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RESUMO
Esta tese tem como ponto de partida uma reflexão sobre o enunciado “o ser
humano se desloca”, associado ao turismo. Frente a essa reflexão, fez-se
necessária a organização de um panorama acerca da produção teórica em
epistemologia do Turismo. Tal panorama possibilitou observar os limites e as
disputas pelo campo teórico, expressos na multiplicidade das abordagens
epistemológicas, expondo também as condições da divisão do trabalho
intelectual. Essa análise pôs em evidência a recorrência do binômio
turismo/fenômeno implicada em uma abordagem idealista de produção de
conhecimento. A reflexão incitou uma crítica interna através do dispositivo
teórico analítico metodológico da Análise de Discurso francesa materialista.
Para essa análise foram selecionadas sequências de base cujas reformulações
exigiram a articulação do conceito de interdiscurso, seus modos de
funcionamento – pré-construído e discurso-transverso. Esses conceitos abrem
uma possibilidade para discutir o uso da noção de fenômeno, enquanto recurso
retórico e o turismo enquanto prática de transformação de destinos (o lugar) em
destinações (o imaginário turístico sobre o lugar). Essa elaboração descentra o
sujeito turista e coloca como motor do processo uma prática que expõem
contradições na formação social.
Palavras-chave: Turismo; Análise de Discurso; Epistemologia; Interdiscurso;
Fenômeno; Prática turística.

ABSTRACT
This thesis has as its starting point a reflection on the statement “the human
being moves”, associated with tourism. In face of this reflection, it became
necessary to organize an overview of theoretical production in the Tourism
epistemology. This panorama allowed us to observe the limits and disputes in
the theoretical field, expressed in the multiplicity of epistemological approaches,
and exposing the conditions of the intellectual work/labor division. This analysis
highlighted the recurrence of the tourism binomial/phenomenon implied in an
idealistic approach to knowledge production. The reflection incited an internal
criticism through the methodological analytical theoretical device of materialistic
french Discourse Analysis. For this analysis, basic sections were selected which
reformulations required the articulation of the concept of interdiscourse, and its
modes of functioning, pre-constructed and discourse-transverse. These
concepts open the possibility to discuss the use of the notion of the
phenomenon, as a rhetorical resource, and tourism as a practice of
transformation of destinations (the place) into destinations (the tourist imaginary
about the place). This composition can defocus the tourist subject and places a
practice that exposes the contradictions in social formation as the engine of the
process.
Key words: Tourism; Discourse Analysis; Epistemology; Interdiscourse;
Phenomenon; Tourism as pratice.

RÉSUMÉ
Cette thèse a pour point de départ une réflexion sur l‟énoncé "l‟être humain se
déplace", associé au tourisme. Face à cette réflexion, l‟organisation d‟un
panorama sur la production théorique en épistémologie du tourisme a été
rendue nécessaire. Ce panorama a permis d‟observer les limites et les
contestations pour le champ théorique, exprimées dans la multiplicité des
approches épistémologiques, exposant également les conditions de la division
du travail intellectuel. Cette analyse a mis en évidence la récurrence du binôme
tourisme/phénomène impliqué dans une approche idéaliste de production de
connaissance. La réflexion a suscité une critique interne au moyen du dispositif
théorique analytique méthodologique de l‟Analyse de Discours française
matérialiste. Pour cette analyse, ont été découpées séquences de base dont
les reformulations ont exigé l‟articulation du concept interdiscursif et ses modes
de fonctionnement – préfabriqué et discours-transvers. Ces concepts ouvrent la
possibilité de discuter l‟utilisation de la notion de phénomène en tant que
ressource rhétorique et le tourisme en tant que pratique de transformation de
destin (le lieu) en destinations (l'imaginaire touristique du lieu). Cette
élaboration décentralise le sujet-touriste et le met comme puissance du
processus une pratique qui expose des contradictions dans la formation
sociale.
Mots-clés : Tourisme; Analyse du Discours; Épistémologie; Interdiscourse;
Pratique touristique.
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1. “TODO MUNDO SABE QUE”: A EVIDÊNCIA DO DESLOCAMENTO
HUMANO

