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RESUMO

O presente estudo é resultado da pesquisa desenvolvida em nossa investigação durante a Graduação em

Bacharelado em Turismo na Universidade Federal do Piauí e tem como objetivo apresentar de que forma a

comunidade Tatus localizada na cidade de Ilha Grande do Piauí, especificamente no Polo Costa do Delta

está inserida dentro do processo de desenvolvimento da atividade turística. Para tanto nos apropriamos da

perspectiva do materialismo histórico dialético. O fio condutor da análise se processa metodologicamente

no entrelaçamento de diversas fontes (orais e escritas). Visando cumprir esse objetivo nos reportamos à

pesquisa qualitativa. Com o objetivo de fundamentar de forma mais aprofundada como essas relações se

delineiam foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com moradores da comunidade além de

pesquisa bibliográfica. Por meio dessa análise observou-se que a comunidade Tatus não atua de forma

sistemática nos processos de planejamento e execução do turismo na região, tendo apenas papel

secundário materializado na exploração vivenciada rotineiramente na localidade.

&8203;PALAVRAS – CHAVES: Trabalho. Turismo. Comunidade Tatus.

ABSTRACT

This study is the result of research carried out in the period of the Bachelor of Tourism course at the

Federal University of Piauí and aims to show how the Tatus community located in the Ilha Grande do Piauí,

specifically in Polo Costa do Delta is inserted into the process of development of tourism. Therefore, we
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took the perspective of the historical and dialectical materialism. The thread of analysis is methodologically

processed in the interweaving of various sources (oral and written). Aiming to fulfill this goal we refer to

qualitative research. In order to substantiate more fully how these relationships are delineated were

conducted semi-structured interviews with community residents as well as literary research. Through this

analysis it was observed that the Tatus community does not act systematically in the planning and

execution of tourism projects in the region, with only a secondary role represented in the routinely

exploration experienced in the locality.

KEY WORDS: Work, Tourism, Community Tatus.

INTRODUÇÃO

A presente reflexão se destina a analisar de que formas o Turismo – inserido dentro da lógica do capital -
se desenvolve no seio das comunidades receptoras da atividade. Apresentaremos para tanto, aspectos
relacionados ao desenvolvimento da atividade na cidade de Ilha Grande do Piauí, inserida no Polo costa do
Delta[iv] localizado acerca de 326 km ao Norte da capital do Estado do Piauí - Teresina, de forma mais
específica na comunidade Tatus, que ganha destaque nacional e internacional por ser o principal acesso ao
Delta do Parnaíba, produto turístico que se destaca na região norte do Estado do Piauí.

Com o objetivo de subsidiar teoricamente nossa pesquisa nos portamos em debater de forma mais
específica às categorias Trabalho e Turismo uma vez que durante o contato com a comunidade Tatus[v],
percebemos a necessidade de ampliar o debate sobre os mesmos. Com a finalidade de instigar outros
pesquisadores da área a refletir acerca das formas como o turismo e explorado na região.

O caminho investigativo da pesquisa foi direcionado a compreensão da comunidade Tatus e seu “fazer-se”
(THOMPSON, 1987) cotidiano de (des)mobilização social. Nesta experiência teórico-empírica, articulamos
entre o específico e o geral, ou seja, das particularidades do nosso objeto de estudo para a compreensão
de um todo mais complexo, que é a realidade brasileira no sentido da mercantilização, no nosso caso, das
relações humanas a partir das atividades turísticas.

Nossa abordagem metodológica coaduna-se com a proposta investigativa aqui apresentada, na
perspectiva de uma análise que relaciona as partes com o todo, pois, os fatos são conhecimento da
realidade se são compreendidos como fatos de um todo dialético – isto é, se não são átomos imutáveis,
indivisíveis e indemonstráveis, de cuja reunião a realidade saia constituída – se são entendidos como
partes estruturais do todo. (KOSIK, 2002, p. 44).

A partir no nosso fio-condutor metodológico de análise, estabelecemos um elo entre o específico e o geral,
entendendo que a região do Delta do Parnaíba insere-se na transnacionalização da atividade turística.
Dessa forma a análise das informações coletadas será melhor aproveitada, uma vez que não estará
fragmentada, pois existe a possibilidade de,

Problematizar com maior inteligência a relação entre sujeito e objeto, superando
posições estanques e estereotipadas ligadas a visões estáticas da objetividade e
da neutralidade. E mais: vê entre os dois lados uma polarização dinâmica, que faz
do conhecimento um processo, não uma descrição ou um retrato, ou seja, faz do
conhecimento uma expressão criativa, não um ajuntamento mecânico e
justaposto. (DEMO, 1987, p.98).

