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«Transformação Contemporânea da Experiência Turística» é o título da tese defendida pelo 

sociólogo José Manuel Figueiredo Santos, no ano de 2001, na Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, na qual a relevância do turismo, é objecto de um trato 

que extrapola largamente os circuitos económico-financeiros, adquirindo um significado bem 

mais profundo na sua apreensão enquanto prática intercultural. 

Nela, o autor socorre-se da herança do pensamento crítico, procurando proceder a uma 

condensação analítica do turismo superadora das visões dispersas por leituras disciplinares, 

sobrecarregadas pela lógica interna dos especialismos.  

Tomando como pressuposto que as análises fragmentárias, ao dificultarem a compreensão do 

tema, mobilizam o imperativo da sua reconstrução racional, propõe-se erodir a castração 

“disciplinar” dessas leituras, através da deslocação da perspectiva de trabalho para uma análise 

do turismo como experiência total, cruzando os elementos constitutivos de uma teoria geral da 

experiência com os de uma teoria dos espaços, como forma de operacionalização do turismo, no 

contexto mais geral de crise da Modernidade. 

É nesse contexto que delineia a abordagem da multidimensionalidade da experiência turística 

rodeando-se dos preparativos heurísticos de uma cartografia cognitiva, mediadores da 

compreensão das condições de autonomização da viagem e do lazer como práticas de sentido 

finalista aprazível para, numa fase seguinte,  lançar um olhar global sobre o fenómeno do turismo 

por um prisma que dê a ver o solo da sua aparição. Trata-se de uma caracterização diacrónica da 

fenomenologia da cultura turística, a que não é alheia uma influência claramente nietzscheana. 

Como o próprio refere, a título de construção de modelos ou estilizações “ideais-típicas” de 

turismo, “é nas formas historicamente construídas dos imaginários espacio-temporais que se 
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encontram, sob formas rejuvenescidas, muitos dos velhos fundamentos que estão na base das 

actuais estilizações do turismo contemporâneo.”1 

Daí que a investigação preste maior importância aos modelos culturais, sem deixar de tomar 

em atenção outros aspectos para a compreensão do imaginário cultural da viagem. Sendo a 

experiência do turismo dotada de complexidade, o autor optou por tomar como seu centro 

analítico os problemas do imaginário, que se consideram essenciais, na medida em que é esse 

imaginário que se constitui como objecto de trabalho ou manipulação por parte dos seus 

atractores.  

A esta evocação analítica não é alheia a trajectória da análise que, nos seus desdobramentos 

empíricos, aborda aspectos das actividades turísticas no Algarve. Desse percurso ressalta, como 

contributo maior, um debate interessante para a análise do fenómeno turístico regional, que dá a 

ver a emergência de alguns traços embrionários do turismo híbrido como modelo que parece estar 

a emergir sob uma hipotética implosão do turismo de massas.  

Dir-se-ia que as metamorfoses contemporâneas no turismo algarvio e, com elas, a crise ou 

esgotamento cultural do seu modelo hegemónico de turismo, são lidas à luz da transformação 

contemporânea da experiência moderna, ou seja, como reflexo de certas características 

sincréticas atribuídas a uma modernidade tardia, em que parece desembocar a transformação da 

experiência turística contemporânea, quando de todos os lados se anuncia o sucesso da indústria 

do turismo, parecendo ter-se realizado com ele um completo domínio do imaginário turístico dos 

indivíduos. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ver Santos, Figueiredo, (2002) Turismo Mosaico de Sonhos – Incursões Sociológicas pela Cultura Turística, 
Lisboa, Edições Colibri, onde se encontram plasmados os eixos de reflexão mais significativos desse trabalho de 
investigação. 