De início, cabe aqui um breve assinalamento acerca do título da tese,
acredito inclusive poder caracteriza-lo como um título-epigrafe. Sua elaboração
é inspirada no texto de Michel Pêcheux – escrito sob o pseudônimo de Thomas
Herbert – intitulado Reflexões sobre a situação teórica das Ciências Sociais e,
especialmente, da Psicologia Social1. O texto, publicado em 1966, no segundo
volume do primeiro número da revista Cahiers pour l'Analyse, é uma referência
fundamental ao processo de construção desta tese e da minha formação como
pesquisador e, por isso, rendo-lhe esta homenagem.
Feita essa ponderação, creio que a melhor forma de passar às
problematizações efetivas desta tese é apresentar um enunciado que vem
permeando há muito tempo minhas reflexões e que elaborei convenientemente
como: o ser humano se desloca. Esse enunciado é dotado de um sentido
evidente, digo, compreensível em seu nível enunciativo. Trata-se de uma
formulação sedimentada na realidade empírica que independe de uma
contextualização mais aprofundada, grosso modo, todo mundo sabe que o ser
humano se desloca.
O efeito de evidência desse enunciado pode ser explicado, por exemplo,
através da afirmação de que cada ser humano é um indivíduo representante de
uma espécie de ser vivo com capacidade motora, por conseguinte, o
movimento é algo considerado natural em tais indivíduos.
Outra possibilidade de demonstração da evidência seria pensar o ser
humano

enquanto

animal

que

vive

em

sociedade.

Como

tal,

nos

estabelecemos em comunidades e nos movimentamos de um lugar a outro
como forma de interagir com outras comunidades, culturas, etc. A esse tipo de
deslocamento estão atreladas uma série de manifestações, como por exemplo,
a migração, o exílio, o intercâmbio, o turismo, a peregrinação... cada qual
caracterizada por aspectos diferenciais e específicos, mas todas pressupondo
o deslocamento como um atributo fundamental.

1

Título original em francês: Reflexions sur la situation theorique des Sciences Sociales et,
specialement, de la Psychologie Sociale.
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Nesse sentido, não acredito ser incorreto afirmar que o turismo se
destaca substancialmente de outras manifestações, na medida em que se
configura como um campo de conhecimento estruturado. Estruturação essa
que pode ser verificada através da existência de cursos de graduação e pósgraduação, associações de pesquisadores, periódicos científicos, eventos e
uma produção teórica relevante que, inclusive, permite que o Turismo2 tome
algumas outras manifestações como objeto de estudo, como é o caso das
migrações e os intercâmbios, por exemplo.
Provisoriamente, admitamos que há uma coerência em reconhecer o
destaque do Turismo como um campo de conhecimento estruturado,
concordando assim com a afirmação de Tribe (1997), de que há dois universos
distintos e complementares a serem observados quando pensamos em
turismo. Um caracterizado pelo espaço empírico, onde o ser humano se ocupa
em ser turista e outro ocupado na descrição, explicação e sistematização do
fenômeno turístico e que se organiza através da formação, capacitação e
relacionamento de profissionais dedicados exclusivamente ao tema.
É nessa dupla referência que a presente tese encontra seu lugar, como
uma tentativa de problematizar a relação entre a expressão do turismo no
campo empírico e as elaborações epistemológicas a seu respeito. As
articulações propostas neste cenário serão problematizadas progressivamente
a partir da orientação da Análise de Discurso pecheutiana, entendida aqui
como uma disciplina de interpretação de caráter materialista.
Quanto à sua forma, esta tese caracteriza-se como um ensaio. Falo em
forma, concordando com Adorno (2003) para quem o ensaio não admite a
prescrição dos limites de sua competência.
Em vez de alcançar algo cientificamente ou criar artisticamente
alguma coisa, seus esforços ainda espelham a disponibilidade de
quem, como uma criança, não tem vergonha de se entusiasmar com
o que os outros já fizeram. O ensaio reflete o que é amado e odiado,
em vez de conceber o espírito como uma criação a partir do nada,
segundo o modelo de uma irrestrita moral do trabalho (ADORNO,
2003, p. 16-17).