A pesquisa aqui apresentada tem cunho qualitativo, e apresenta ainda caráter explicativo, isso se
caracteriza uma vez que “além de registrar e analisar os fenômenos estudados buscamos identificar suas
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causas, seja através da aplicação do método experimenta/matemático, seja através da interpretação
possibilitada pelos métodos qualitativos.” (SEVERINO, 2007, p.122). Utilizaremos como uma das bases
para possibilitar a análise, pesquisas bibliográficas, a partir do levantamento das categorias abordadas.

Além da pesquisa bibliográfica realizamos pesquisas de campo, onde “o investigador na pesquisa assume o
papel de observador coletando diretamente os dados no local (campo) em que se deram ou surgiram os
fenômenos.” (BARROS; LEHFELD, 2007, p.90). Deve ser destacado, contudo que “a pesquisa de campo
propriamente dita não deve ser confundida com a simples coleta de dados [...] pois exige com controles
objetivos preestabelecidos que discriminam suficientemente o que deve ser coletado” (SEVERINO, 2007,
p. 229).

Assim, os dados que constituíram a pesquisa foram coletados através de entrevistas semiestruturadas e
observações sistemáticas do cotidiano da comunidade dos Tatus para subsidiar a compreensão das
categorias Trabalho e Turismo. Foram elencados como sujeitos da pesquisa, moradores da comunidade
Tatus, que segundo as recomendações da Organização Mundial do Turismo (OMT) deveriam atuar o
processo de desenvolvimento da atividade turística na localidade.[vi]

Pretendemos, portanto, tomando como aporte a teoria marxiana apresentar de que formas o trabalho se
caracteriza como fator determinante na forma de organização social, como o turismo se caracteriza como
um segmento importante da economia capitalista e por fim, como a Comunidade Tatus está inserida
dentro do contexto de exploração da atividade.

A INDÚSTRIA DO SÉCULO XXI: O TURISMO NO CONTEXTO DA SOCIABILIDADE CAPITALISTA.

Busca-se nesse momento, compreender minimamente, o significado do trabalho, uma vez que
acreditamos que ele ocupe um papel fundante na constituição do homem e da sociedade. A reflexão que
aqui traçamos toma por base a concepção dualista da categoria trabalho, uma vez que ao mesmo tempo
ele se apresenta como constituinte do tornar-se homem e como elemento da alienação humana. Assim,
nos portamos na concepção de Marx, que caracteriza trabalho enquanto

[...] um processo entre os homens e a natureza, um processo em que o homem,
por sua própria ação, média, regula e controla seu metabolismo com a natureza,
[...] Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporalidade,
braços e pernas, cabeça e mãos, a fim de apropria-se da matéria natural numa
forma útil para sua própria vida.” (2004, p.29)

A partir desse movimento de transformação da natureza, o homem se “constrói”. Atuando sobre a
natureza externa a ele, modificando-a, ele ao mesmo tempo tem sua própria natureza modificada (Marx,
2004). Dessa forma entende-se que o trabalho é o elemento que possibilita a construção de uma
identidade humana uma vez que esse processo permite a constituição de um “ser social” e é, por
conseguinte um artifício fundamental de sua organização coletiva, pois, esse movimento possibilita sua
organização social.

Torna-se necessário, contudo, caracterizar o trabalho em sua natureza dúplice, se por um lado ele
possibilita a constituição do homem enquanto ser social pertencente/transformador de uma sociabilidade
ele também tem como característica a alienação proporcionada pelo assalariamento e pelas condições em
que suas atividades são desenvolvidas. Apesar dessa aparente contradição em nenhum momento é retiro
do trabalho sua condição de centralidade da vida humana. (Antunes, 2004)

Dessa forma, para compreendermos de que formas o trabalho se desenvolve processualmente em suas
dimensões basilares, devemos compreender a priori quais são suas dimensões positivas e negativas.
Chagas (2012) aponta que
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[...] é importante ressaltar que há em Marx a distinção e a íntima inter-relação de
trabalho útil-concreto (nutzlich-konkrete Arbeit) (positivo) – “trabalho vivo”, que
produz valor de uso (produto utilizável), indispensável à produção e reprodução
humana – com trabalho abstrato (asbstakte Arbeit) (negativo), “trabalho morto”,
“trabalho pretérito”, contido nas mercadorias, cujo principal fim é a criação de
mais-valia, a valorização do valor, a reprodução e autovalorização do capital.
(p.25)

