly a curious myopia is at work. When religion 

is excluded while in fact in most of the ‘developing’ world it is a 

central part of everyday life and certainly part of the colonial and 

postcolonial experience we are confronting a very limited 

discourse indeed14 (Ibid, p. 12). 

 

O desenvolvimento passa a ser reinventado e se inicia certa 

democratização por meio da inclusão de temas mais amplos ao debate 

 
13  ¨Os estudos do desenvolvimento, paradoxalmente e ironicamente mesmo que apresente a si 

mesmo como a linha de frente em engajamento com os problemas sociais atuais, é de maneira 

constante profundamente anti-humanístico, pelas suas reais questões, em toda sua profundidade 

existencial, escapa o seu entendimento. A questão agora se torna como colocar essa dimensão de 

volta¨ (tradução livre) 

14 ¨Quando a natureza é excluída do discurso de desenvolvimento exceto como ‘ambientalismo’ e 

como fator puramente instrumental e fonte de matéria prima, e não adereçada em sua dimensão 

cultural, emocional, psicológica, filosófica e religiosa, claramente uma miopia curiosa está em 

progresso. Quando religião é excluída quando de fato, na maioria dos países em desenvolvimento, 

ela é uma parte central do dia a dia e certas partes da experiência colonial e pós-colonial estamos 

confrontando um discurso realmente limitado¨ (tradução livre) 
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(Nederveen Pieterse, 2010). Essa reinvenção traz novas esperanças para o 

campo, coincidindo com o final da Guerra Fria, nos anos 90. Surgem 

propostas como a ideia de desenvolvimento humano (Sen, 1999), onde o foco 

principal das políticas deve ser o humano e não a economia. Sendo assim, as 

políticas que buscam desenvolver os países devem mudar: por exemplo, o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) passa a substituir o PIB como 

medidor de sucesso (Siedenberg, 2003). Ademais, as políticas de 

desenvolvimento não devem mais ser pensadas exclusivamente pelo Estado 

e nem exclusivamente para o Sul Global; o Norte também passa a ser alvo 

dessas políticas. Essa virada tira o Norte Global de um pedestal como 

exemplo supremo de desenvolvimento. Podemos ilustrar essa 

democratização com a seguinte passagem de Clammer (2012):  

the recognition of political, sociological and cultural factors as 

well as purely economic ones, and towards a holism in which 

environment, gender, empowerment and spirituality have been 

recognized as intrinsically linked, and very importantly, to a 

widening of a pool of actors concerned less with ‘being 

developed’ than with participating in the very definition of that 

development, its goals and the appropriate policies for its 

effective realization15 (p. 60).  

 

Essa democratização ou virada do desenvolvimento se dá baseada nas 

críticas que foram sendo tecidas ao longo dos anos anteriores, além de uma 

tentativa de consertar os erros cometidos pelas perspectivas mainstream. Se 

inicia a era de abordagens como pós-desenvolvimento, desenvolvimento 

humano, desenvolvimento alternativo e desenvolvimento sustentável. 

Passam a ser incluídas questões como participação, meio ambiente, 

desenvolvimento local, recortes de gênero, recortes raciais, etnicidade e 

cultura. Começa a ganhar força a ideia de que o desenvolvimento não deve 

ser feito de maneira idêntica em todo o mundo criando uma vontade nos 

países de se desenvolver a sua própria maneira e não aos moldes impostos 

 
15 ¨O reconhecimento de fatores sociológicos, políticos e culturais assim como também de fatores 

puramente econômicos e em uma direção a um holismo no qual ambiente, gênero, empoderamento 

e espiritualidade tenham sido reconhecidos como intrinsecamente ligados e, o que é mais importante, 

uma ampliação de um conjunto de atores menos preocupados em ‘ser desenvolvido’ que em 

participar da própria definição desse desenvolvimento, seus objetivos e as políticas apropriadas para 

a sua efetiva realização¨ (tradução livre) 
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pelos países desenvolvidos. Como alternativa para isso é proposto o 

desenvolvimento local ou um desenvolvimento endógeno ao invés de 

exógeno. Passa-se a pensar, nos círculos críticos e a partir deles, em 

modernidades ao invés de modernidade (Nederveen Pieterse, 2010), abrindo 

espaço para um desenvolvimento mais voltado para a situação única de cada 

país e de cada cultura, levando em consideração o conhecimento do nível 

local. Pensar modernidades no plural significa que não deveria existir um 

modelo único e supremo a ser seguido, mas sim o modelo definido por cada 

coletividade sobre o que é o desenvolvimento e como alcança-lo. 

Assim, ocorre um alargamento dos estudos do desenvolvimento. Esse 

alargamento ao mesmo tempo que torna o conceito mais democrático, 

potencialmente, o torna também mais complexo. Na atualidade, o 

desenvolvimento perde o simplismo de análise do PIB e crescimento 

econômico e ganha a possibilidade (ou desafio) de abranger os aspectos 

sociais, culturais e ambientais. Um fator de grande importância que agrega a 

essa complexibilidade é o fenômeno da globalização. Desde os anos 90, 

adentramos uma era do sistema internacional que não se caracteriza mais pela 

bipolaridade entre capitalismo ou comunismo, mas sim pelo capital 

financeiro, pela internacionalização das empresas, pelo acúmulo exacerbado 

de riquezas, pela desvalorização do Estado como regulador e pelo 

encurtamento de distâncias.  

Parte importante a ser analisada dentro dos estudos do 

desenvolvimento são as relações de poder que o permeia. Por isso, parte 

essencial dos estudos de desenvolvimento deveria ser a globalização, pois ela 

é um fenômeno que constantemente impõe novas ordens de poder no mundo. 

O papel do Estado com relação à globalização é algo que vale a pena 

ressaltar. As teorias alternativas ou críticas preferem privilegiar o âmbito 

local, deixando o papel do Estado ainda menos em destaque. Isso, segundo 

Nederveen Pieterse (2010) e reiterado nessa monografia, é algo equivocado. 

O Estado não perdeu o seu papel, apenas o exerce de maneira distinta. O 

autor afirma que a falta de equilíbrio é uma fraqueza das teorias alternativas. 
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Assim como o distanciamento entre economia e ciências sociais não eram 

benéficos, tampouco é benéfico o afastamento da abordagem de mercado 

com relação ao Estado. O autor afirma que mesmo em âmbito local o global 

deve ser levado em conta. Essa afirmação será útil para a discussão sobre 

turismo, desenvolvimento e globalização explorada mais à frente. 

While national settlements are important, global engagement is 

essential. Globalization requires political adjustments for all 

development actors, while development actors seek a political 

adjustment of globalization (Ibid, p. 201)16  

 

Por fim, é importante tratar do conceito de desenvolvimento 

sustentável. Ele surge como uma tentativa de equilibrar economia, proteção 

ambiental e desenvolvimento humano em um momento da história onde 

ignorar os impactos ambientais se tornou impossível. Dentre suas muitas 

definições apresentada por diversos teóricos ao longo dos anos, adoto aqui a 

seguinte definição para o desenvolvimento sustentável: "development that 

meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs” (World Comission on Environment and 

Development, 1987, [n.p.]). A ideia foi amplamente acolhida e hoje todo 

projeto de desenvolvimento se intitula sustentável (Nederveen Pieterse, 

2010). Essa mesma monografia é uma tentativa de pesquisar maneiras 

sustentáveis de desenvolvimento.  

Mesmo havendo sido amplamente aceito dentro das instituições, o 

desenvolvimento sustentável não está imune às críticas. Uma de suas 

principais falhas é não promover uma mudança estrutural, dando certa 

continuidade ao pensamento econômico do desenvolvimento: ¨Economics 

and ecology can interact destructively and trip into disaster, if it is only to 

reaffirm that ‘what is needed now is a new era of economic growth’¨17 

(Clammer, 2012, p. 183).  

 
16 ¨Enquanto as soluções nacionais são importantes, engajamento global é essencial. Globalização 

requer ajustes políticos para todos os atores do desenvolvimento, enquanto atores do 

desenvolvimento buscam ajuste político para a globalização¨ (Tradução livre) 

17 ¨Economia e ecologia podem interagir de maneira destrutiva e desengatar em um desastre, se 

apenas reafirmarem que ‘o que é necessário agora é uma nova era de crescimento econômico¨ 

(tradução livre) 
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Desenvolvimento sustentável dá um novo rosto às políticas clássicas 

de desenvolvimento buscando crescimento econômico aliado à 

sustentabilidade ambiental, mais uma vez uma maneira de não abrir mão das 

políticas clássicas, apenas dando a elas uma repaginada, vide a passagem 

acima retirada da obra de Clammer. A falha nas teorias alternativas de 

desenvolvimento é a de não expressar como essas teorias serão postas em 

prática (Clammer, 2012; Nederveen Pieterse, 2010). Com isso, adicionar a 

palavra sustentável aos projetos de desenvolvimento acabou se tornando um 

passe livre para empresas, organizações e Estados, pois criaram conceitos 

ambíguos. Frases como ¨o desenvolvimento pode ser benéfico se feito de 

maneira sustentável¨ ou ¨as cidades podem ter menos impacto no meio 

ambiente, só devem ser planejadas de maneira sustentável¨ se tornaram 

comuns. Mas o que é sustentável? E como vamos atingir essa 

sustentabilidade? Devemos ter cuidado para não cair em falácias.  

Hoje, o desenvolvimento sustentável tomou forma diferente do que 

ele era quando definido no relatório Brundtland18. Mesmo que a sua definição 

continue cabendo ao tema de desenvolvimento sustentável, o conceito se 

modificou para tornar seus efeitos mais fiéis ao que ele propõe. Muito dessa 

modificação do desenvolvimento sustentável pode ser vista como fruto das 

críticas desenvolvidas na academia, mostrando que mesmo que no âmbito do 

desenvolvimento, a prática relute em se apoiar na teoria, ainda existe uma 

influência da academia nas políticas aplicadas ao dia a dia. Aqui, pretendo 

seguir os passar dados por diversos autores e buscar trabalhar uma ideia de 

desenvolvimento sustentável que, a despeito de suas muitas críticas, funcione 

e possa ser usado na prática.   

Essa discussão pode nos levar a um outro debate importante dos 

estudos do desenvolvimento: devemos abandonar as ideias de 

desenvolvimento como elas são e criar um novo paradigma ou transformar o 

 
18 A definição supracitada de desenvolvimento sustentável advém desse relatório nomeado ¨Our 

Common Future) 
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paradigma já existente? Esse ponto da transformação do já existente ou 

abandono e criação de uma nova teoria é um ponto em tensão entre os autores 

que dão base para esse capítulo, Nederveen Pieterse (2010), Clammer (2012) 

e Rist (2011). Rist (2011) possui uma visão mais crítica propondo o abandono 

do desenvolvimento enquanto Clammer (2012) acredita que o 

desenvolvimento deve ser reformulado, como ilustrado na seguinte 

passagem:  

Much development activity is in fact deeply pernicious: it 

constantly announces hopes that will in the future arise from 

present sacrifices that are not then fulfilled, and then suggests 

that the failure is due simply to some technical problem that can 

be remedied by the next policy, rather than confronting the 

possibility that the whole enterprise is built on foundations of 

sand (Clammer, 2012, p.19)19    

 

Ele acredita no direcionamento do desenvolvimento para a inclusão mais 

abrangente da cultura. Já para Nederveen Pieterse (2010), as teorias 

alternativas do desenvolvimento conseguiram influenciar as teorias 

mainstream incluindo nela certos elementos, como, por exemplo, a 

participação. Porém, para ele, a era do desenvolvimento alternativo já 

acabou. Agora seria mais produtivo concentrar os esforços em reformar o 

desenvolvimento ao invés de criar uma corrente separada da principal. 

Devemos vê-lo como um paradigma fluido, no qual as críticas e novas teorias 

acrescentam a essa fluidez ao invés de quebra-la. 

Mesmo com opiniões similares, a proposta de Nederveen Pieterse 

(2010) vai por um caminho um pouco mais conservador enquanto Clammer 

(2012) se aprofunda um pouco mais nessa reforma da estrutura do 

desenvolvimento. Para continuar refletindo sobre o tema de turismo e 

desenvolvimento sustentável eu adotei um pensamento mais aproximado do 

que prega Clammer (2012) do que Nederveen Pieterse (2010) com relação a 

 
19 ¨Muitas atividades de desenvolvimento são de fato profundamente perniciosas: elas 

constantemente anunciam esperança que no futuro não se concretizam para então sugerir que a falha 

foi simplesmente devida a algum problema técnico que pode ser remediado pela próxima política 

ao invés de confrontar a possibilidade de toda a empresa estar construída sob uma base de areia¨ 

(tradução livre) 
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esse debate. Acredito que na próxima seção os argumentos trazidos deixem 

mais claro esse meu posicionamento, porém, já adiantando certo conteúdo, o  

 

motivo principal para eu acreditar em uma reforma na estrutura do 

desenvolvimento é pela intenção de trazer a cultura como forma de 

desenvolvimento; e, para que esta seja aceita como uma maneira legítima de 

fazer desenvolvimento, uma mudança estrutural é necessária. Aqui, uma 

reforma estrutural não deve ser vista como uma virada de paradigma, mas 

como uma mudança nas bases teóricas do desenvolvimento, principalmente 

ao que tange o papel da economia nesse modelo. Não abandono a importância 

da economia, mas proponho pensa-la de uma maneira menos central e menos 

gananciosa. Os países não precisam ter um PIB enorme para ter um bom nível 

de IDH, por exemplo. A ideia aqui é desfazer essa ligação exaustiva de 

desenvolvimento e economia.  

Para concluir, o intuito de trazer essa introdução conceitual foi de criar 

uma base na qual serão construídos os próximos capítulos. Espero que tenha 

conseguido mostrar que o desenvolvimento é um campo em constante 

mutação e adaptação ao momento histórico no qual se insere. Através dos 

anos ele foi capaz de absorver certos conceitos de outras teorias, porém em 

um mundo em constante adaptação, como no nosso mundo globalizado, é 

importante que a academia e os novos atores do sistema internacional e da 

sociedade civil continuem ativos em participar dessas transformações.  

Nederveen Pieterse (2010) afirma que o encontro da modernidade 

com a globalização propicia um cenário favorável para uma nova virada nos 

estudos do desenvolvimento e que este deve levar em conta simultaneamente 

o local e o global. Para mim, uma nova virada não se faz necessária. O que 

seria adequado é a retomada dos conceitos apresentados na virada cultural. 

Conceitos esses que atendem à demanda local-global proposta por 

Nederveen Pieterse (2010).  
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2.2) Perspectivas alternativas - a cultura como forma de 

desenvolvimento 

 

A intenção ao elaborar os próximos parágrafos será de introduzir os 

debates que emanam da adoção da cultura para pensar desenvolvimento 

ressaltando as críticas e os sucessos da adoção desse conceito. Fazendo isso 

espero estar situando onde esse trabalho se encontra dentro desse debate. 

Ao final, vou incorporar o tema da globalização já apontando para 

questionamentos pertinentes ao turismo, tornando-se possível um link com 

o próximo capítulo.  

A ‘virada cultural’ Clammer, 2012) é um fator de extrema importância 

para a renovação dos estudos do desenvolvimento. A introdução do 

conceito de cultura permite que o desenvolvimento seja pensado de maneira 

alternativa, participativa e mais condizente com os desafios da 

modernidade. Para isso, parto novamente dos trabalhos desenvolvidos por 

Nederveen Pieterse e Clammer, com atenção especial às contribuições de 

Clammer. Os autores têm maneiras diferentes de abordar a cultura em seus 

textos, mas muitas vezes se debruçam sobre o outro. Clammer, por 

exemplo, traz para o seu trabalho as teorias de Nederveen Pieterse para 

afirmar que a virada cultural muda o foco da estrutura para a agência. 