2

Nesta tese a palavra turismo é apresentada de duas formas distintas: turismo – com t – como
referência ao seu estado empírico e Turismo – com T – em referência ao campo de
conhecimento do Turismo.

14

Em outras palavras, esta tese é a materialização do raciocínio
desenvolvido ao longo do processo de pesquisa, de modo que o capítulo
posterior liga-se ao capítulo precedente a partir de achados ou considerações
específicas. Refletindo sobre o que diz Adorno (2003) à respeito da criança que
se entusiasma com o que já foi feito, apresento a questão que, mesmo não
convertida em um problema de pesquisa, dá a tônica deste trabalho, e cuja
formulação adiantarei desde já: é chegado o momento da crítica interna?
Tal questionamento está diretamente relacionado com o modo como
observo a construção do conhecimento em epistemologia do Turismo e os
conceitos teóricos da Análise de Discurso mobilizados deste ponto em diante.
De modo que, para prosseguirmos, faço uma breve contextualização.
Muito embora se enfatize que a preocupação por uma construção séria e
rigorosa sobre os aspectos epistemológicos do Turismo ainda seja recente
(CASTILLO NECHAR, 2007), a produção já possui um corpo relativamente
organizado. Estudiosos como Marutschka Martini Moesch, Alexandre Panosso
Netto, Marcelino Castillo Nechar, Francisco Muñoz de Escalona, Boualem
Kadri, François Bédard, John Tribe e Jafar Jafari, apenas para citar alguns, já
são tidos como referência nas contribuições teóricas sobre o tema.
A observância de teóricos expoentes, inclusive, já possibilita a
elaboração de outros textos, dedicados à organização de correntes (ou
abordagens) teóricas que agrupam autores com proposições comuns em
grandes escolas de pensamento. Como exemplos, tem-se Ouriques (2005),
que divide a produção científica em Turismo em correntes (liberal, pósmoderna, de planejamento estatal e crítica), Panosso Netto e Castillo Nechar
(2016), que agrupam o processo de construção de um conhecimento sobre
epistemologia em escolas (positivismo, sistemismo, marxismo, fenomenologia
e hermenêutica), ou ainda Botterill (2001), que embora não proponha uma
divisão tão clara quanto nos outros exemplos, traz as influências do
positivismo, da fenomenologia, da hermenêutica, da teoria crítica e do
construtivismo à discussão.
Em um artigo recente (TADIOTO, JUNG DE CAMPOS; VIANNA, 2022),
trabalhando com o conceito discursivo de arquivo, categorizamos as
referências dos textos indexados no Site Publicações de Turismo a partir das
escolas teóricas definidas por Panosso Netto e Castillo Nechar (2016). Ao final
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da construção do arquivo, adicionamos mais uma corrente ao construto
proposto pelos autores, a qual chamamos de Complexa/Ecossitêmica.
Nesse artigo, além de destacarmos a emergência de outra corrente
teórica,

também

observamos

a

recorrência

de

estudos

que,

independentemente de sua abordagem, caracterizavam o turismo como um
fenômeno. Tal recorrência chamou nossa atenção, entretanto, àquela época,
não havia tempo hábil para nos aprofundarmos mais sobre o tema e a questão
ficou latente. Afinal, o que a recorrência do binômio turismo/fenômeno poderia
indicar?
A produção do artigo, atrelada às discussões internas ao grupo de
pesquisa ADesloucar-se levaram-me a admitir a hipótese de que se há
produções sobre epistemologia que permitem mapear as abordagens teóricas
sobre o tema, então há, na comunidade científica, grupos de autores que,
quando postos em diálogo, apresentam propostas relevantes para o avanço
teórico do Turismo. É nesse ponto que a Análise de Discurso é trazida ao
diálogo como disciplina analítica.
Afetado por essas inquietações reencontro o trabalho de crítica às
Ciências Sociais desenvolvido por Pêcheux e assinado sob o pseudônimo de
Thomas Herbert, trabalho esse que merece uma breve pontuação.
De acordo com Henry (2014), o uso de um pseudônimo para as
publicações de dois textos3 não está relacionado a um oportunismo teórico,
muito embora a publicação de uma das principais obras de Pêcheux – Análise
automática do discurso, de 1969 – tenha tido espaço em uma coleção
organizada por psicólogos e seja fruto de sua tese de doutorado em psicologia
social.
Diferentemente do que se possa supor, os textos críticos às Ciências
Sociais não foram assinados como Michel Pêcheux em decorrência de uma
resistência à crítica no campo da psicologia social – ou pelo menos não
exclusivamente em decorrência disso – a opção por assinar como Thomas
Herbert é a materialização de uma “estratégia cuidadosamente deliberada”
(HENRY, 2014, p. 12).