Tendo apresentado essas dimensões constitutivas do trabalho nos portaremos a apresentar o percurso
histórico de consolidação da atividade turística dentro da sociabilidade do capital, caracterizando-se como
um dos segmentos mais lucrativos da economia mundial. Contudo, cabe salientar que o ato de deslocar-se
é encontrado desde as eras mais remotas da história da humanidade, porém, sua sistematização é
desenvolvida no pós revolução industrial.

Analisaremos a partir desse marco a historicidade da atividade turística, que segundo a Organização
Mundial do Turismo-OMT6[vii], pode ser caracterizada como o conjunto de atividades que as pessoas
realizam durante suas viagens a lugares distintos de seu contexto habitual (locais de destino), por um
período inferior a um ano, com propósitos de ócio, negócio ou outros motivos.

Deve ser destacado que o desenvolvimento da atividade turística tem seu nascedouro na Europa[viii] em
especial na Inglaterra possibilitada a partir da exploração do homem pelo homem no processo da
Revolução Industrial. Este é um ponto importante, pois evidencia em nossa compreensão histórica, como
se tornou central na lógica de mercado capitalista, o valor de troca da mercadoria atividade turística em
detrimento ao valor de uso da ludicidade propiciada pelo ato de praticarmos o turismo em suas múltiplas
possibilidades.

Em nossas análises, isto se processa porque ao longo da história a atividade turística transmutou-se em
mercadoria “disponível” somente para aqueles que podem com seu dinheiro, pagar. Este processo de
mercantilização da atividade turística se articula com a conceituação que Marx (2005) propõe para o
conceito de mercadoria. Na obra O Capital afirma que a mercadoria é um produto que satisfaz
necessidades humanas por meio da troca. Então quer dizer que pelo fato de possuir determinada utilidade,
ela detém um valor de uso e por possuir a propriedade de servir como meio de troca, possui valor de
troca.

Isto porque para Marx (2005) a mercadoria trata-se de um objeto que mediante suas propriedades
materiais possui a propriedade de satisfazer as necessidades materiais dos seres humanos. Essa
característica é conhecida como valor de uso. Os seres humanos produzem riqueza com o objetivo de
satisfazer suas necessidades, seja de forma direta (meio de subsistência) ou indireta (meio de produção).
Com isso Marx (2005) afirma que “os valores de uso constituem o conteúdo material da riqueza, qualquer
que seja a forma social desta.” (Marx, 2005, vol. I, p.46).

Associado a isso, a mercadoria também possui a propriedade de poder ser trocada por mercadorias
distintas de si próprias, ou seja, de comprar outras mercadorias, essa característica é conceituada como
valor de troca. O valor de troca da mercadoria está relacionada a quantidade de tempo que o trabalhador
gasta para produzi-la. Dessa forma, conforme Marx (2005), dialeticamente a mercadoria pode ser definida
como uma riqueza mercantil, que simultaneamente possui valor de uso e valor de troca.

Historicamente, em análise ao nosso objeto de estudo, tal fato evidencia-se em decorrência da
mercantilização da atividade turística, isto porque na sociabilidade do capital quase tudo vira mercadoria.
Elementos estes que objetivamos aprofundar ao longo do desenvolvimento de nossa dissertação,
intencionando analisar as contradições sociais da atividade turística existentes na comunidade Tatus.
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Desta forma, mais uma vez nos aproximamos de Marx, quando afirma que na sociabilidade do Capital:

Tudo aquilo que tu não podes, pode o teu dinheiro: ele pode comer, beber, ir ao
baile, ao teatro, saber de arte, de erudição, de raridades históricas, de poder
político, pode viajar, pode apropriar-se disso tudo para ti; pode comprar tudo
isso; ele é a verdadeira capacidade. Mas ele, que é tudo isso, não deseja senão
criar-se a si próprio, comprar a si próprio, pois tudo o mais é, sim, seu servo.
(2004, p. 142)

Dentro desse cenário de modificações, surge como personagem Thomas Cook11[ix], que inaugura uma
nova forma de fazer turismo, ligada ao status social que as viagens proporcionam a quem as realizava,
dessa forma existe uma transformação no fazer turístico, como afirma Rejowski (2002)