Ambos também veem essa virada cultural como uma forma de questionar a 

agenda ocidental dominante, pois ela se refere às questões que normalmente 

são silenciadas nas teorias clássicas (Ibid).  

Um ponto de extrema importância nesse debate é a necessidade de 

aplicar um pensamento crítico ao entendimento da cultura. Sem essa visão 

crítica, a aplicação da mesma seria contraprodutiva (Ibid), pois o caráter 

fluido e dinâmico da cultura a torna ¨uma arena de batalha¨20 (Nederveen 

Pieterse, 2010, p. 64). A adoção da ideia de cultura pode abrir espaço para 

incitar xenofobia, realizar atos desumanos e criar exclusão dentro do 

 
20 ¨An arena of struggle¨ (Versão original) 
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território. Por isso, não podemos simplesmente adicionar cultura ao debate 

sem pensar o que ela vai aportar.  

Retomando o que foi dito anteriormente, as teorias mainstream 

somente arranharam a superfície da existência humana, elas se focam 

demasiadamente no fator econômico. Isso se dá pelo fato de que 

perspectivas clássicas veem a cultura somente como entretenimento, 

quando na verdade, ela é embebida em jogos de poder e complexidade 

(Clammer, 2012): ¨The crucial dimensions of human life are not economic 

but existential. They are related to our needs for leisure, contemplation, 

love, community and self-realization¨21 (Sulak, 1992, p. 36 em Clammer, 

2012, p. 14). Essas dimensões são amplamente contempladas pelo estudo 

da cultura. Sendo assim, o desenvolvimento como cultura é uma maneira 

de ir mais fundo nessas questões que tangem a vida humana. 

Nederveen Pieterse (2010) chega a afirmar que cultura sempre foi uma 

parte do desenvolvimento, mesmo que não explicitamente. Enquanto as 

teorias clássicas de desenvolvimento privilegiavam economia, o conceito 

também privilegiava cultura, pois ¨economy is not only embebed in culture, 

but is itself culture¨22 (Clammer, 2012, p. 39). Essa é uma abordagem menos 

economicista pois, mesmo que atualmente tenhamos passado pela 

democratização do desenvolvimento anteriormente citada, ainda existem 

autores que continuam pensando-o de maneira mais econômica. Não 

podemos esquecer o exemplo clássico ligando economia a cultura 

explorado por Weber (2008) em ¨A ética protestante e o espírito do 

capitalismo¨. Parte do crescimento econômico dos Estados Unidos, que 

posteriormente moldou as ideias de crescimento das teorias do 

desenvolvimento, viria da ética da religião protestante.  

Duas grande viradas que a introdução da cultura proporcionou aos 

estudos do desenvolvimento estão na ideia de participação e na mudança de 

 
21 ¨As dimensões cruciais da vida humana não são economica, mas existenciais. Elas se relacionam 

às nossas necessidades de lazer, contemplação, amor, comunidade e auto realização¨ (Tradução 

livre) 

22 ¨A economia não está somente embebida em cultura, mas é cultura em si¨ (Tradução livre) 
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foco para o local. O entendimento deste último depende de um debate em 

torno de em um entendimento territorial da cultura. A afirmação da 

existência de uma cultura nacional homogênea é algo que vem sendo 

construído desde o nascimento do Estado-nação. Essa ideia vem sendo 

utilizada de acordo com os interesses de grupos dominantes, podendo 

causar exclusão e manipulação dos sentimentos de pertencimento, pois 

assumir a existência de uma cultura nacional implica a existência de certa 

homogeneidade de identidades dentro de um território nacional demarcado. 

Podemos dizer então que no nível nacional o poder vem de que a cultura 

deriva do que definem as forças dominantes (Nederveen Pieterse, 2010). 

Por isso, ao pensar o desenvolvimento como cultura, a ideia mais adequada 

seria focar na cultura local, pois nessa, o poder vem das classes 

subordinadas (Ibid). Mesmo assim, a utilização da cultura local tampouco 

é uma resolução fácil para sanar os problemas do desenvolvimento. Assim 

como ao pensar cultura nacional é errado acreditar que existe uma cultura 

local homogênea. Além disso, como podemos pensar em cultura de maneira 

tão territorial e estática em um mundo globalizado e pós-colonial onde 

constantemente as culturas se encontram e se modificam? Esse 

questionamento será melhor abordado mais à frente ao debater as questões 

de globalização e hibridização cultural.  

O ponto interessante para essa pesquisa ao pensar desenvolvimento 

focado no local é a ideia da participação que ela traz. A ideia de que o 

desenvolvimento como cultura produz um câmbio da estrutura para a 

agência trazida por Nederveen Pieterse (2010) implica a produção das 

práticas voltadas para o desenvolvimento por meio da participação popular 

e valorização da cultura local. Essa se torna uma forma de possibilitar que 

o lugar se modernize à sua maneira usando o seu conhecimento local e suas 

especificidades como base para a construção das políticas. Isso não é 

somente um ato de empoderamento mais direto, como também é 

extremamente político ao negar o que lhes é imposto pelas forças externas. 

Mesmo que a participação seja amplamente aceita como forma de incluir 
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sustentabilidade ao desenvolvimento, não podemos adiciona-la ao debate 

sem analisar suas críticas. A partir dos anos 90, ela passa a ser criticada por 

algumas abordagens por não conseguir provar o seu valor de transformação 

e por não ser capaz de entender e abordar as relações de poder no âmbito 

local (Hickey e Mohan, 2004). Por exemplo, em países organizados de 

maneira extremamente patriarcal, a participação comunitária não será 

suficiente para alterar as relações de poder resultando em políticas 

planejadas somente com a participação dos homens, excluindo as mulheres. 

Por isso, mesmo que muitas vezes a participação seja vista como uma forma 

de empoderamento, ela pode ser feita de maneira coercitiva perpetuando 

estruturas de opressão (Vincent, 2005). Dessa maneira, da mesma forma 

como não podemos adicionar cultura sem pensar de maneira crítica, o 

mesmo é valido para a participação. Para que ela seja efetiva devemos 

buscar na participação um poder de transformação que deve atingir não só 

o local, que deve ser pensado de maneira menos homogênea e mais 

conflituosa, mas também envolver as estruturas institucionais do país 

(Hickey e Mohan, 2004). Essas críticas não são uma tentativa de abolir as 

ideias de participação, mas sim de utiliza-las de uma maneira mais 

responsável. 

Esse último debate torna da aplicação da cultura como 

desenvolvimento uma luta anti-hegemônica. A valorização da cultura 

nacional foi muito usada como uma arma a favor das lutas de independência 

no período da descolonização (Nederveen Pieterse, 2010). Hoje, ela é muito 

relacionada à retomada do conhecimento indígena como uma forma de 

conhecimento original da cultura local. ¨The world’s indigenous people are 

the last custodians of paradises lost to late capitalism, ecological 

devastation, mcdonaldization, disneyfication and barbiefication¨23 (Ibid, 

2010, p.70). Essa passagem pode exemplificar como essa retomada do 

conhecimento indígena se torna uma resistência tanto com relação ao meio 

 
23 ¨As pessoas indígenas do mundo são os últimos guardiões de paraísos perdidos do capitalismo 

tardio, devastação ecológica, mcdonaldificação, disneyficação e barbieficação¨ (Tradução livre) 
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ambiente, como também à dominação imperialista ocidental que reinou 

pouco contestada por muito tempo no campo do desenvolvimento. Ou seja, 

nós não somos ¨eles¨ e por isso não temos a obrigação de nos desenvolver 

aos moldes deles. Ver o desenvolvimento de acordo com as tradições 

indígenas passa a ser visto como algo autêntico, uma forma de privilegiar o 

local ao invés do internacional.  

O regate dessa cultura indígena, por mais que pareça uma resposta 

original para os problemas do desenvolvimento, apresenta questões 

importantes. Clammer (2012) apresenta algumas críticas que eu adotarei 

para esclarecer meus argumentos. O conhecimento indígena é uma boa 

maneira de pensar uma transformação social autônoma, mas, assim como a 

cultura, deve ser pensado de maneira crítica. Quando os antropólogos 

apostam no conhecimento indígena para pensar desenvolvimento, eles 

acreditam estar dando voz aos povos que são alvo de políticas de 

desenvolvimento e que não costumam ser ouvidos. Porém, na verdade, o 

que eles estão fazendo é se apropriando de certas partes do conhecimento 

de uma cultura para validar e dar continuidade ao seu próprio conhecimento 

sobre desenvolvimento. Ao longo dos seguintes parágrafos pretendo expor 

os argumentos que me fizeram chegar a essa conclusão.  

O primeiro ponto a ser pensado é o seguinte: raramente os 

antropólogos vão aderir às ideias como religião ou medicina provenientes 

dos povos indígenas (Ibid). Essas formas de conhecimento, que estão 

embebidas na cosmologia desses povos, vão contra os padrões científicos 

do ocidente, levando a uma adoção ad hoc24 do conhecimento indígena.  

Além do descrito acima, a crítica principal é de que a introdução do 

conhecimento indígena não necessariamente passa por um questionamento 

do significado do desenvolvimento (Ibid). O conhecimento indígena pode 

 
24 A utilização de ad hoc significa que a sua aplicação foi feita para um fim específico não podendo 

ser generalizada e aplicada de maneira mais ampla. Sendo assim, a adoção do conhecimento 

indígena dentro do desenvolvimento é pensada especificamente para englobar certos aspectos desse 

conhecimento que trarão credibilidade ao trabalho do pesquisador ou do agente do desenvolvimento. 

Quando expandida para outros aspectos ele já não se faz mais útil e nem mesmo é cogitada como 

plano de ação.  
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negar completamente a ideia de desenvolvimento como entendida pela 

antropologia ocidental. Certas perspectivas da antropologia ocidental 

acham que podem investigar outros conhecimentos sem ao mesmo tempo 

investigar a si mesmas e modificar os seus próprios conceitos. Isso é uma 

falha dessas perspectivas: ¨a truly critical stance toward development will 

require a willingness to question the disciplinary identity of anthropology 

itself25¨ (Ferguson, 2005, p. 141).   Sendo assim, não é só uma questão de 

redescobrir o conhecimento indígena, mas também de redefinir a própria 

epistemologia do pensamento ocidental. A aplicação desse conhecimento 

sem o cuidado de questionar a ciência ocidental pode gerar impactos 

indesejados. ¨Prevailing views of indigenous knowledge as merely ‘useful’ 

in an externally imposed development process have the effect of 

neutralizing local anthropologies rather than encouraging their 

emergence¨26 (Clammer, 2012, p.90) 

Afirmar que no conhecimento indígena não existe a ideia de 

desenvolvimento e progresso como no ocidente não significa dizer que esse 

é um conhecimento estagnado e antiquado. Ao dizer isso pretendo somente 

apontar que ao tentar encaixar o conhecimento indígena no 

desenvolvimento, os antropólogos não estão buscando adaptar o 

desenvolvimento ao conhecimento indígena, mas sim o contrário, 

configurando uma apropriação. Por essas questões, Ferguson (2005) acusa 

a antropologia de criar uma nova roupagem para o desenvolvimento sem 

questionar a fundo suas falhas, por exemplo, a crítica neomarxista sugere 

que o que foi definido ao longo dos anos como desenvolvimento é na 

verdade um progresso do desenvolvimento do capitalismo (Ibid). Sendo 

assim, como podemos pensar na retomada da cultura indígena como forma 

de resistir à devastação capitalista aplicando-a a um modelo essencialmente 

capitalista? Por esse motivo, a antropologia é acusada pelo autor de ter uma 

 
25 ¨Uma posição realmente crítica para com o desenvolvimento requer uma vontade de questionar a 

identidade da própria antropologia como disciplina¨ (Tradução livre) 

26 ¨A visão predominante do conhecimento indígena como meramente ‘útil’ em um processo de 

desenvolvimento imposto de maneira externa tem o efeito de neutralizar antropologias locais ao 

invés de encorajar a sua emergência¨ (Tradução livre) 
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relação questionável com o desenvolvimento: este é caracterizado como seu 

‘irmão malvado’ por ser uma ciência que valoriza o local e a autonomia das 

pessoas se relacionando com uma que em nome da modernização destrói o 

sentido de localidade e tradição. Tendo em vista os argumentos 

apresentados, podemos adotar como parte do raciocínio dessa pesquisa, a 

ideia de que a aplicação ética do conhecimento indígena pede por uma 

quebra total do paradigma do desenvolvimento, negando qualquer 

contribuição feita pelo ocidente até agora dentro desse campo de 

conhecimento.  

Mesmo com todas essas críticas, um ponto que podemos levantar ao 

resgatar o conhecimento indígena é a globalização e os seus efeitos na 

cultura, pois muitas vezes esse conhecimento é usado como forma de 

preservar as culturas que ainda não foram ¨hibridizadas¨ pelo ocidente. 

Como dito anteriormente, esse trabalho busca analisar o local relacionado 

com o global. Em um mundo globalizado, a produção de conhecimento sem 

levar em conta o fenômeno da globalização se torna automaticamente 

antiquado e pouco útil para aplicações práticas.  

A cultura e a globalização têm em comum o seu caráter fluido e 

dinâmico. Elas não podem ser pensadas de maneira estática, pois estão a 

todo momento se reinventando. Justamente pelo seu caráter fluido ambos 

se tornam fenômenos difíceis de definir. Aqui vou fazer uma tentativa de 

definir a ambos os conceitos além de debater uma das controvérsias que 

cercam esse debate: a hibridização da cultura. 

O primeiro passo a se tomar ao tentar definir globalização é entender 

o fenômeno. Em seu livro ̈ Globalization and culture27¨ Nederveen Pieterse 

(2009) descreve a globalização como um processo multidimensional 

envolvendo o encurtamento das distâncias no mundo. Mais 

especificamente, o autor faz a seguinte afirmação sobre o caráter da 

globalização:  

 
27 ¨Globalização e cultura¨ (tradução livre) 



 

 

29 

 

 

 

[it is a] empirical process of increasing economical and political 

connectivity, a subjective process unfolding in consciousness as 

the collective awareness of growing global interconnectedness, 

and a host of specific globalizing projects that seek to shape 

global conditions28 (p. 16-17).  

 

Reparar na linguagem utilizada nessa definição é algo importante. A 

escolha das palavras como ¨increasing29¨, ¨unfolding30¨ e ¨growing 

interconnectedness31¨, trazem o sentido de que a globalização é um 

processo histórico ao invés de algo novo que aconteceu da noite pro dia. 

Sendo assim, pensarei globalização não como algo resultante da 

modernidade, mas um processo que vem se intensificando através dos anos. 

Pensar que a globalização é resultado da modernidade seria um pensamento 

eurocêntrico, o qual elimina as interações culturais de antes que os europeus 

começassem a desbravar o mundo (Nederveen Pieterse, 2009).  

Dessa maneira, a globalização não é o início das trocas interculturais 

e das relações entre civilizações, mas o aumento dessas trocas. A existência 

de relações entre pessoas de diversas culturas já existia antes mesmo da 

invenção do termo globalização fazendo com que a mesma já exista desde 

muito tempo. Ela se torna alvo de estudo na modernidade pelo fato de que 

a mesma atingiu um patamar no qual seus efeitos não podem mais passar 

despercebidos:  

Globalization as the ‘intensification of worldwide social 

relations’, presumes the prior existence of ‘worldwide social 

relations’, so that globalization is the conceptualization of a 

phase following an existing condition of globality and part of an 

ongoing process of formation of worldwide social relations32 

(Ibid, p. 69). 