Alguns estudiosos denominam o período que se estende de meados do século XIX
até o inicio do século XX de turismo moderno ou organizado, pois foi nele que
houve a implantação e o desenvolvimento da atividade turística como um grande
negócio, em decorrência de inúmeros fatores, dentre os quais se destacaram as
transformações econômicas e sociais, e as novas tecnologias. (p.43)

Podemos, assim, constatar uma transformação nas principais conotações dadas a atividade turística que
são forjadas com a sistematização de serviços, as linhas que definiriam o turismo moderno enquanto
gerador de divisas e de lucros, conotações que não eram dadas durante a antiguidade clássica ou mesmo
no medievo (REJOWSKI,2004).

Dessa forma o desenvolvimento da atividade turística em áreas anteriormente não exploradas, fez com
que surgisse nos núcleos receptores de turismo um maior interesse com relação à distribuição dos lucros
gerados com essa atividade a fim de melhorar a qualidade de vida das comunidades nativas. Contudo
ocorre o que apontou Coriollano (1988) onde “o desenvolvimento do turismo está frequentemente
associado à esfera da economia, onde dificilmente faz-se referência ao aspecto social, do qual chamamos
de qualidade de vida”. (p.362)

Para entendermos as intenções da presente pesquisa algumas categorias devem ser explicitadas para
possibilitar um maior entendimento acerca da problemática proposta, a principal delas e a categoria
comunidade, que segundo Barreto (2004) pode ser um agrupamento de pessoas a partir de através de
critérios geográficos, de limites territoriais, da cultura compartilhada, das funções sociais entre outros.

Contudo, foi utilizada em todo o trabalho que se segue a definição de Beni, onde esta pode ser
caracterizada como a “comunidade estável, receptora de importantes grupos em mobilidade: os turistas de
todo tipo (estrangeiros ou nacionais, por motivos de suas férias ou deslocamentos de fins de semana e
feriados longos)”. (2007, p.85)

As relações entre turistas e moradores locais podem se apresentar de diversas formas, e tem como
elemento básico para atingir o sucesso um processo de planejamento muito bem estruturado, com
objetivo de promover um convívio no mínimo harmonioso entre esses grupos, que tem interesses distintos
nesta indústria.

Podemos apresentar casos onde a atividade turística causa uma série de incômodos à comunidade
receptora como demonstra Pellegrini

Um caso brasileiro é o da alta ocupação da faixa urbana junto às praias em
santos (SP), durantes os dias de alta estação no verão, provocando visível queda
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na qualidade de vida da população local e para os próprios turistas –
desabastecimento de água e de gêneros alimentícios, filas, trânsito
congestionado, violência urbana, poluição principalmente nas mais procuradas
praias. (1997, p.136)

Dessa forma fica evidenciado que o turismo seria uma desgraça e uma benção para as comunidades locais
(DAMATTA, 1997) uma vez que na maioria das vezes a atividade turística é desordenada e ocorre o que
afirma Beni,

o grupo social receptor de turismo, isto é, os habitantes estáveis de um núcleo
receptor, sofrem muitas vezes uma autêntica colonização econômica e são
encarados como joguetes de poderosos e levianos interesses ocultos (2007, p.87)

Com o controle do processo de desenvolvimento do turismo pelo estado e por grandes grupos
empresariais as comunidades acabam por não se beneficiarem com os lucros gerados pela atividade o que
acaba tornando difíceis as relações entre eles e os turistas o que segundo Barreto,

[...] propicia a exploração, o engano, a hostilidade e a desonestidade que são
moeda corrente na relação entre turistas e população local justamente porque
nenhuma das partes envolvidas se sente comprometida com as consequências da
sua ação. (1997, p.5)

Uma vez incorporada nos núcleos receptores à premissa do turismo enquanto fator de geração de riquezas
movido pela lógica capitalista acaba predominando e os turistas em diversas dessas comunidades acabam
sendo vistos como um mal necessário. Partindo desses norteadores buscamos perceber a comunidade
Tatus, de que formas a atividade está sendo desenvolvida e percebida pelo núcleo receptor;

A COMUNIDADE TATUS E SUA RELAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA.

Emancipado em 26 de janeiro de 1994, o Município de Ilha Grande do Piauí compreende a uma área de
134,31 Km2, distante cerca de 326 km da capital Teresina. De acordo com o censo realizado pelo IBGE em
2010, a população é de 8.914 habitantes com densidade demográfica de 66,37 hab/Km2.