 

Definido o entendimento de globalização posso passar a costurar esse 

debate com as ideias trazidas pelo conceito de cultura. Um dos efeitos 

 
28 ¨processo empírico de crescente conectividade econômica e política, um processo subjetivo se 

desdobrando como uma consciência coletiva da crescente interconectividade global, e alguns 

processos globalizantes específicos que buscam moldar as condições globais¨ (tradução livre) 

29 ¨Aumento¨ (tradução livre) 

30 ¨Desdobramento¨ (tradução livre) 

31 ¨Crescente interconectividade¨ (tradução livre) 

32 ¨Globalização como a ‘intesificaçñao das relações sociais no mundo’ presumo a existência 

anterior de ‘relações sociais mundiais’, assim a globalização é a conceptualização de uma fase que 

precede uma condição existencial de globalidade e parte de um processo em andamento de fomação 

das relções sociais mundiais¨ (Tradução livre)  
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amplamente percebidos e debatidos da globalização diz respeito à perda 

cultural ou hibridização da cultura: 

today cultures are increasingly hybrid: they draw on each other 

and transform, assimilate and reflect back what they have 

borrowed. In a globalizing world this tendency is accelerated and 

intensified at all levels of culture33 (Clammer, 2012, p. 73). 

 

Com esse aumento das trocas culturais, seria pouco útil pensar cultura 

da mesma maneira que era feito anos atrás. A globalização pede por uma 

redefinição dos conceitos de cultura. Hoje, cultura não pode mais se 

relacionar somente com a territorialidade, por isso, adoto o conceito de 

cultura apresentado por Nederveen Pieterse (2009), como um “constante 

processo de conhecimento translocal” (p. 84). Essa definição atende ao 

caráter fluido de cultura dando a ideia de que ela está em constante 

formação e transformação. Nenhuma cultura se formou sozinha, pois a 

hibridização pode ser feita dentro de um mesmo território. A dificuldade de 

enxergar isso vem do fato de que estamos sempre muito apegados à ideia 

de um Estado nacional homogêneo.  

Como já exposto nos parágrafos anteriores, um ponto importante para 

essa monografia que advém da análise dos efeitos da globalização é a 

hibridização das culturas. O nome por si só já fala muito do que se trata, 

porém aqui o importante não será discutir as definições desse fenômeno, 

mas se ele é de fato uma ameaça. O principal argumento que coloca a 

hibridização como uma ameaça é o de que ela causa uma erosão da cultura 

local causando falta de autenticidade frente às tendências de 

homogeneização no mundo globalizado (Clammer, 2012). Esse é também 

um dos motivos pelos quais a valorização do local ou o redescobrimento do 

conhecimento indígena tem tomado força. Aqui não vou negar a existência 

de uma homogeneização cultural e perda de autenticidade em certo nível, 

porém não pretendo ver a hibridização da cultura como uma ameaça. 

 
33 ¨as culturas hoje são cada vez mais hibridas: elas recorrem umas as outras e transformam, 

assimilam e refletem o que eles se emprestam. Em um mundo globalizado essa tendência é acelerada 

e intensificada em todos os níveis da cultura¨ (tradução livre) 
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Se nos propusermos a ver a cultura como um conceito fluido que está 

sempre se desenvolvendo não podemos pensar que as trocas culturais são 

uma ameaça para esse conceito. Além disso, a ideia de ver a globalização 

como um processo histórico que já vem ocorrendo há muito anos não nos 

permite afirmar que existe hoje alguma cultura no mundo que não tenha 

sido tocada por outras.  Como podemos afirmar que há vinte ou trinta anos 

as culturas eram mais ¨autênticas¨ ou menos híbridas que hoje? É 

impossível em um país como o Brasil, ou qualquer outro país que sofreu 

colonização, pensar que existia uma cultura tradicional ou um marco zero 

da cultura puramente brasileira quando toda a construção da nossa cultura 

é baseada na hibridização de diversas outras. É a partir desse ponto que 

muitos antropólogos passam a colocar o conhecimento indígena como uma 

forma de autenticidade cultural, mas para mim, dizer que a cultura indígena 

hoje também não sofreu algum tipo de hibridização é minimamente ingênuo 

ou uma forma de subjugar a cultura indígena referindo-se à mesma como 

estática. 

Essa ideia de homogeneização da cultura trazida pela modernidade é 

questionada por diversos autores. Podemos tomar como um exemplo Kevin 

Meethan (2001) e a seguinte passagem: 

cultural change is as much about internal dynamics as much as 

external dynamics (…) culture contacts is hardly new, and 

neither is the fact that cultures borrow and adapt from each other 

(…) of course what is different now is the fact that the global 

interconnections between places and people are becoming more 

pronounced, and are impinging more on the daily lives of 

people34 (p. 124). 

 

Podemos nos apoiar também no que é dito por Mike Featherstone 

(1997):  

Uma consequência paradoxal do processo de globalização, a 

percepção da finitude e da ausência de limites do planeta e da 

humanidade, não é produzir homogeneidade, e sim familiarizar-

 
34 ¨Mudanças culturais são resultados tanto das dinâmicas internas quanto externas (...) o contato 

entre culturas dificilmente é algo novo, assim como o fato de que as culturas se assimilam e se 

adaptam umas às outras (...) é claro que o que esta diferente agora é o fato de que as interconexões 

entre lugares e pessoas estão se tornando mais pronunciadas, e se chocando com o dia a dia das 

pessoas¨ (tradução livre) 
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nos com a maior diversidade, com a grande amplitude das 

culturas locais (p. 124). 

 

E por fim, o ultimo exemplo a ser apontado aqui é o de que a troca cultural 

entre civilizações é o que permitiu que avançassem: ¨None of the 

achievements of the world’s civilizational center are local or regional 

achievements: they are interregional achievements that are 

incomprehensible without their cross-cultural infrastructure35¨ (Nederveen 

Pieterse, 2009, p. 30). Havendo afirmado tudo isso, podemos pensar a troca 

cultural como um condicionante da perpetuação da cultura. Hoje é 

impossível pensar o local sem ao mesmo tempo pensar também o global e 

vice-versa. Colocando esses conceitos em um exemplo mais voltado para a 

economia podemos pensar o processo de multinacionalização das firmas, 

que podem até ser multinacionais, mas cujos negócios em cada país são 

totalmente embebidos no local (Ibid). Nenhuma firma poderia ter sucesso 

dentro de um país se não levando em conta as especificidades da cultura 

local na qual se inserem, como por exemplo leis e costumes locais. 

Dedico os últimos parágrafos a debater de maneira breve a forma na 

qual o turismo se encaixa nos assuntos que venho levantando ao longo das 

últimas páginas, para depois me aprofundar na questão no próximo capítulo.  

Em um primeiro momento, o que posso ressaltar de questionamentos 

com relação ao turismo é o seu relacionamento direto tanto com a cultura, 

quanto com a globalização. A globalização foi um dos motivos para o 

crescimento do número de turistas ao longo dos anos. Ao mesmo tempo que 

o turismo se torna responsável pelo aumento das trocas culturais, ele se 

torna responsável pelo desgaste de certas culturas e estilos de vida. Volto a 

afirmar que as trocas culturais ou a hibridização da cultura não são ameaças, 

mas devo reconhecer que existe, sim, certa perda. Posso citar um exemplo 

que ilustra a hibridização cultural não necessariamente como ganho de 

espaço de uma cultura em detrimento da outra: hoje, a chegada de 

 
35 ¨Nenhuma das conquistas do centro civilizacional do mundo são conquistas locais ou regionais: 

elas são conquistas inter-regionais que são incompreensíveis se não são levadas em conta seu teor 

transcultural¨ (Tradução livre) 
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imigrantes árabes e africanos na Europa tem demandado uma integração 

cultural. Todos os anos milhares de pessoas visitam a capital alemã, Berlim, 

e um dos pontos recomendados em diversos sites e guias de viagem é a 

barraca de Kebab Turco Mustafa’s. Turistas e moradores da cidade fazem 

fila para comer comida que representa outra cultura e mesmo assim não há 

perda para a cultura alemã: o famoso chucrute não será esquecido pela 

introdução de pratos típicos provenientes de outras culturas.  

Outro ponto que será aprofundado mais à frente é a relação do turismo 

com o desenvolvimento local e participativo. O número de stakeholders36 

locais que investem diariamente no turismo às vezes é mais representativo 

que o próprio investimento governamental. Ele envolve não somente 

firmas, donos de hotel e agências de viagem, como também artesãos e 

comunidades locais. Por isso acredito no turismo como uma forma mais 

inclusiva de fazer desenvolvimento.   

Acredito que um dos pontos mais importantes é o fato de que a cultura 

como desenvolvimento promove uma reforma na estrutura dos estudos do 

desenvolvimento buscando repensar quais são seus objetivos. ¨Change 

happens but learning to direct it in positive social and ecological directions 

is increasingly the big issue37¨ (Clammer, 2012, p. 78). Este tipo de 

questionamento pode nos ajudar a nortear como pensar o desenvolvimento 

sustentável levando em conta os desafios colocados pelas mudanças 

provenientes da globalização. 

 

 

 

 

 

 

 
36 Partes interessadas (tradução livre) 

37 ¨Mudanças acontecem, aprender a direciona-las de uma maneira social e ecologicamente positiva 

é, cada vez mais, o desafio¨ (tradução livre) 
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3) Turismo e desenvolvimento sustentável – implicações e 

desafios:   

 

O turismo é uma atividade humana antiga que tem como principal 

foco a movimentação de pessoas dentro e fora dos limites dos Estados 

nacionais por diversos motivos como lazer ou trabalho por menos de um 

ano consecutivo (World Tourism Organization, 2019). Nos seguintes 

parágrafos irei explorar a história, impactos, definições e contradições do 

turismo tendo foco na sua utilização como forma de desenvolvimento e seu 

impacto na vida cotidiana, especialmente nos países pertencentes ao Sul 

Global. O desenrolar desse capítulo será complementado pelo capítulo 

seguinte onde eu apresentarei as entrevistas feitas sobre o assunto durante 

minha estada no Peru. Além do debate mais teórico acerca o turismo e das 

contradições presente nas práticas turísticas, esse capítulo também contará 

com um subcapítulo intitulado ¨Turismo no Peru – os dados e a trajetória do 

turismo no país¨ no qual eu introduzo o estudo de caso da cidade de 

Trujillo. 

 Existe um consenso dentro dos estudos do turismo que o primeiro 

movimento turístico internacional como conhecemos hoje foi o Grand Tour 

europeu do século XVIII. Para contar a história do desenvolvimento turístico 

ao longo dos anos, parto das ideias trazidas por Meethan (2001) em seu livro 

Tourism in Global Society38. Na época do Grand Tour, o turismo, tanto 

doméstico quanto internacional, era reservado somente a homens da alta 

sociedade (mais à frente serão explorados os limites da veracidade dessa 

afirmação nos dias atuais ao colocarmos em contraste o turismo e o 

neocolonialismo). Com o avanço das leis trabalhistas e o crescimento de uma 

classe média nos países desenvolvidos, os padrões de turismo começam a 

mudar para atender essa nova demanda. Se inicia a era do turismo em massa 

inaugurado pela construção de resorts em cidades de praia que agora também 

 
38 Turismo na sociedade global (tradução livre) 
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passavam a estender-se para além das fronteiras nacionais: ¨within the 

developed economies the tourist spaces of modernity were under a variety of 

threats. Competition was no longer between resorts within a domestic 

market, but between home resorts and overseas destinations¨39 (Ibid, p. 20).  

 Hoje, o turismo se tornou protagonista em diversos debates 

econômicos e é colocado como uma maneira viável para o desenvolvimento 

sustentável e para o alívio da pobreza. Segundo a Organização Mundial do 

Comércio (OMC), o turismo é um dos comércios de serviço que mais cresce 

no mundo e existe a estimativa de que o número de turistas internacionais 

chegue a 1.8 bilhão em 2030. Além disso, de acordo com o relatório da 

Organização Mundial do Turismo (UNWTO), Tourism, driving trade, 

fostering development and conecting people (2015), a indústria do turismo é 

responsável por 30% das exportações mundiais de serviço e uma em cada 

onze vagas de trabalho é relacionada direta ou indiretamente ao turismo. 

Mesmo com as diversas estatísticas apresentadas, um dos empecilhos no 

estudo dos impactos do turismo é a dificuldade de se levantar dados exatos 

dessa indústria, pois alguns dos serviços utilizados pelos turistas se misturam 

com as demandas da população local (Fossati e Panella, 1998). 

 A partir dos anos 70, ao mesmo tempo que o turismo passa a ser visto 

efetivamente como uma maneira de desenvolvimento capaz de gerar 

crescimento econômico (Meethan, 2001), também se começa a perceber os 

impactos sociais e ambientais causados pelo turismo em massa (Puppim de 

Oliveira, 2008). A partir desse momento se inicia a busca por um novo tipo 

de turismo mais sustentável e menos danoso para o meio ambiente e para as 

populações locais. A partir dessa década passam a ser formulados novos 

termos para definir o turismo como uma forma de desviar das práticas 

degradantes trazidas pelo turismo em massa, por exemplo, o ecoturismo, 

turismo sustentável e turismo de base comunitária (Mowforth e Munt, 2009). 

A construção desses novos conceitos ajudou a moldar o que conhecemos hoje 

 
39 ¨Dentro das economias desenvolvidas o espaço turístico da modernidade se coloca sob diversas 

ameaças. A competição não é mais entre resorts dentro do mercado doméstico, mas entre resorts 

domésticos e destinos estrangeiros¨ (tradução livre) 
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como turismo. Assim se inicia um longo processo de mudança de 

pensamento e objetivos tanto dentro da indústria, como também junto aos 

próprios turistas e à população local. Hoje, existe por parte dos turistas uma 

vontade de viver experiências culturais singulares que lhes adicione algo, 

fazendo com que as riquezas geradas cheguem às populações autóctones 

(Lorenzo Quiles et al, 2012). Mesmo que as novas formas de turismo, como 

ecoturismo, turismo cultural e turismo a favor dos pobres tenham em mente 

a sustentabilidade, elas ainda configuram um fenômeno onde existe o choque 

entre culturas e a degradação ambiental, ou seja, ainda assim geram impactos 

adversos que devem ser minimizados. Para debater esse tema é importante a 

introdução à lógica do capital global e do capitalismo como forma de 

comodificação40 do espaço e da cultura.  

 A relação do turismo com o neoliberalismo e o capitalismo global é 

inegável, porém o entendimento dessa relação pode variar. Por exemplo, 

Batista da Costa (2010) afirma que o turismo é um produto moderno do 

capitalismo. Para que essa afirmação seja válida teríamos que debater se o 

aparecimento do turismo surgiu depois do início do capitalismo, o que 

também dependeria dos questionamentos de quando de fato se iniciou o 

capitalismo. Para mim, o turismo não é um produto do capitalismo, mas, 

como diversas outras indústrias, hoje, está embebido no capitalismo e no 

neoliberalismo. Dessa maneira, uma afirmação mais apropriada seria 

¨modern tourism, in many ways, can be seen as the product of neo-liberal 

phase of the development of modern capitalism¨41 (Pavlović e Knežević, 

2017, p.59). Ou seja, a maneira como o turismo é produzido, vendido e 

praticado hoje remete à logica do capital. Isso não significa que ele sempre 

tenha sido feito dessa maneira ou que necessariamente precise ser feito assim.  

 
40 Se faz necessária a explicação do termo. Aqui, levarei em conta a seguinte definição: ¨the ways 

in which material culture, people and places become objectified for the purposes of global markets¨ 

(Meethan, 2001, p. 5). Tradução livre: as formas em que a cultura material, pessoas e lugares se 

tornam objetificadas para o mercado global.  

41 ¨O turismo moderno, em muito aspectos, pode ser visto como o produto da fase neoliberal do 

desenvolvimento do capitalismo moderno¨ (Tradução livre) 
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 Mesmo assumindo que o capitalismo não é condição necessária para 

o turismo, não podemos esconder o aumento do turismo mundial 

impulsionado pela fase atual do capitalismo moderno. A relação do turismo 

com empresas multinacionais (como, por exemplo, gigantes da indústria 

hoteleira e companhias aéreas) também é algo que o conecta ao 

neoliberalismo. A tendência de diversos autores ao debater turismo e 

crescimento econômico, muitas vezes se apoia na minimização do papel do 

Estado como ator. Por exemplo, Puppim de Oliveira (2008) ressalta o papel 

do Estado em apenas dois tópicos: na construção de infraestrutura e no 

controle de impactos sociais e ambientais. Já Fossati e Panella (1998) 

descrevem o papel do Estado como um órgão que deve intervir contra as 

externalidades negativas do turismo, porém sem tomar ações que 

desencorajem o investimento. Assim, o turismo vai se tornando uma 

alternativa liberal ao controle estatal, por exemplo: para que deve existir um 

Estado regulador que protege o meio ambiente se podemos deixar tudo nas 

mãos do desenvolvimento do ecoturismo? Mesmo que existam vieses do 

pensamento que acreditem nos benefícios dessa liberalização radical, aqui o 

Estado será tratado como ator ativo e importante na construção do turismo 

sustentável. O papel do Estado na construção do turismo será debatido de 

maneira mais profunda ao abordar as nuances das disputas de poder nesse 

âmbito, porém a seguinte passagem reflete de maneira breve o pensamento 

adotado nessa monografia com relação a esse papel: 

Despite the premature obituaries for the nation state, it has not 

withered away (…) national and local governments in the 

developed and the developing world are enacting interventionist 

policies in order to direct the form and patterns of cultural 

development42 (Meethan, 2001, p. 135). 

 

A aplicação da cultura dentro dos projetos de política pública implica 

a participação dos diversos setores da sociedade.  Ela ¨ultrapassa os limites 

 
42 ¨Mesmo com a emissão de obituários prematuros, o Estado nacional ainda não pereceu (...) 

governos locais e nacionais nos países desenvolvidos e em desenvolvimento estão adotando políticas 

intervencionistas de maneira a dirigir as formas e padrões do desenvolvimento cultural¨ (Tradução 

livre) 
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da pasta de cultura do governo e envolve (ou deveria envolver) o setor 

privado e a sociedade civil¨ (Fonseca Reis, 2007, p. 140). Assim, mesmo com 

as críticas, não podemos deixar de levar em conta o setor privado, pois no 

turismo os investimentos desse setor são de grande importância. As 

afirmações acima implicam que a inclusão e a participação se tornam um 

dever na hora de formular política pública para o desenvolvimento. 

Ainda seguindo com o debate entre turismo e neoliberalismo, 

podemos ressaltar o padrão de consumo peculiar que se desenrolou por meio 

do turismo. As inovações tecnológicas do setor de transportes e do setor da 

comunicação, além da interconectividade entre pessoas e Estados, trouxe 

também consigo a intensificação da cultura de consumo. O novo aspecto que 

o turismo traz para essa lógica de produção e consumo é que agora não 

somente bens materiais estão sendo englobados à lógica do capital 

internacional, mas também culturas, pessoas, lugares e até mesmo o 

imaginário está sendo comodificado (Meethan, 2001). Essa comodificação 

se torna uma maneira de atrair investimentos, envolvendo a criação de 

espaços e narrativas que manipulam padrões de consumo (Ibid). 

 Kevin Meethan (2001) analisa a comodificação da cultura dos países 

em desenvolvimento a partir de uma ótica anti-colonial e anti-imperialista. A 

comodificação, para ele, surge a partir de um desejo dos cidadãos ocidentais 

de conhecer o exótico. Assim, a preocupação de manter certa originalidade 

nas experiências culturais não é mais uma forma de proteção da cultura 

nacional, mas sim uma forma de estagnação cultural para o deleite do 

visitante. O autor não quer dizer que preservação de herança cultural não seja 

importante, mas critica o conceito de autenticidade eurocentrada como uma 

forma de satisfazer padrões imaginados de exoticidade impostos aos países 

que se encontram supostamente fora do Ocidente. Ele se vale do seguinte 

exemplo para fortalecer essa visão:  

It is also worth considering why arguments concerning the 

degradation of arts and crafts through tourism commodification 

are mainly applied to those of ethnic or third-world origin. 

Consider as a counterpoint, the number of postcards sold in art 

galleries around the world. For a nominal cost, the purchaser can 
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have a copy – a simulacrum – of a work of art, while possession 

of the original would remain out of reach to all but wealthiest. 

We can see the same process of mass production and reduction 

in quality43 (p. 110). 

 

Outro ponto a ser levantado é a ideia de comodificação do espaço. 

Alguns espaços se tornam exclusivos aos turistas afetando a vida e o dia-a- 

dia da população local. É importante, então, abordar os desafios das relações 

de poder que o turismo implica em três esferas: o local, o nacional e o global. 

Iniciando pelo local e dando continuidade à noção de comodificação do 

espaço, o turismo pode ser visto como uma força de segregação social e levar 

ao aumento das desigualdades dentro do país:  

the development of tourist space means change at the level of 

lived experience for those whose space of home, or of work, is 

the space of leisure for other. The production of tourist space 

therefore involves the material environment and the socio-

economic circumstances which give rise to its form44 (Ibid, p. 

37–38). 

 

Passa a haver uma delimitação dos locais destinados aos turistas e aos 

visitantes gerando uma modificação da relação das pessoas com o espaço, 

especialmente se tratando de turismo urbano, onde pode ser observado o 

aumento de problemas como a prostituição (Ibid), segregação social e 

especulação imobiliária. 

Fora do espectro urbano, os impactos do turismo são associados a 

outros tipos de tensões sociais. Quando se trata de turismo rural envolvendo 

o contato com populações tradicionais, a maior preocupação se torna o 

impacto cultural. Isso ocorre, pois, a valorização capitalista dos espaços pode 

implicar perda de identificação (Batista de Costa, 2010). No espaço rural e 

dentro de comunidades tradicionais, essa perda pode ser vista de maneira 

 
43 ¨Vale a pena considerar porque os argumentos sobre degradação de arte e artesanato por meio da 

commodificação no turismo são principalmente aplicadas àqueles de origem étnica do terceiro 

mundo. Considere como um contraponto, o número de cartões postais vendidos em galerias de arte 

ao redor do mundo. Por um valor nominal, o comprador pode ter uma copia – um simulacro – de 

um trabalho de arte, enquanto a possessão de um original continuaria fora do alcance de todos, 

menos os mais ricos. Podemos ver o mesmo processo de produção em massa e redução de qualidade¨ 

(tradução livre) 

44 ¨O desenvolvimento dos espaços turísticos significa uma mudança no nível das experiências 

vividas para aqueles os quais o seu lar ou trabalho se torna o espaço de lazer de outros. Logo, a 

produção do espaço turístico envolve o ambiente material e as circunstâncias socioeconômicas que 

o constitui¨ (Tradução livre) 
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mais exacerbada pelo fato de que a relação dessas comunidades com a terra 

é mais acentuada que nas populações urbanas. Fazendo com que qualquer 

intervenção se torne uma possível ameaça. O turismo é uma forma de 

globalizar o local, porém a troca entre culturas em certos lugares pode causar 

danos à organização social, criando uma ideia de inferioridade do local para 

com o visitante. Se adicionarmos um recorte colonial e racial a esse caso 

podemos ter um exemplo mais claro:  

 

In the early days and even now, most tourists are white. This 

clear association of ‘whiteness’ and ‘privilege’ is a major 

problem for Caribbean people just emerging out of a racist 

colonial history where we had been so carefully taught the 

superiority of things white and inferiority of things black45 

(Bishop, 1983, p. 69 em Mowforth e Munt, 2009, p. 300).  

 

Para que esses impactos sejam minimizados, um passo importante é a 

inclusão da população local nas decisões sobre o turismo e na valorização 

das iniciativas locais de desenvolvimento turístico. O incentivo do 

desenvolvimento do turismo comunitário pode ser menos rentável para o 

governo, porém evita o aumento de desigualdades sociais, conserva o lucro 

das atividades no próprio local e funciona como uma forma de conservação 

cultural, o que é muito importante na indústria do turismo, pois a mesma pede 

por uma comodificação da singularidade que gere a atração de turistas 

(Meethan, 2001). 

No nível do Estado, é relevante lembrar que os Estados buscam 

desenvolver o turismo por diversas razões, como, por exemplo, atingir 

crescimento econômico (Ibid), atrair divisas estrangeiras (Mowforth e Munt, 

2009) e se especializar envolvendo baixo custo de oportunidade (Lanza e 

Pigliaru, 1998). Sendo o órgão maior de regulamentação, criação de políticas 

públicas e distribuição de renda, o Estado ganha papel central na produção e 

manutenção de um turismo sustentável. Ele se torna responsável por 

regulamentar, proteger e incentivar o turismo no território. ¨Those countries 

 
45 ¨Antigamente e mesmo hoje, a maioria dos turistas são brancos. Essa clara associação de 

branquitude e privilégios é um grande problema para a população caribenha que acaba de sair de 

uma história colonial, na qual foi cuidadosamente ensinada a superioridade de todas as coisas 

brancas e inferioridade das coisas negras¨ (Tradução livre) 
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with high proportions of their land area under some form of legislated 

protection might be considered as practicing more sustainable tourism than 

those with low proportions of their land protected¨46 (Mowforth e Munt, 

2009, p. 109-111). Ademais, programas de cooperação e as relações entre 

Estados são essenciais para o funcionamento do turismo internacional, por 

exemplo, a regulamentação de linhas aéreas é feita por meio de tratados 

negociados pelos Estados nacionais e blocos comerciais (Meethan, 2001).  

A crença de que o Estado deve ser um ator passivo deixando maior 

responsabilidade para o setor privado, portanto, pode levar à desregulação 

sócio- espacial (Batista da Costa, 2010), à degradação ambiental (Puppim de 

Oliveira, 2008), à dependência e ao aumento das desigualdades (Liburd, 

2010). 

Tourism not properly planned and managed can leave permanent 

footprints on the physical, social, cultural and economic 

environments of destinations. Tourism development can be 

alienating to local residents, overcrowded, noisy, architecturally 

tasteless, and place pressures on infrastructure47 (Dwyer e 

Edwards, 2010, p.19)  

 

O Estado também conduz a produção da imagem do país que será 

vendida ao visitante. Isso o coloca em uma posição de poder no qual ele pode 

ressaltar e valorizar certas culturas sobre as outras para criar uma imagem de 

unidade nacional. O controle sobre a herança cultural que vai ganhar foco 

está nas mãos de apenas algumas pessoas (Macleod, 2010). Dessa maneira, 

a herança cultural pode ser usada por governantes e pela indústria do turismo 

para seu próprio benefício. Esse é um dos motivos pelos quais anteriormente 

ressaltei a importância do local na construção de políticas públicas para o 

turismo. A ampla participação é imprescindível ao desenvolvimento 

sustentável. O Estado como forma de conexão entre o local e o global se vê 

 
46 ¨Os países com altas porções de seus territórios sob alguma forma de proteção legislativa podem 

ser considerados como praticantes de um turismo mais sustentável do que aqueles com baixas 

porções de terras protegidas¨ (tradução livre) 

47 ¨O turismo mal planejado e administrado pode deixar marcas permanentes no ambiente físico, 

social, cultural e econômico dos destinos. O desenvolvimento do turismo pode ser alienador para os 

residentes, superlotado, barulhento, de mal gosto arquitetônico e exercer pressões na infraestrutura¨ 

(Tradução livre) 
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em uma posição de escolher. O trade-off estatal se resume na seguinte 

passagem:  

On the one hand, they [governments] can promote relatively 

small-scale, locally owned, community-based tourism facilities. 

On the other hand, they can attract transnational investment into 

the country in the form of large-scale, luxury hotels with all 

associated facilities integral to the hotel48 (Mowforth e Munt, 

2009, p. 240).   

 

 A maneira que o Estado escolhe desenvolver seu perfil turístico fará 

toda a diferença nos resultados da atividade. Mesmo assim, um ponto 

pertinente a ser levantado é que ao se tratar de países em desenvolvimento, 

essa escolha não é simples. A organização dos países em desenvolvimento e 

a maneira que eles promovem certas práticas podem ser um empecilho na 

hora de receber os benefícios do turismo, porém a própria organização da 

indústria internacional do turismo também se torna um fator de complexidade 

(Ibid). Essa relação nos abre espaço para começar a debater o âmbito global 

do turismo.   

Vemos que o turismo não pode ser analisado sem levar em conta as 

relações de poder envolvidas. Já foram ressaltadas as disputas de poder no 

âmbito local e nacional, porém o turismo demanda também pensar a ligação 

entre o local, o nacional e o global (Batista da Costa, 2010; Meethan, 2001; 

Mowforth e Munt, 2009). O primeiro ponto a ser considerado é o fato de que 

ainda nos dias atuais, o turismo internacional é constituído por um fluxo de 

pessoas dos países desenvolvidos: 57% dos turistas vem da Europa e 16% da 

América do Norte (Survival international, 1995 em Mowforth e Munt, 2009, 

p. 54). Essa constatação já nos permite perceber que o turismo internacional 

é constituído de assimetrias de poder. Não é justo afirmar que as 

desigualdades entre países ocorrem por conta do turismo, claro, porém o 

turismo pode contribuir para manter e até mesmo perpetuar sistemas de 

controle neocoloniais (Mowforth e Munt, 2009).  

 
48 ¨De um lado, ele (governo) pode promover a infraestrutura turística em pequena escala, baseado 

na comunidade e controlado de maneira local. E por outro lado ele pode atrair para o país 

investimentos transnacionais em larga escala por meio de hotéis de luxo com todas as instalações 

associadas integradas ao hotel¨ (Tradução livre) 
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Como já ressaltado anteriormente, existem assimetrias de poder entre 

anfitriões e visitantes, especialmente no turismo entre países desenvolvidos 

e em desenvolvimento. Muitas vezes isso ocorre, pois em meio a sua busca 

por autenticidade, turistas fazem dos países em desenvolvimento seu 

zoológico imaginando que as pessoas que residem ali não têm voz (Ibid). Um 

exemplo desse ponto é a criação de um tipo de safári humano nas ilhas 

Adamam (Índia). O caso se tornou um escândalo quando em 2012 foi vazado 

um vídeo onde um policial é visto instruindo meninas da tribo Jarawa a 

dançar para os turistas em troca de bananas e biscoitos (Survival 

International, [s.d.]). Esse exemplo pode parecer distante da realidade ou um 

caso extremo e isolado, porém podemos ver que isso muitas vezes se 

configura em um padrão. Um exemplo que pode tornar essa visualização 

mais fácil é a criação de alguns dos famosos tours nas favelas onde os turistas 

são levados em jipes e apresentados à pobreza das famosas favelas cariocas.  

Por mais que esse exemplo clássico da comodificação da pobreza e dos 

corpos nela envolvidos seja excelente para ilustrar as relações neocoloniais 

que o turismo desperta, ele não é suficiente na modernidade onde novas 

forças se unem ao cenário:  

national, regional and local policy decisions are now having to 

be made in the light of the global political economy and are 

having to reconcile the interests of the MNCs with different and 

perhaps conflicting, national, regional and local agendas49 

(Meethan, 2001, p. 53).    