E nessa localidade que encontramos a comunidade Tatus, principal porta para o Delta do Parnaíba, Dessa
forma houve uma busca por experiências que demonstrassem como o turismo é
desenvolvido/percebido/aproveitado por essa comunidade, assim, em nossa pesquisa, voltamos nossa
atenção,

[...] aos indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de vida, tanto
aquelas por eles já encontradas, como produzidas por sua própria ação. Estes
pressupostos são, pois, verificáveis por via puramente empírica. (MARX E
ENGELS, 1982, 26-27).

Entre os questionamentos realizados buscou-se perceber de que formas a comunidade se relaciona com o
turismo, uma vez que essa é uma atividade desenvolvida rotineiramente na localidade. Durante entrevista
um morador local A[x], ao ser questionado sobre essa relação ele afirmo que,

O turismo aqui não tem futuro não minha filha, porque o turista chega aqui de
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carro, não compra nada e vai direto pro barco passear, quando ele chega aqui de
volta ele não faz mais nada e só vai pra casa. [...], é muito difícil alguém daqui
trabalhar com “os turista”, porque quem trabalha com eles vem de Parnaíba, só
chamam alguém daqui de vez em quando, mas só quando tem muita gente pra
conhecer o Delta.

Quando foi questionado sobre uma alternativa para que o turismo trouxesse benefícios para a comunidade
ele dá a seguinte sugestão

O pessoal daqui podia fazer marisco e caranguejo pra vender para eles pra poder
ganhar dinheiro, porque se não for desse jeito ninguém vai ganhar nada, só os
“dono das agências” de Parnaíba.

Assim podemos destacar que ocorre na comunidade o que demonstrou Barreto (2004, p.3) “quando a
sociedade receptora é mais pobre do que a dos visitantes, tem menos avanços tecnológicos e ocupa um
status inferior no cenário internacional, o relacionamento será assimétrico por questões estruturais”,
percebemos que a comunidade se enquadra no proposto pela autora, uma vez que ela apresenta um nível
estrutural pouco desenvolvido, e é dependente da cidade de Parnaíba[xi], em pontos básicos.

Em entrevista concedida, por outro comerciante local, ele relata de que forma se caracteriza seu
relacionamento com os grupos de turistas que chegam ao Porto dos Tatus para visitarem o Delta do
Parnaíba.

Aqui é assim, eu tenho esse comércio, mas os turistas não costumam comprar
muita coisa aqui não, quando eles vem compram só coisa barata como picolé,
água essas coisa que não dão pra ganhar muito dinheiro. Eles deixam pra gastar
o dinheiro deles quando o barco para do lado do Maranhão, [...] aí desse jeito
quando eles voltam não querem mais nada.

Outro ponto abordado durante as entrevistas foi à utilização da mão de obra local e dos produtos
disponíveis na região, a constatação foi surpreendente, pois o morador B afirma que

[...] quando as agências de Parnaíba vêm com os turistas nas vans eles já trazem
tudo de lá, trazem água, comida, caranguejos e outras coisas que dava pra eles
comprarem aqui [...], ai a gente não pode fazer nada pra vender pra eles, porque
eles não param pra fazer nada.

Quando questionado sobre a forma que a comunidade estava inserida na atividade o morador C relatou
que

[...] meu cunhado tem um barco e quando dá no mês de julho e agosto que tem
muito turista aqui o cara da agência de Parnaíba chama ele pra trabalhar, mas ele
paga muito pouco pra ele aí nem compensa porque depois só fica trabalhando
com o povo de Parnaíba.

Durante as entrevistas outra consideração que foi feita pelos moradores, diz respeito a interferência
(nesse caso a falta dela) do governo, para que a população possa se beneficiar com o turismo, algo que
fica claro no relato de um membro da associação de marisqueiras
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O turismo aqui só vai melhorar quando o governo vier fazer alguma coisa aqui
pela gente, [...], no tempo “das política” eles vem aqui mas é só promessa,
porque depois que eles ganham não voltam mais aqui pra fazer nada.

Quanto à organização, em associações com membros da comunidade para obter melhorias no seu modo
de vida através do turismo foi dito que

Você diz assim que nem a associação das marisqueiras Se for assim não tem não,
nem ia adiantar também porque os turistas vem do ônibus direto pro barco, às
vezes não dá nem pra ver eles imagine pra trabalhar. (risos

No que diz respeito à mobilização dos moradores para entrarem em contato com os turistas o comerciante
local A relata que

O pessoal aqui já tentou botar uma barraca de artesanato na beira do porto, mas
não deu muito certo não porque “os turista” ou só ficava olhando ou nem passava
perto pra ver, ai não demorou muito tempo e os donos fecharam a barraca
porque eles não “tavam” vendendo nada.

A partir desse relato, podemos adicionar a essa discussão o que afirma Krippendorf (1989) que a
integração dos visitantes com as comunidades dos locais visitados parte de uma boa intenção, mas não é
realizável e no fundo, também não é desejável. Durante as entrevistas foi possível perceber que os
entrevistados não são a favor do desenvolvimento do turismo na localidade, apesar de seus atrativos
naturais e da propaganda positiva que é feita acerca do Delta do Parnaíba, pois eles não conseguem
perceber nenhuma vantagem gerada por essa atividade. É o que afirma o morador local D

[...] eu sou contra esse bando de turista que vem pra cá, porque eles não
gastam nada aqui, ninguém trabalha direto com eles, é só gente de Parnaíba e
além do mais a única coisa que eles deixam pra gente é o lixo que o pessoal tira
do barco e o que eles jogam dentro do rio quando eles tão no passeio. [...]
desse jeito quem é que quer ter turista visitando seu lugar, se eles vem aqui e
só fazem raiva pra gente.

Podemos detectar nessa fala, o que Barreto expõe quanto à imagem que o turista carrega junto aos
autóctones “convidados ou não, prevalece o fato de que, do ponto de vista social e cultural, sempre serão
forasteiros e seu relacionamento com as populações receptoras sempre será a partir desta condição.”

(2004, p.16) A situação é ainda mais agravante uma vez que as condições de vida da comunidade são as

mais precárias, não existe uma infraestrutura básica para o desenvolvimento pleno dos moradores o que

dificulta o engajamento da comunidade no processo decisório das diretrizes da atividade turística.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da pesquisa realizada, pôde-se perceber que a falta inclusão da comunidade se transforma emum

entrave para o seu pleno desenvolvimento uma vez que não existe uma atuação efetiva no processo de

planejamento da atividade turística dessa forma ela não se reconhece enquanto protagonista do turismo

na região.
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Sugere-se a partir dos resultados que o poder público crie medidas que possibilitem a participação efetiva
da comunidade Tatus no processo de planejamento/execução da atividade, para que a atividade se efetive
enquanto ferramenta de transformação da realidade de subdesenvolvimento encontrado atualmente.

Para que exista maior efetividade da participação da população local, tanto no processo de planejamento,
quanto no usufruto dos benefícios gerados pela atividade turística, torna-se necessário o acesso em um
primeiro momento a educação pública gratuita e de qualidade o que atualmente não é encontrado na
cidade[xii], para que seja dado o primeiro passo para que a comunidade consiga sua autonomia como
aponta Paulo Freire (2000) uma vez que a educação deve ter como finalidade ser utilizada como
instrumento de libertação do povo oprimido, sendo vista dessa forma a educação como uma ação política.

Em virtude disso, entende-se que as relações estabelecidas entre a comunidade Tatus e os visitantes
ainda não ocorrem de forma efetiva devido à falta de participação da comunidade na atividade turística, o
que nos levou a investigar as causas que caracterizam essa situação, foi possível perceber que o principal
fator que torna essa realidade possível é a posição de coadjuvante ocupada pela comunidade no processo
de organização e participação na atividade turística que é desenvolvida na localidade, delegada a esferas
privadas exógenas a comunidade.

Dessa forma, partindo do material existente, pode-se contribuir para que a pesquisa possa se aprofundar

em diversos outros campos e perspectivas. Isto se concretizando, terá sido alcançado um dos objetivos

desta pesquisa, contribuir para uma produção historiográfica que apresente de que forma se caracteriza o

processo de desenvolvimento da atividade turística e para, além disso, de que formas as relações

estabelecidas na sociabilidade do Capital afetam aqueles que têm na mesma uma expectativa de mudança

social.
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das viagens organizadas, introduzindo no conceito de pacote turístico (package tour), desenvolvendo o
cooperativismo entre as empresas e outros componentes do mercado turístico (agências de viagem,
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