 

Como explicitado na passagem acima, as corporações multinacionais 

hoje, representam parte essencial da indústria internacional do turismo 

exercendo um poder de lobby que muitas vezes pressiona os países em 

desenvolvimento a recorrer a elas. Se pensarmos que os Estados recorrem ao 

turismo para obter divisas e investimento externo, poderíamos ver a entrada 

de multinacionais em seus territórios como algo excelente. Porém, essa 

priorização do investimento estrangeiro pode causar grandes impactos 

 
49 ̈ As decisões políticas nacionais, regionais e locais agora tem que ser feitas sob a luz da economias 

política global e estão tendo que reconciliar os interesses das empresas multinacionais com 

diferentes, ou até mesmo conflitos, com as agendas locais e regionais¨ (Tradução livre) 
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sociais e ambientais e drenar os lucros do turismo por meio de leakages50 

(Mowforth e Munt, 2009): 

Third world economies drawn to tourism as a way of earning 

foreign exchange witnessed the leaking of much of the money 

made, straight back out of their national economies. This 

leakage, as it is now commonly known, was seen to arise 

primarily as a result of the first world ownership and control of 

the tourism industry in the third world: from hotels to tour 

operators and airlines51 (Ibid, p. 52). 

 

Resumidamente, a crítica à indústria internacional do turismo é de que 

ela não permite espaço à escolha dos países em desenvolvimento, por meio 

de pressões de órgãos como a Organização Mundial do Turismo e a World 

Tourism and Travel Council52, perpetuando relações neocoloniais que ao 

invés de priorizar o desenvolvimento sustentável, priorizam o lucro, fazendo 

com que o turismo nos países em desenvolvimento se torne uma forma de 

lucro para as grandes companhias (Ibid).  

O turismo então se configura como uma indústria de grandes 

contradições. Ao mesmo tempo que se torna uma forma de proteção, 

conservação e valorização da cultura nacional, pode ser visto também por 

alguns como uma força de aculturação por meio das trocas entre turistas e 

locais. Ele também é visto como uma maneira de crescimento econômico, 

desenvolvimento e alívio da pobreza, mas ao mesmo tempo gera 

potencialmente impactos que causam desorganização social, degradação 

ambiental e deslocamento de populações. Existe a crença de que quanto mais 

desenvolvido o país antes da chegada do turismo, menor serão os seus 

impactos econômicos, sociais e culturais (Dwyer e Edwards, 2010). Para 

mim, isso não é necessariamente verdade, mas sim uma visão imperialista 

 
50 ¨Vazamentos¨ (tradução livre) – é esperado que aproximadamente 50% de todo o dinheiro feito 

pelo turismo nos países em desenvolvimento ¨vazem¨ de volta para os países que dominam as 

corporações multinacionais, fazendo com que os investimentos nunca cheguem à população ou ao 

governo local, deixando-os apenas com os ônus turísticos (Mowforth e Munt, 2009) 

51 ¨As economias do terceiro mundo que se voltam para o turismo como uma maneira de conseguir 

divisas testemunham muito desse dinheiro sendo drenado de volta para as suas economias nacionais. 

Esse vazamento, como é frequentemente conhecido, foi visto surgir principalmente como o 

resultado da dominância e controle da indústria do turismo no terceiro mundo: de hotéis à operadores 

de turismo e linhas aéreas¨ (tradução livre) 

52 Conselho mundial de viagens e turismo (Tradução livre) 
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que implica em passividade do papel dos países em desenvolvimento e que 

foi imposta pelos estudos do turismo gerados no Norte. As regiões mais 

desenvolvidas têm instituições e governos mais resilientes, porém o turismo 

gera, sim, impactos sociais, econômicos e culturais importantes mesmo 

nessas áreas. Podemos analisar a cidade de Amsterdã que se tornou um dos 

maiores exemplos de overtourism53 atuais, na qual problemas como a 

especulação imobiliária se tornou uma forte força de deslocamento 

populacional (World Tourism Organization, 2018). A diferença que podemos 

ver é que enquanto nos países em desenvolvimento esse deslocamento é feito 

muitas vezes de forma violenta e imposta, nos países desenvolvidos ele é 

feito de maneira mais suave, como se fosse apenas um problema econômico.  

Até aqui, quis mostrar as contradições e as consequências sociais, 

econômicas e ambientais do mal planejamento do turismo. O turismo é um 

setor que possui grande potencial para se tonar uma atividade econômica 

importante (Puppim de Oliveira, 2008), proteger áreas contra a degradação 

ambiental (Ibid), promover restauração patrimonial (Meethan, 2001) e 

educação cultural tanto dos visitantes internacionais, quanto dos domésticos 

(Fonseca Reis, 2007). Acreditar no potencial do turismo como uma forma 

sustentável de desenvolvimento não significa fechar os olhos, porém, para os 

problemas. Para atingir esse potencial, é necessário que haja um pensamento 

crítico sobre a indústria turística e seus impactos (Mowforth e Munt, 2009) 

dentro de uma análise ainda mais ampla do campo de desenvolvimento 

internacional e as relações de poder que configuram diversos setores desse 

campo. O que ocorre hoje é ¨a valorização cultural do dinheiro pela 

desvalorização moral e ética dos lugares da vida humana e da sobrevivência 

natural biológica¨ (Batista da Costa, 2010, p. 75). Sem esse pensamento 

crítico ¨tourism will remain for the host a special form of subservience¨54 

(Mowforth e Munt, 2009, p. 55). 

 

 
53 Expressão cunhada para se referir à percepção do excesso de turistas. 

54 ¨O turismo continuará para o receptor uma forma especial de subserviência¨ (Tradução livre) 
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3. 1) Turismo no Peru – os dados e a trajetória do turismo no 

país: 

 

Nesta seção, apresentarei o motivo pelo qual escolhi o estudo de caso para 

desenvolver essa pesquisa, junto com dados levantados sobre o Peru e a sua 

estrutura turística. Também serão feitas comparações do perfil turístico 

peruano com os demais países da sua região geográfica e, em certa medida, 

com o mundo. Isso será feito para localizar o país dentro do mercado do 

turismo internacional. Ao final são introduzidos alguns aspectos das 

entrevistas feitas como forma de levantamento de informação para essa 

pesquisa. Assim, conseguirei fazer um gancho para concluir, com um quarto 

capítulo mais crítico, os elementos que serão apresentados aqui.  

Escolher um estudo de caso frente a outras opções para criar maior 

especificidade sempre vem acompanhada de certos trade-offs. Durante a 

elaboração de um projeto, o rigor metodológico é de grande importância. 

Autores como Flyvbjerg (2006), Della Porta (2008) e Mair (2008) se 

dedicaram a estudar e definir dito rigor. Seus textos serão usados para guiar 

minhas considerações sobre a escolha do meu estudo de caso. Muito desse 

debate metodológico pode ser visto emanando da necessidade das ciências 

naturais de testar empiricamente as hipóteses e teorias. Ao transferirmos esse 

tipo de metodologia para as ciências sociais nos deparamos com alguns 

problemas, como, por exemplo, o fato de que a análise das ciências sociais 

por meio de variáveis nem sempre é possível, pois nem todos os fenômenos 

sociais podem ser investigados por meio de experimentos (Della Porta, 

2008). Como uma saída a esse dilema, as ciências sociais passam a recorrer 

como modo de comprovação empírica de suas teorias aos métodos 

comparativos, onde são analisados dois ou mais casos, buscando a 

capacidade de generalização presente nas pesquisas de ciências exatas: ¨the 

comparative method adopts the same logic as the statistical method, adapting 
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it to those situations in which we deal with complex phenomena without the 

large number of cases necessary for a statistical analysis55¨ (Ibid, p.201). 

Mesmo assim, ainda é muito atrelado ao rigor e à aceitação metodológica 

que as pesquisas devem possuir um largo número de casos para atingirem 

validade científica. Segundo Flyvbjerg (2006), alguns cientistas não 

acreditam na efetividade do estudo de caso único, pois o pensamento 

convencional é de que ele não consegue gerar conhecimento mais amplo. 

Outra ideia ligada ao estudo de caso único é que sua utilidade é maior para a 

falsificação de hipóteses ou teorias (Della Porta, 2008; Flyvbjerg, 2006). 

Porém, para muitos , dizer que os estudos de caso único não contribuem para 

o desenvolvimento da ciência é uma falácia (Flyvbjerg, 2006). Na verdade, 

os estudos de caso único são estudos aprofundados que criam conhecimento 

detalhado sobre certo fenômeno (Della Porta, 2008) e não só podem ser 

usados como uma forma de testar teorias, como podem ser generalizados por 

meio de ‘concept stretching56’ (Mair, 2008). As pesquisas que veem essa 

metodologia dessa maneira ganham a possibilidade de abstrair o 

conhecimento de um caso e aplicá-lo em outro. Não necessariamente isso se 

caracteriza como uma generalização, mas sim uma forma de ¨tradução¨ de 

um conhecimento que pode ser aplicado a outros lugares. Durante a produção 

desse trabalho, procurei o aprofundamento do conhecimento sobre o Peru, 

além de fazer um esforço para não propor a criação de um manual sobre 

turismo, porque entendo que é necessário tomar cuidado para não cair em 

generalizações mal-empregadas. 

O caso escolhido para analisar foi o turismo no Peru nos últimos dez anos. 

O Peru é um país com atrativos culturais e naturais de grande potencial. 

Segundo o índice de competitividade turística do Fórum Econômico Mundial 

(2017), o país foi listado como quarto em uma lista de 140 países com maior 

 
55 ̈ O método comparativo adota a mesma lógica do método estatístico, adaptando-o para as situações 

nas quais lidamos com fenômenos complexos sem um grande número de casos necessários para a 

análise estatística¨ (Tradução livre) 

56 ¨stretching the original concept beyond sensible limits in order to accommodate or fit the new 

range of cases¨ (Mair, 2008, p. 178) - ¨esticar o conceito original além dos limites sensíveis para 

acomodar ou caber na nova gama de casos¨ (tradução livre)  
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competitividade de recursos naturais para o turismo e vigésimo quarto em 

recursos culturais. Esse potencial se traduziu na chegada de 3.7 milhões de 

turistas internacionais durante o ano de 2017, gerando 4.7 bilhões de dólares 

para o país segundo a base de datos del turismo (BADATUR) do 

Observatorio Turístico del Perú ([s.d.]). Já na versão mais recente do mesmo 

relatório de competitividade turística do Fórum Econômico Mundial, em 

2019, o Peru sofreu uma queda para o décimo terceiro lugar. Isso se deu pela 

diminuição notável do número de áreas protegidas no país (World Economic 

Forum, 2019). Mesmo assim, esses contratempos não refletiram em uma 

queda no número de chegadas internacionais, que contabilizaram em 2018 

um total de 3.9 milhões de turistas, garantindo um ingresso monetário de 

aproximadamente 5 bilhões de dólares (Observatorio Turístico del Perú, 

[s.d.]). Mesmo com as altas cifras e o evidente crescimento dessa atividade, 

esses valores não são tão significativos quando comparados aos valores 

gerados pelo turismo em países europeus. Há, justamente, grande 

necessidade em estudar turismo em países em desenvolvimento tendo em 

vista que o turismo é um dos poucos mercados em que esses países 

apresentam competitividade com os desenvolvidos e que nos próximos anos, 

mais da metade do fluxo internacional de turistas estará dirigido às 

economias emergentes (World Tourism Organization, 2015).  

A escolha do Peru como estudo de caso vem do fato de que, apesar do 

ranking acima, o país tem um potencial turístico ainda pouco explorado, por 

isso, estudá-lo pode ser uma boa maneira de começar a pensar um modelo 

sustentável para o desenvolvimento dos atrativos turísticos do país e de 

outros países em desenvolvimento. Pesquisar sobre o perfil de economias em 

desenvolvimento, ainda, é uma maneira de tentar prever as tendências globais 

para que elas possam estar minimamente preparadas para lidar com os 

desafios que esses fluxos podem trazer. Devo ressaltar novamente, que o 

intuito aqui não é a criação de regras generalizadas para enfrentar os desafios 

do turismo em todos os países em desenvolvimento. Ainda assim, o contraste 

com os demais países em desenvolvimento se torna útil, pois certas 
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economias dentro desse grupo enfrentam desafios similares que podem ser 

abordados de maneira cooperativa levando em consideração experiências 

alheias.  

Quero aqui delimitar o perfil do Peru dando atenção especial a seus 

recursos turísticos e sua organização governamental de controle dessa 

atividade, além de comparar certos aspectos com outros países no mundo e, 

em especial, em sua zona geográfica.  

O Peru é o terceiro maior país em extensão geográfica da América do sul 

e o quinto mais povoado possuindo uma população de aproximadamente 31 

milhões de pessoas (Instituto Nacional de Estadística e Informatica, 2018). 

O país se divide em 24 departamentos englobados dentro de três 

classificações que dizem respeito ao relevo e à vegetação local: costa, serra 

e selva. Dessas três regiões, a mais povoada e com maior taxa de crescimento, 

segundo o Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI), foi a costa. 

A mesma região é a que aloja maior parte da população do país: ¨En 2015, el 

56.3 % de la población vivía en la costa; el 29.7 %, en la sierra; y el 14.0 %, 

en la selva¨57 (INEI, 2015 em Barreto Noriega et al, 2017, p. 7).  

Esse desequilíbrio percentual da população por região pode apontar 

certos problemas de crescimento desigual do país. Por exemplo, se fizermos 

uma comparação extrema entre uma das regiões mais desenvolvidas 

economicamente com uma das menos desenvolvidas do país é notável uma 

grande discrepância. Para fazer essa comparação, podemos olhar os dados do 

departamento de Lima (costa) com o departamento de Cajamarca (serra). Em 

2013, enquanto lima apresentava uma taxa de pobreza de 13,2%, Cajamarca 

possuía 52,9% da sua população vivendo em condições de pobreza (Llorca 

Rodríguez et al, 2017). Essa é apenas uma maneira de fazer essa comparação, 

também poderíamos olhar o índice GINI e o número de anos de escolaridade, 

que são indicadores geralmente escolhidos para comparar o crescimento e a 

qualidade de vida de uma região.  

 
57 ¨Em 2015, 56,3% da população vivía na costa; 29,7% na serra e 14% na selva¨ (Tradução livre) 
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Se por um lado, possui certos problemas comumente associados aos 

países em desenvolvimento como violência, corrupção e falta de 

infraestrutura, o Peru possui, graças a seu relevo diverso, uma importante 

biodiversidade (Barreto Noriega et al, 2017), além de possuir também o 

‘produto’ primário para o fomento do turismo, a cultura, tornando-o 

competitivo dentro desse mercado58 e abrindo oportunidades para a adoção 

de diversas práticas de turismo, como turismo cultural, ecoturismo e turismo 

comunitário (Llorca Rodríguez et al, 2017). Essa diversidade natural e 

cultural resultou, como visto anteriormente, na chegada de aproximadamente 

3,9 milhões de turistas no país no ano de 2018, de acordo com o ilustrado na 

figura 1.1: 

 

 
 

Figura 1.1: Turismo receptor peruano (2008-2018) 

 

Esses resultados são referentes apenas às chegadas internacionais do país. 

Se considerarmos o turismo doméstico, poderíamos ver um aumento 

expressivo dos números. Por exemplo, o turismo no Perú representa 3,75% 

do PIB, porém essas contas muitas vezes deixam de fora o turismo 

 
58 Segundo o relatório de competitividade turística do Fórum econômico mundial (2019), o país é o 

vigésimo sétimo de 140 países no ranking de recursos culturais e viagens de negócio, possuindo 

nove locais declarados pela UNESCO como herança cultural da humanidade.  
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doméstico, já que este se torna difícil de medir59. Se adicionarmos à conta o 

turismo doméstico, podemos estimar que essa atividade passe a representar 

7% do PIB do país (Barreto Noriega el al, 2017). A razão dessa segregação 

nos dados de turismo doméstico e internacional se torna evidente ao 

comparar o dinheiro gasto nas atividades turísticas do turista nacional e do 

internacional. No ano de 2018, o turismo internacional contribuiu para a 

entrada de aproximadamente 5 bilhões de dólares no país e se estima que 

haverá, até 2022, um crescimento de 8% nesses valores, como retratado na 

figura 1.2: 

 

 
Figura 1.2: projeção do turismo receptor no Peru 2019-2022. Fonte: BADATUR - OTP 

 

Por outro lado, se olharmos para os dados monetários do turismo 

doméstico, podemos ver grande diferença para com os ingressos 

internacionais, pois ̈ a média de gastos dos turistas domésticos no Peru é 39% 

o de um turista estrangeiro60¨ (PromPerú, 2014 em Llorca Rodríguez et al, 

2017, p. 749). Isso é um ponto importante em termos econômicos, pois o 

 
59 Nem sempre o turista doméstico utiliza das instalações turísticas disponíveis tornando difícil o 

cálculo do seu impacto na economia do país 

60 ¨the average expenditure of a domestic tourist in Peru is 39% that of foreign tourists¨ (versão 

original) 
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turismo internacional é responsável por apenas 31% do fluxo de turismo no 

Peru (Marsano Delgado, 2016), mostrando que o turista que mais aporta à 

economia (o internacional) ocupa uma parte pequena do número de chegadas 

ao país.  

  Com relação aos países da América Latina, o Peru possui grande 

competitividade por conta de seus recursos culturais, mas ainda se encontra 

muito atrás da média regional nos quesitos de infraestrutura aérea, terrestre e 

marítima, e na área de saúde e higiene (World Economic Forum, 2019). Isso 

se vê refletido no fato de que, por exemplo, apenas 13% das estradas peruanas 

se encontram asfaltadas (Llorca Rodríguez et al, 2017) e o acesso da sua 

população aos serviços de saneamento básico é um dos piores, ficando na 

frente apenas da Nicarágua, Guatemala e Bolívia (World Economic Forum, 

2019). Mesmo assim, o país junto com a Argentina e o México representam 

a maior demanda turística da região, sendo os destinos mais vendidos (Axon 

Marketing & Communications, 2018).  

Cada vez mais o turismo tem sido visto, na América Latina, como uma 

forma de crescimento e vem se destacando como prioridade nas agendas 

nacionais (World Tourism Organization, 2013). Podemos observar isso ao 

analisar a participação do turismo no PIB de alguns países da região, como 

por exemplo o Uruguai, onde em 2018 o turismo representou 9.1% do PIB, 

e o México, onde no mesmo ano a indústria turística foi responsável por 8% 

do PIB (World Economic Forum, 2019). Aqui deve ser feita uma ressalva 

para retomar um debate explorado no primeiro capítulo: a análise do PIB 

nesse momento não está sendo empregada de maneira a medir o 

desenvolvimento do país, mas sim o impacto do turismo dentro da economia.  

 Com os dados apresentados no parágrafo anterior podemos inferir que  

[e]l sector turístico se ha convertido en una de las actividades 

económicas más dinámicas y de rápido crecimiento, y fuente de 

divisas para los países de Latinoamérica, y para muchos de ellos 

representa el sector de mayor aporte a su PBI61 (Barreto Noriega 

et al, 2017, p. 76) 

 
61 ¨O setor turístico se converteu em uma das atividades econômicas mais dinâmicas e de rápido 

crescimento, e de fonte de divisas para os países latino-americanos, para muitos deles, representando 

parte substancial do seu PIB¨ (Tradução livre) 
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Para o Peru, em particular, a indústria do turismo é a terceira maior do 

país (Marsano Delgado, 2016) e foi responsável por gerar 1.3 milhão de 

empregos diretos ou indiretos, representando parte da renda de 7,4% da 

população economicamente ativa (MINCETUR, [s.d.]). Esse potencial 

econômico do turismo foi percebido pelo governo peruano, que se alinhou 

com a Organização Mundial do Turismo (OMT ou, em inglês, UNWTO) 

passando a considerar o turismo como ferramenta sustentável para 

desenvolver o país (Llorca Rodríguez et al, 2017). Porém, os esforços do 

governo para com o fomento do turismo não são recentes. Um dos maiores 

fatores associados ao crescimento do turismo no Peru foi a sua maior abertura 

comercial, que se iniciou nos anos 90, ao celebrar tratados internacionais, 

como, por exemplo, o tratado de livre comércio com os EUA, fazendo crescer 

o número de viagens de negócios ao país (Marsano Delgado, 2016). Alguns 

autores associam essa abertura à promulgação da constituição peruana, em 

1993, que se alinhava ao paradigma neoliberal, fazendo com que diversos 

atores começassem a falar sobre o turismo como opção para atingir o 

desenvolvimento (Rendón Puertas, 2015). Mais uma vez nos vemos 

analisando a relação inegável do turismo com o neoliberalismo, à qual 

retornaremos no próximo capítulo.   

 Como apresentado anteriormente nessa pesquisa, a ideia de que o 

Estado nacional não possui mais um papel decisivo na modernidade é um 

equívoco. No turismo, o Estado segue exercendo papel de regulamentação e 

planejamento das atividades, além dos investimentos na infraestrutura 

nacional. A própria World Tourism Organization (1999) cita o setor público 

como um dos três agentes principais do turismo. Por isso, uma 

contextualização da estrutura organizacional do setor público peruano, com 

ênfase no turismo, se torna necessária.  

 No Peru, podemos apontar o Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (MINCETUR) como órgão maior de decisão nos assuntos turísticos 

do país e o marco legal do funcionamento desse órgão como a lei para o 



 

 

54 

 

 

 

desenvolvimento da atividade turística. O MINCETUR foi responsável pela 

criação de diversas iniciativas de fomento, controle e planejamento do 

turismo, como por exemplo a Cuenta Satélite del Turismo62, os Centros de 

Investigación Tecnológica en Artesanía63 e o Plan Nacional de Calidad 

Turística y la Política Ambiental64 (Cabrera Coronado, 2006). Outro órgão 

que vale a pena ser citado dentro da estrutura organizacional turística peruana 

é o PROMPERU, que se tornou responsável por promover a imagem do país 

no exterior.  

 Dentro das diversas abordagens de fomento ao turismo emitidas pelo 

governo peruano, uma que deve ser destacada é o Plano Estratégico Nacional 

de Turismo (PENTUR). O plano foi lançado em 2016 e pretende pôr as suas 

recomendações em prática até 2025. Dentre os seus objetivos gerais estão os 

seguintes:  

Incrementar el número anual de turistas internacionales 

generando un aumento de ingresos de divisas, posicionar el Perú 

como destino turístico de clase mundial y líder regional, generar 

productos turísticos sostenibles, rentables y competitivos, 

contribuir al desarrollo social y económico local, así como 

generar puestos de trabajo y generar una oferta turística variada 

y competitiva, con estándares de alta calidad65 (Barreto Noriega 

et al, 2017, p. 120) 

 

 Essa atenção governamental para com o turismo tem dado resultados, 

que se refletem no índice de competitividade turística divulgado em 2019 

pelo Fórum Econômico Mundial. Mesmo que o país tenha perdido posições 

no tema de recursos naturais para o turismo, o Peru vem se destacando nos 

 
62 ¨La importancia de la Cuenta Satélite del Turismo reside en la medición del impacto directo e 

indirecto del turismo en la economía peruana y en disponer de un instrumento de medición para el 

diseño y seguimiento de estrategias públicas y empresariales en el ámbito del turismo¨ (Cabrera 

Coronado, 2006, p. 42). ¨A importância da Conta Satélite de turismo reside na medição do impacto 

direto e indireto do turismo na economia peruana e em dispor de um instrumento de medição para o 

desenho e o seguimento de estratégias públicas e empresariais no âmbito do turismo¨ (Tradução 

livre). 

63 ¨Centro de investigação tecnológica em artesanato¨ (Tradução livre) 

64 ¨Plano nacional de qualidade turística e política ambiental¨ (Tradução livre) 

65 ̈ Incrementar o número anual de turistas internacionais gerando um aumento da entrada de divisas, 

posicionar o Peru como um destino turístico de classe mundial e líder regional, gerar produtos 

turísticos sustentáveis, rentáveis e competitivos, contribuir para o desenvolvimento social e 

econômico local, assim como gerar postos de trabalho e gerar uma oferta turística variada e 

competitiva, com padrões de alta qualidade¨ (Tradução livre). 
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quesitos International Openness66, no qual o país ocupa a posição de número 

nove entre cento e quarenta países, representando um avanço com relação ao 

ano de 2017, no qual o país ocupava a posição de número doze; também no 

quesito Prioritization of travel and tourism67, o governo peruano teve uma 

melhora de 4.9 pontos com relação ao seu comprometimento com a indústria 

do turismo desde o ano de 2017.  

 Esse empenho com a atividade turística e a intenção do MINCETUR 

de impulsionar essa atividade deram início a uma recente política de 

descentralização do turismo. Cabrera Coronado (2006), apresenta essa 

descentralização como uma forma de atacar o problema de maneira mais 

adequada e apresenta os seus objetivos como  

ganar en eficiencia y maximizar el excedente, permitir que las 

divisas generadas por el turismo sean captadas en buena parte por 

las regiones, constituyéndose en un incentivo para la innovación 

y generación de actividades turísticas con los respectivos 

encadenamientos productivos, contribuyendo así a la generación 

de empleos productivos y la disminución de la pobreza68 (Ibid, p. 

8) 

 

 O resultado esperado dessa descentralização era de que os municípios 

passariam a assumir um papel de liderança no envolvimento dos agentes de 

turismo local (Rivas, 2004 em Cabrera Coronado, 2006) aumentando o papel 

regional no desenvolvimento do turismo, o que criaria maior eficiência no 

momento de tratar dos problemas e daria mais oportunidade ao 

desenvolvimento de um turismo comunitário com retornos diretos para o 

local: 

Interesa el desarrollo con alto grado de participación de 

comunidades locales (campesinos, indígenas u otros) o en 

definitiva que exista una gestión que considere la participación 

directa, complementaria o asociada de estas comunidades a 

través de una variada gama de posibilidades, como contratación 

de mano de obra, subcontratación de servicios, proveedores de 

 
66 ¨Abertura internacional¨ (Tradução livre) 

67 ¨Priorização de viagens e do turismo¨ (Tradução livre) 

68 ¨Ganhar em eficiência e maximizar o excedente, permitir que as divisas geradas pelo turismo 

sejam captadas, em grande parte, pelas regiões, constituindo-se em um incentivo para a inovação e 

geração de atividades turísticas com os respectivos encadeamentos produtivos, contribuindo para a 

geração de empregos produtivos e a diminuição da pobreza¨ (Tradução livre) 
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materia prima, asociaciones con empresarios locales, venta de 

artesanía local, u otros69 (Cabrera Coronado, 2006, p. 28) 

 

Porém, não é exatamente assim que vem ocorrendo. Por exemplo, o 

governo falhou em engajar os departamentos na criação dos seus planos 

estratégicos de desenvolvimento, resultando com que apenas nove dos vinte 

e quatro departamento emitisse seus documentos de planejamento estratégico 

(Llorca Rodríguez et al, 2017). Além disso, a falta de coordenação entre o 

governo nacional e os governos municipais impediu que a descentralização 

cumprisse seus objetivos sociais: ¨hay evidencias que la coordinación del 

gobierno central no considera a la autoridad regional turística como órgano 

con funciones transferidas70¨ (Cabrera Coronado, 2006, p. 98). Essa questão 

da falta de coordenação entre as diversas entidades operantes no turismo será 

retomada no próximo capítulo ao debatermos os desafios para o crescimento 

da atividade turística sustentável no Peru.   

As entrevistas realizadas durante minha estada no Peru serão 

acrescentadas a essa pesquisa para explicar e criticar diversos dos pontos 

levantados neste e no capítulo anterior. Por ora, o movimento que será feito 

aqui é de descrever e apresentar as informações sobre as entrevistas, 

deixando para o próximo capítulo a parte mais empírica do trabalho. As 

entrevistas são feitas para saber profundamente sobre um tema previamente 

estudado, porém em uma perspectiva mais individual (Zamora, 2018). Elas 

foram realizadas no período compreendido entre 8 de julho de 2019 e 16 de 

agosto do mesmo ano na cidade de Trujillo, localizada no norte do Peru. Ao 

total foram feitas seis entrevistas com profissionais de diversas áreas 

envolvidos direta ou indiretamente com o turismo, sendo eles professores 

universitários, funcionários de agências de viagem, donos de hotel e 

 
69 ¨É de grande interesse o desenvolvimento com alto grau de participação das comunidades locais 

(campesino, indígenas ou outros), ou que exista uma gestão definitiva que considere a participação 

direta, complementar ou associada dessas comunidades através de uma variada gama de 

possibilidades, como a contratação de mão de obra, subcontratação de serviços, provedores de 

matéria prima, associações com empresários locais, venda de artesanato local ou outros¨ (Tradução 

livre)  

70 ¨Há evidências de que a coordenação do governo central não considera a autoridade regional 

turística como um órgão com funções transferidas¨ (Tradução livre) 
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funcionários públicos. Vale ressaltar que elas não tiveram o intuito de 

levantamento de dados quantitativos. Nelas, abordei principalmente o apoio 

do governo e da iniciativa privada ao turismo, a relação do turismo com o 

desenvolvimento sustentável, a necessidade de mudança e os maiores 

desafios da indústria, o papel de participação das agências e da sociedade 

civil, as consequências do impacto do turismo no patrimônio cultural 

material e imaterial, o planejamento da atividade turística e a comodificação 

da cultura na indústria do turismo. 

Uma apresentação mais detalhada da cidade de Trujillo e dos 

entrevistados se faz necessária para melhor entendimento da aplicação desses 

recursos nas páginas seguintes. Iniciando pela cidade, Trujillo é a capital do 

distrito de La Libertad no norte peruano. É uma cidade que se localiza na 

costa e é a terceira maior do país em termos populacionais. Assim como no 

resto do país, o número de turistas vem crescendo ao longo dos últimos anos 

(Zapata Mendoza e Borrego Peralta, 2014). Seus atrativos turísticos são 

procurados por turistas nacionais e internacionais que demandam por 

produtos culturais e buscam as praias da região. O turismo cultural e natural 

representa 32% da demanda turística da cidade (Ibid, 2014), tornando-se o 

maior atrativo da região. A cultura local tem suas raízes nas culturas Chimú 

e Moche que povoavam o norte do Peru antes do domínio Inca e espanhol. 

As estruturas dos templos e as pesquisas arqueológicas feitas ali são alguns 

dos maiores pontos turísticos da cidade e seu entorno. Assim, podemos 

apontar os maiores pontos turísticos da região como as ruínas de Chan Chan, 

o balneário de Huanchaco, o centro histórico da cidade de Trujillo, o 

complexo arqueológico El Brujo e a região de Campiña de Moche que abriga 

as Huacas del sol y de la luna.  

Dentre os pontos turísticos listados acima, os únicos que não são 

atrativos ligados à arqueologia são o centro histórico e Huanchaco. Os 

atrativos turísticos do centro da cidade são seus casarões construídos em 

estilo colonial, dos quais grande parte conserva sua fachada original; a 

catedral de Trujillo; e a Plaza Mayor onde estão reunidos hotéis, companhias 
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aéreas, agências de câmbio, cassinos e agências de turismo. Já Huanchaco é 

um tradicional balneário de pescadores. Em outra época eles realizavam a 

pesca artesanal por meio dos caballitos de totora, pequenos barcos 

individuais que possuem o formato parecido com o de um caiaque, feita das 

fibras da planta que da o seu nome. A tradição vem da herança da cultura 

Moche que se desenvolveu explorando a navegação e o mergulho. Hoje, 

Huanchaco se encontra completamente modificada pelo turismo, sendo ela a 

região de La Libertad que possui maior reconhecimento populacional dos 

efeitos turísticos segundo Zapata Mendoza e Borrego Peralta (2014).  

Já os demais atrativos arqueológicos são os locais mais promovidos 

para os turistas. Estima-se que a cidade de Chan Chan, que se encontra no 

distrito de Huanchaco, possuía 20km de extensão e serviu de lar para a 

cultura Chimú e posteriormente para a cultura Moche ou Mochica (Ibid). Já 

a Campiña de Moche é uma região mais voltada para a agricultura. Sua 

cultura é proveniente do povo Moche e, historicamente, a região tem uma 

relação de abastecimento da cidade de Trujillo. Hoje, a campiña se dedica 

também a recepção de turistas que são levados para almoçar em seus diversos 

restaurantes turísticos. Nela se localizam as Huacas del sol y de la luna, que 

eram usados respectivamente como centros de decisão política e santuário de 

adoração e sacrifício aos Deuses:  

Estos componentes confirman la alta organización política, 

religiosa, económica y social de los Moches. Se encuentra en 

proceso de investigación y conservación. La Huaca de la Luna 

está compuesta por templos superpuestos de acuerdo a distintas 

etapas del poderío mochica. En algunas paredes se pueden 

observar hermosos murales policromos cuyas figuras claramente 

definidas representan al dios Ai-apaec71 (Gobierno regional La 
Libertad, [s.d.]).  

 

Serão disponibilizadas em anexo, imagens dos locais aqui descritos 

para melhor visualização. É interessante ressaltar que apenas a Huaca de la 

 
71 ¨Esses componentes confirmam a alta organização política, religiosa, social e econômica dos 

Moches. Estão em processo de pesquisa e conservação. A Huaca de la Luna é composta por templos 

sobrepostos de acordo com as diferentes etapas de poder mochica. Em algumas paredes podem ser 

observados lindo murais policromáticos cujas figuras claramente representam o Deus Ai-apaec¨ 

(Tradução livre) 
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Luna está aberta para visitação. A Huaca del Sol se encontra da mesma 

maneira que os espanhóis a deixaram: enterrada. Um dos motivos para a falta 

de investigação arqueológica é a falta de verbas. Esse problema se repete 

também no complexo el Brujo, localizado fora de Trujillo, no distrito de 

Magdalena de Cao. Mesmo sendo fora da cidade, o complexo é promovido 

por diversas agências turísticas da cidade graças ao descobrimento do corpo 

mumificado pertencente a Dama de Cao, uma líder política do povo Moche. 

Os seus restos mumificados foram envoltos por técnicas tão sofisticadas que 

até hoje sua pele conserva as formas de suas tatuagens e é possível ver as 

tranças feitas em seu cabelo. 

 Agora que a leitora já se encontra mais familiarizada com os produtos 

turísticos da região de Trujillo posso prosseguir para a última parte do 

capítulo no qual farei uma breve descrição do perfil dos entrevistados. Como 

dito anteriormente foram feitas seis entrevistas, nas quais a maioria (66,7%) 

das pessoas eram do sexo masculino. A faixa etária dos entrevistados foi de 

26 a 65 anos. Todas possuíam ensino superior completo e se encontravam 

empregadas. Um dos entrevistados era empreendedor autônomo, um 

trabalhava para uma empresa privada e os demais eram funcionário públicos 

do ministério da cultura e da Universidade Nacional de Trujillo. Nas 

entrevistas se tornou evidente o contraste de opinião entre os mais envolvidos 

com o setor privado e os funcionários públicos. Mesmo com a diferença de 

opinião evidente entre o setor público e o privado, algumas opiniões 

convergiram de maneira a apontar os principais desafios da indústria na 

região.  

 Os nomes dos entrevistados e suas funções mais específicas serão 

apresentadas no seguinte capítulo. Por ora, a intenção aqui foi de criar as 

bases para pensar o turismo no Peru, de forma a caminhar para a parte mais 

empírica de minha pesquisa, de acordo com as entrevistas e a minha vivência 

como turista e pesquisadora no Peru. Foram apresentados dados de turismo 

que mostram o crescimento exponencial do número de turistas e da entrada 

de divisas no país ao longo dos anos. Ademais, foram levantadas as principais 
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iniciativas do governo peruano para o fomento do turismo e seu melhor 

planejamento. Com os dados informados nos parágrafos anteriores, pude 

mostrar o crescente potencial dessa atividade para a região, colocando-a 

como um bom ponto de partida para pensar políticas de desenvolvimento. A 

partir de agora, serão feitas constatações mais críticas para com os dados 

apresentados e também será dado destaque aos desafios e às possíveis 

soluções para os problemas advindos do turismo no Peru de maneira a tornar 

essa atividade mais sustentável e uma atividade que deixe retornos para a 

população.   
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4) A construção de um turismo sustentável na cidade de 

Trujillo no Peru: 

 

Neste último capítulo, trarei os relatos reunidos por meio das 

entrevistas anteriormente citadas. Como a contextualização das entrevistas e 

dos entrevistados já foram previamente feitas, me resta agora iniciar, sem 

mais delongas, o conteúdo empírico dessa monografia. As entrevistas não 

serão citadas em ordem cronológica ou separada por entrevistado, logo, a 

confecção desse capítulo se estruturará de maneira a respeitar os temas 

abordados.  

Para começar a introduzir o assunto, devo ressaltar alguns dos 

denominadores comuns dentre as opiniões de todos os entrevistados. A ideia 

que foi reafirmada, sem exceções, em todas as entrevistas foi de que o 

turismo contribui positivamente para o desenvolvimento do país. Algumas 

ressalvas foram feitas a essa afirmativa, como por exemplo, de que para que 

esse desenvolvimento aconteça, o turismo deve ser sustentável. Isso foi 

inferido da entrevista que eu tive a oportunidade de fazer com o professor 

universitário, advogado e presidente da câmara de comércio de La Libertad, 

Ivan La Riva Vegazzo, que ao ser perguntado sobre o papel do turismo no 

desenvolvimento respondeu:  

 

En primer lugar, para mi turismo y desarrollo sostenible van de 

la mano. No se puede tener un turismo sin sostenibilidad (…) un 

turismo que no cuida sus recursos no se hace sostenible (…) 

turismo es el nombre y sostenible es su apellido72 (La Riva 

Vegazzo, 2019) 

 

Mesmo o entrevistado mais crítico para com os assuntos de turismo, 

o arquiteto Jesús Briceño, responsável pela área de arqueologia da região de 

La Libertad do Ministério da Cultura, acreditava na ligação turismo-

desenvolvimento. Ele se caracterizou como mais crítico graças às diversas 

 
72 ̈ Em primeiro lugar, para mim, turismo e desenvolvimento sustentável caminham juntos. Não pode 

existir um turismo sem sustentabilidade (...) um turismo que não cuida de seus recursos não se faz 

sustentável (...) Turismo é o nome e sustentável é o seu sobrenome¨ (Tradução livre) 
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ressalvas ao tema. Enquanto a maioria dos entrevistados acreditava que o 

crescimento turístico levaria ao desenvolvimento, Briceño (2019) deixou 

bem claro que o movimento deveria ser o contrário. Primeiro as comunidades 

devem possuir condições socioeconômicas dignas, para depois atrair turistas. 

Para ele, não é o turismo que vai desenvolver o local, o turismo é uma 

consequência da criação de infraestrutura e serviços básicos que futuramente 

contribuirá com a manutenção do desenvolvimento econômico e social da 

região. Por mais que a ideia expressa pelo entrevistado seja ideal, nem 

sempre, como vimos ao longo dos capítulos anteriores, o turismo espera pelo 

desenvolvimento local para começar a explorá-lo. Isso nos leva ao segundo 

ponto comum entre as entrevistas: o planejamento.  

A maioria dos entrevistados mostrou preocupação com o que concerne 

ao planejamento turístico do país. Muitos acreditam que não há muito esforço 

sendo feito para que o turismo seja mais planejado e que esse planejamento 

é um ponto vital para o crescimento de uma indústria sustentável. O 

entrevistado Walter Anselmo Sandoval (2019), arquiteto e funcionário 

público do Ministério da Cultura afirma que se o turismo está planejado, não 

deveria afetar negativamente nenhum bem material ou imaterial. Ele vai mais 

além, afirmando acreditar que um planejamento efetivo das operações 

turísticas seja o maior desafio atual do Peru. Essa visão ilustra a falha na 

difusão da implementação do Plano Estratégico Nacional de Turismo 

apontada no capítulo anterior e a falha também no plano de descentralização 

do turismo, pois La Libertad, departamento onde se localiza a cidade de 

Trujillo, não se encontra dentre os nove departamentos peruanos que criaram 

um plano estratégico. Na maioria das vezes, quando levantado o ponto sobre 

planejamento turístico ou o papel do governo nessa área, era muito comum 

da parte do entrevistado falar de Machu Picchu. Apenas um dos seis 

entrevistados não acreditava que o planejamento do governo se volta mais 

para Machu Picchu e Cusco e deixa o resto do país em segundo plano, porém 

para os demais, foi comum escutar os seguintes argumentos: ¨Es complicado 

para el norte. Si tu entrevistaras una persona dedicada al turismo en el sur 
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definitivamente vas a ver el apoyo del gobierno muchísimos más presente73¨ 

(Saldaña, 2019), ou como aponta Briceño (2019) como um dos maiores 

desafios para o desenvolvimento turístico do Peru:  

 

debemos mirar el beneficio hacía la comunidad, hacía los 

propietarios de los bienes culturares y pensar como nosotros 

presentamos el patrimonio. Ahí si, creo que nosotros tenemos 

que trabajar mucho, pero no solo en Machu Picchu.74 

 

Introduzindo essa questão de identidade peruana e a construção dela 

refletida nas cidades de Cusco e Machu Picchu recebi de uma das 

entrevistadas uma resposta interessante que mais tarde se tornou fomento 

para debate em todas as demais entrevistas. Tania Miranda, executiva de 

turismo receptivo da empresa Trujillo Tours me respondeu que o Peru não é 

só Cusco, porém o setor privado está tentando mudar isso, ao mesmo tempo 

em que o governo teria seu planejamento totalmente voltado para a famosa 

cidade e não teria feito muito para desenvolver e apoiar outras regiões do país 

tem termos de turismo. O que eu pretendo ressaltar ao trazer essa resposta 

para o debate não é relacionado à identidade, mas sim à questão do papel do 

setor privado versus o papel do governo. Esse foi um ponto levantado em 

absolutamente todas as entrevistas e foi o alvo de maior polêmica e 

discordância. Ao entrevistar funcionários públicos, eu recebia respostas 

como: ¨es una economía neoliberal que solo quiere que el gobierno te de las 

cosas, están preocupados la gente que trabaja con turismo en invertir? No, el 

empresário del turismo no quiere invertir un sol75¨ (Briceño, 2019). Enquanto 

nas entrevistas com funcionários do setor privado e empreendedores, as 

respostas eram completamente diferentes, por exemplo: ¨no hay una buena 

comunicación [entre privado y publico] (…) por pate del estado que impulsa 

 
73 ¨É complicado para o Norte. Se você entrevistasse uma pessoa que se dedica ao turismo no sul, 

definitivamente veria o apoio do governo muito mais presente¨ (Tradução livre) 

74 Devemos ver os benefícios olhando para a comunidade e para os proprietários dos bens culturais 

para pensar como vamos apresentar o patrimônio. Ai sim acredito que devemos trabalhar muito, 

mas não somente em Machu Picchu¨ (Tradução livre) 

75 ¨Estamos em uma economia neoliberal que só quer que o governo te dê as coisas. As pessoas 

que trabalham com turismo estão preocupadas em investir? Não! O empresário do turismo não 

quer investir um sol¨ (Tradução livre) 
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un programa, lo trabajan bien durante un tiempo y después se olvidan. No 

hay un seguimiento a los proyectos que plantean76¨ (Saldaña, 2019) ou: 

 

Hay muchas cosas que el gobierno no hace y que debería, porque 

no son cosas que afecten el patrimonio si no que no dan 

facilidades para que pueda seguir creciendo en la actividad (…) 

muchas veces vemos que la gente que está liderando los puestos 

en turismo son gente que as veces ni siquiera conocen el turismo 

y otra que no muestran las capacidades de seguir desarrollando77 

(Miranda, 2019) 

 

Assim, se torna evidente uma batalha entre setor público e privado, 

com uma falta de diálogo entre os dois que pode ser apontada como uma das 

razões para a ineficiência no planejamento turístico em diversas regiões, pois 

como vimos anteriormente, o engajamento dos diversos setores da economia 

é essencial para o fortalecimento de um turismo sustentável e com retornos 

sociais evidentes.  

Dois entrevistados se colocaram em um papel de mediação entre os 

dois lados desse embate. Enquanto Luis Alberto Chaparro (2019) acreditava 

que ambos os lados, tanto privado quanto público, conhecem a realidade local 

e sabem o que seria bom ou ruim para empreender na região e por isso devem 

trabalhar juntos, Ivan La Riva Vegazzo (2019) se focou mais na questão de 

como essa batalha travada entre os dois lados tem trazido desvantagens para 

a região: ¨Lo que falta es decisión política. Que los gobernantes cumplan el 

pleito y que el empresario privado también madure y aposte por el turismo78¨. 

Uma das entrevistadas que trabalha no âmbito privado também aposta nessa 

ideia de que o que falta é que haja uma coordenação entre todos os 

stakeholders. Para Cinthya Saldaña (2019) existe uma falta de investimento 

e interesse por parte do governo em outras partes do país que não o sul, assim, 

 
76 ¨Não há uma boa comunicação [entre privado e público] (...) por parte do Estado surge um 

programa, o trabalham bem durante um tempo e depois se esquecem. Não há um seguimento dos 

projetos que eles propõem¨ (Tradução livre) 

77 ¨Existem muitas coisas que o governo não faz e que deveria fazer, porque não são coisas que 

afetariam o patrimônio, mas sim coisas que não nos dão facilidades para que a atividade turística 

siga crescendo (...) muitas vezes vemos que as pessoas liderando os cargos de turismo são pessoas 

que as vezes nem conhecem sobre turismo ou até mesmo que não tem as capacidades necessárias 

para seguir desenvolvendo¨ (Tradução livre) 

78 ¨O que falta é decisão política. Falta que os governantes cumpram as suas propostas e que o 

empresário privado também amadureça e passe a apostar mais no turismo¨ (Tradução livre)  
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um dos maiores desafios atuais é a comunicação entre os diversos setores do 

turismo no país tornando-se a chave para um crescimento sustentável do 

turismo.  

Além dos pontos já abordados acima, os entrevistados também se 

mostraram muito preocupados com o tema da participação local na indústria 

do turismo. Esse tema já foi amplamente abordado no primeiro capítulo dessa 

monografia, onde foi possível perceber sua centralidade dentro da questão de 

sustentabilidade do desenvolvimento. Muitas das pessoas entrevistadas que 

trabalham com turismo estão de acordo com as teorias exploradas nessa 

pesquisa, mostrando que é necessário que haja uma aplicação da teoria na 

prática. Segundo a entrevistada Tânia Miranda (2019), o turismo no Peru tem 

reconhecimento como uma das grandes indústrias que gera emprego e divisas 

para o país, mas a população em geral não dá valor, pois não se sente 

diretamente envolvida, restringindo-se a importância do turismo somente 

àqueles que estão diretamente empregados por ele. Ao longo dos próximos 

parágrafos apresentarei outros argumentos semelhantes que foram abordados 

nas outras entrevistas. 

Um exemplo interessante surgiu da entrevista com Jesús Briceño 

(2019), que me contou sobre sua experiência trabalhando no Ministério da 

Cultura. Nele, ele foi designado a um projeto de desenvolvimento de uma 

pequena comunidade no distrito de La Libertad. Segundo ele, no início do 

projeto, eles mesmos escolhiam quais ¨melhorias¨ seriam feitas na 

comunidade, porém perceberam que a população não se envolvia com as 

ações. Na continuidade, então, passaram a incluir uma consulta à população 

local sobre suas reais necessidades, e assim, ele passou a notar muito mais 

envolvimento, o fomento de uma ideia de pertencimento e um 

empoderamento da população para com os bens produzidos.  

Luis Alberto Chaparro (2019), disse em entrevista que acredita que na 

maioria das vezes, as políticas culturais vêm de cima e não envolvem as 

comunidades que são portadoras do produto cultural com o qual essas 



 

 

66 

 

 

 

políticas trabalharam e é por esse motivo que a população não vislumbra a 

importância do turismo: 

 

La población necesita previamente ser concientizada, educada e 

informada de cual es la importancia que posee el turismo, como 

servicio que brinda o como potencial para que vengan 

colectividades a conocer. Para que a su vez que la población 

pueda recibir una serie de beneficios económicos79 (Ibid)  

 

Outro testemunho afirma o seguinte:  

 

Todavía no hay un autentico turismo sostenible [en Perú], porque 

las comunidades receptoras como no han recibido el beneficio 

del turismo no se sienten parte del turismo (…) para ellos el 

turismo no está adentro de su agenda entonces lo que tenemos 

que hacer, las autoridades o los interesados en el turismo, es 

decirles a todas las comunidades que si tu también participa en el 

turismo también van a recibir los beneficios80 (La Riva Vegazzo, 

2019) 

 

Essa ideia de que o setor de turismo não tem levado ganhos às 

comunidades locais, mesmo se utilizando da sua cultura, pode ser relacionada 

à ideia de leakage81 abordada no capítulo ¨Turismo e desenvolvimento 

sustentável – implicações e desafios¨. Essa ideia é aplicada ao turismo 

internacional, onde os lucros das atividades turísticas são drenados para os 

países-sede das empresas ao invés de retidos para o desenvolvimento 

regional. Para pensar esse fenômeno em um âmbito local, levando em conta 

que Trujillo não é uma cidade que recebe grandes empreendimentos 

internacionais no setor do turismo, devemos transferir essa ideia tendo em 

vista os poderes locais que atuam sobre a indústria da região. Posso tomar 

como exemplo a região de Huanchaco82, antigo balneário de pescadores, 

onde hoje há diversos hotéis, hostels, restaurantes e discotecas. Nessa região, 

 
79 ¨A população necessita ser previamente conscientizada, educada e informada de quais são as 

importâncias que o turismo possui, como serviço e como potencial de trazer grupos para conhecer. 

Para que por sua vez, a população possa receber uma série de benefícios econômicos¨ (Tradução 

livre) 

80 ¨Ainda não existe um autêntico turismo sustentável, porque as comunidades receptoras, como não 

receberam os benefícios do turismo não se sentem parte do turismo (...) para eles, o turismo não está 

dentro de suas agendas, então o que temos que fazer, as autoridades e os interessados no turismo, é 

dizer a todas as comunidades que se elas também participa do turismo, também vão receber os 

benefícios¨(Tradução livre) 

81 Ver capítulo 1 páginas 42 e 43 

82 Ver capítulo 3 página 57. 
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houve uma forte ação da municipalidade83 local que passou a tomar os 

terrenos, originalmente das comunidades tradicionais, e os vendeu aos 

empresários do turismo, que começaram a investir em infraestrutura para 

atrair turistas (Chaparro, 2019). Esse é um exemplo de como o turismo mal 

planejado e a sede por um progresso moldados pela modernidade podem 

gerar perdas culturais.  

Essa ideia de perda cultural será o último assunto abordado nesse 

capítulo. Esse tema foi trazido à tona em diversas entrevistas e o resultado 

dos questionamentos foram muito interessantes para a confecção dessa 

pesquisa. Um dos entrevistados que se apresentou bem crítico ao tema de 

perdas culturais foi Luis Alberto Chaparro (2019) que, como responsável da 

área de cultura imaterial do Ministério da Cultura, tinha muito conhecimento 

para falar sobre o assunto. Ele usa como exemplo o centro histórico de 

Trujillo, onde, para ele, não existe cultura viva, somente arquitetura: ¨resulta 

que ahora toda esa producción de patrimonio inmaterial está en las zonas 

periféricas da ciudad y no adentro del centro histórico84¨ (Ibid). Essa ideia de 

um patrimônio sem cultura se reforça ainda mais na entrevista feita com 

Jesús Briceño (2019), que acredita que se não há proprietário do patrimônio, 

não existe patrimônio. Assim, se os cidadãos não se reconhecem no local, 

não sentem uma ideia de pertencimento, como no centro de Trujillo, então 

não há patrimônio, nem cultura.  

Para ilustrar suas opiniões, ambos os entrevistados recorrem ao 

exemplo da produção de artesanato. 

Aquí se ha podido detectar un boom de los comerciantes limeños 

sobretodo que compran de los verdaderos artesanos ceramistas. 
Le compran en cantidad, pero a precio irrisorio donde el artesano 

siempre se va a mantener en la pobreza y lo que se beneficia es 

el comerciante85 (Chaparro, 2019) 

 

 
83 Instituições públicas encarregadas de administrar os distritos da cidade 

84 ¨Resulta que agora toda a produção de patrimônio imaterial está nas zonas periféricas da cidade 

e não dentro do centro histórico¨ (Tradução livre) 

85 ¨Aqui foi possível detectar um boom dos comerciantes limenhos (de Lima), sobretudo os que 

compram dos verdadeiros artesãos ceramistas. Compram os artesanatos em quantidade, mas a preços 

irrisórios onde o artesão sempre vai se manter na pobreza e quem se beneficia é o comerciante¨ 

(Tradução livre) 
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Talvez por esse motivo tenha sido possível o testemunho de Jesús 

Briceño (2019), que alega nunca ter visto um artesanato de verdade em 

Trujillo, apenas objetos trazidos da China e vendidos como lembrancinhas 

aos turistas. Ambos concordam que o centro histórico perdeu há muito tempo 

a sua identidade cultural, mas Chaparro (2019) acredita que não foi 

necessariamente pelo turismo e, sim, pelo desespero de comercializar o 

artesanato ao turista. Mesmo com essa justificativa, é inegável a relação da 

indústria do turismo com essa perda de cultura imaterial. Essa relação aponta 

os ganhos comerciais do turismo para alguns frente à perda para outros, por 

isso o entrevistado acredita que ¨el sector de turismo debería de tener planes 

de trabajo que promocione y beneficie a los productores originales86¨ (Ibid), 

para que os ganhos cheguem às comunidades tradicionais. Só assim pode 

haver um sentimento maior de participação e interesse pelo turismo. 

 Dos pontos apresentados aqui retirados das entrevistas, podemos notar 

a relação de alguns dos desafios de Trujillo no Peru com alguns temas 

tratados internacionalmente dentro dos estudos do turismo. Primeiramente, 

as ideias de maior convergência com os textos lidos e os resultados das 

entrevistas foram a de perda cultural, ou sobre o impacto do turismo sobre os 

modos de vida tradicionais, e a outro é a ideia de uma grande necessidade de 

planejamento dentro da indústria do turismo. Podemos encontrar desafios 

semelhantes aos de outros países. Um ponto que foi destacado no começo do 

capítulo e que acredito que valha a pena ser mais bem elaborado aqui é o fato 

de que todos os entrevistados acreditam em uma forma de turismo 

sustentável que traria benefícios a toda a população. Inicialmente, a ideia de 

turismo sustentável foi utilizada de maneira muito vaga, porém ao longo da 

minha estada no Peru e aqui, no capítulo, foi possível identificar o que é esse 

turismo sustentável na visão dos peruanos entrevistados. A construção do 

perfil sustentável do turismo levaria em conta planejamento inclusivo, 

envolvimento local, distribuição de benefícios e valorização da cultura local 

 
86 ¨O setor turismo deveria ter planos de trabalho que promova e beneficie os produtores originais¨ 

(Tradução livre) 
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tanto para conhecimento do estrangeiro, quanto para a criação de uma ideia 

de pertencimento do nacional para com o seu patrimônio cultural. Acredito 

que esse seja o ponto de menor possibilidade de generalização, pois enquanto 

alguns temas podem ser tratados de maneira global, a construção de um 

caráter de sustentabilidade para o turismo de cada região é algo que só pode 

ser feito tendo em vista o contexto local, pois essa atribuição de caráter 

sustentável depende das demandas internas e das condições históricas e 

econômicas do país (apenas para citar alguns fatores). Dessa maneira, a 

possibilidade de generalização e comparação do perfil de um país com o 

outro se torna útil para a produção de conhecimento acerca de turismo, tanto 

nacional quanto internacional e para criar comparações entre países de perfil 

parecido com o Peru, porém apenas a cultural local consegue expressar o que 

funciona ou não para a criação de um turismo que atenda a suas demandas e 

gere um desenvolvimento mais justo. 
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Conclusão: 

     

 Essa monografia teve como o objetivo a criação de conteúdo sobre a 

relação entre turismo e desenvolvimento sustentável. Para isso, foram 

analisadas diversas teorias apresentadas por autores de múltiplas áreas do 

conhecimento. A construção de uma forte base teórica e a definição dos 

conceitos no começo da pesquisa foram essenciais para o estudo de caso. 

Existe uma crença pouco questionada de que o turismo pode levar ao 

desenvolvimento. Mesmo os autores mais críticos ao assunto que 

apresentaram dados desanimadores com relação ao tema não foram capazes 

de concluir a impossibilidade do turismo em gerar desenvolvimento. Por isso, 

em alguns dos capítulos, o meu foco foi em entender, de maneira crítica, o 

seguinte: já que o turismo pode mesmo ser uma forma de impulsionar o 

desenvolvimento, como podemos fazer com que ele gere esse 

desenvolvimento de maneira mais socialmente equitativa, fazendo com que 

seus benefícios sejam distribuídos pelas mais diversas classes da sociedade. 

Para tornar essa pesquisa uma realidade, eu me propus a investigar três 

questões relacionadas ao turismo e ao desenvolvimento: se o turismo tem 

contribuído para o desenvolvimento dos países emergentes, como o aumento 

do turismo tem contribuído para o desenvolvimento do Peru e como conceber 

e incentivar um desenvolvimento sustentável87.  

 A resposta para a primeira e a segunda pergunta pode ser parecida. 

Após pesquisar em diversas fontes, posso concluir que o turismo tem sim 

contribuído para o desenvolvimento desses países e que existe um consenso 

na área de que a mobilização do turismo como forma de desenvolvimento é 

uma realidade, porém, essa atividade ainda está muito atrelada ao 

desenvolvimento em seu sentido econômico e muitas vezes esse 

desenvolvimento da economia se dá de maneira concentrada e desigual. Esta 

afirmação se torna uma realidade especialmente nos países da América 

 
87 O Peru aqui é visto como um caso que pode possibilitar traduções do conhecimento gerado acerca 

dele para a aplicação em outros casos semelhantes.   
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Latina, onde essa pesquisa teve maior foco. Um exemplo da concentração 

desse desenvolvimento econômico pode ser visto nos países do Caribe, onde 

a tradição do turismo de resorts é muito grande. Por mais que o fluxo de 

turistas na região seja alto, o lucro desses investimentos raramente chegará 

às populações locais, concentrando-se na mão dos empresários que muitas 

vezes nem são nacionais do país em que se encontra o resort. Até mesmo se 

pensarmos em cidades com menos investimento internacional, como Trujillo, 

podemos ver o lucro da atividade ficando nas mãos dos empresários locais e 

o desenvolvimento (econômico) se concentrando apenas nas áreas turísticas, 

como o centro, sem haver uma distribuição para as outras regiões da cidade.  

 Mesmo com o cenário pouco positivo apresentado no parágrafo acima, 

a ideia de que o turismo é um vetor do desenvolvimento continua sendo 

protegida por estudiosos e pessoas envolvidas com essa atividade. Isso se dá 

pelo fato de que o turismo é uma atividade em que o capital principal, ou o 

bem a ser explorado por ele, é difuso e se encontra em todos os locais do 

mundo. Esse fato brinda ao turismo a possibilidade de sobreviver como uma 

forma democrática de desenvolvimento, porém, da maneira que está sendo 

feito, embebido no capitalismo moderno e nas políticas neoliberais de lucro, 

torna-se difícil que o turismo atinja seu potencial total de desenvolvimento.  

 Ao debater turismo em qualquer país que seja, é importante levar em 

conta a lógica neoliberal na qual a indústria está envolvida, além de outros 

fatores importantes, como os poderes locais e o papel do Estado. Agora, ao 

se tratar de países em desenvolvimento, especialmente aqueles que passaram 

por processos de descolonização, outro fator se soma a essa matemática, o 

colonialismo. Muitas vezes o turismo moderno reproduz sistemas 

neocoloniais, fazendo-se necessário um olhar crítico para com as práticas dos 

turistas atuais. Somente com a construção dessa crítica, o empoderamento 

local e a conscientização dos visitantes com relação a suas ações o turismo 

terá um papel de desenvolvimento.  

 Por fim, chegamos à última pergunta, que aborda o tema da 

sustentabilidade. Esta se torna um pouco mais difícil de responder, pois como 
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dito no terceiro capítulo, a sustentabilidade vai depender das condições e das 

demandas locais para ser construída. Assim, sustentabilidade não pode ser 

visto como algo dado, ela não vai significar a mesma coisa em todos os 

contextos em que a palavra for utilizada, e sem uma noção das 

especificidades necessárias para a sua construção o termo se torna ambíguo. 

Sendo assim, a resposta a que eu cheguei para essa pergunta não tem o poder 

de definir o que é turismo sustentável em termos universais, mas sim quais 

seriam os fatos que devem ser impulsionados para a criação de um turismo 

sustentável no contexto de cada localidade e cultura. No exemplo da cidade 

de Trujillo, podemos apontar os seguintes fatores: investimento em mais 

comunicação e cooperação entre as entidades que trabalham com turismo 

(público, privado e sociedade civil); estímulo à participação da sociedade 

para que haja maior engajamento e maior percepção dos benefícios do 

turismo assim como dos malefícios para que possam ser combatidos; maior 

engajamento das regiões com a criação dos planos estratégicos para criar um 

turismo mais amplamente planejado; e a melhor distribuição dos ganhos do 

turismo por meio de uma democratização da atividade, através de processos 

consultivos. 

 Acredito que até certo ponto essa pesquisa criou condições para a 

tradução do conhecimento de maneira a ser aplicado a outros casos e gerou a 

possibilidade de fazer comparações com outras pesquisas. Além dos pontos 

mais importantes apresentados acima, também acredito que tenha ficado 

claro o papel que o turismo possui de ligar o local ao internacional e como 

essa temática é de grande importância no contexto da globalização, tornando 

possível a criação de conhecimento sobre um local tão específico no trabalho 

de conclusão de curso em uma graduação de Relações Internacionais. Disso, 

podemos inferir não só a crescente importância do internacional no local e 

no cotidiano, como também a constante evolução dos estudos de Relações 

Internacionais que agora não só abrange temas como a guerra e a paz, mas 

repercute com efeitos práticos no âmbito doméstico. 
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Anexo: 

Figura 1: Deus Ai-Apaec em parede do complexo arqueológico El Brujo 

 

Fonte: Marina Lopes, 2019 

 

Imagem 2: complexo arqueológico El Brujo 

 

Fonte: Marina Lopes, 2019 
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Imagem 3: Plaza Mayor de Trujillo 

 

Fonte: Marina Lopes, 2019 

 

Imagem 4: Comida e cultura – Ceviche mixto  

 

Fonte: Marina Lopes, 2019 
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Imagem 5: visitação às ruínas de Chan Chan 

 

Fonte: Marina Lopes, 2019 