3

Os escritos de Herbert são o já citado “Reflexões sobre a situação teórica das ciências sociais
e, especialmente, da psicologia social” de 1966 e “Observações para uma teoria geral das
ideologias” de 1968.
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Ainda para Henry (2014), Pêcheux tem conhecimento da especialização
e divisão do trabalho intelectual da época e sabe que não é possível se dirigir a
todos os interlocutores do mesmo modo, “ele sabe que um filósofo não é um
psicólogo experimentalista e que, inversamente, um psicólogo experimentalista
também não é um filósofo. Daí sua estratégia.” (HENRY, 2014, p. 19).
Henry (2014) e Costa (2008) concordam que, pelo menos no início de
sua empreitada teórica, Pêcheux escreve como Herbert quando precisa dirigirse aos filósofos, tecendo assim uma crítica filosófica às ciências sociais, e
como Pêcheux, quando dialoga com os cientistas sociais, objetivando “[...]
produzir

e

oferecer

um

instrumento

científico

que

acarretasse

uma

transformação nas pesquisas em ciências sociais.” (COSTA, 2008, p. 78).
Entretanto, acredito não ser incorreto afirmar que, na medida em que o
dispositivo analítico da Análise de Discurso vai se estabelecendo, a distância
entre as duas formas de autoria vai se encurtando de tal modo que, nos textos
seguintes como Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio
(publicado originalmente em 1975), a separação entre uma crítica filosófica e
um dispositivo analítico é feita muito mais por razões didáticas do que efetivas.
Dito isso, prossigamos entendendo o caráter de crítica filosófica
empreendido por Pêcheux em seus trabalhos como Thomas Herbert.
Em dado momento, o autor adverte que “As condições atuais da divisão
do trabalho intelectual induzem a dois tipos de reflexões críticas, quando se
trata de avaliar o estatuto de uma prática que pretende alcançar a categoria de
ciência [...]” (HERBERT, [1966] 2011, p. 21).
Esses dois tipos de reflexão crítica são descritos pelo autor como uma
crítica interna – organizada por aqueles que praticam a ciência em questão e
que, ao fazê-la, exploram o seu campo, decidindo sobre o que é ou não
apropriado para aqueles limites – e uma crítica externa – que se configura pelo
exame da ciência com relação ao seu exterior, ou seja, uma crítica capaz de
resolver os problemas de fronteira entre uma ciência e outra, determinando os
objetos de cada ciência. Para Herbert ([1966] 2011), a responsável pela crítica
externa é a Filosofia, ou a prática filosófica.
A ponderação do autor, aliada à questão de que já existem grupos de
autores que apresentam propostas teóricas relevantes para o avanço teórico
do Turismo, leva a questionar se teríamos chegado então em um momento de
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crítica interna. Dito de outra forma, estaríamos nós, pesquisadores do Turismo,
no momento em que, ao invés de recorrer a uma nova proposta de construção
epistemológica, poderíamos refletir sobre aquelas mesmas que já estão
elaboradas, promovendo assim um movimento de leitura crítica? Em outras
palavras, repito, é chegado o momento da crítica interna?
É com esse questionamento que convido o leitor a percorrer a presente
tese por caminhos que vão além da evidência de reconhecimento de múltiplas
abordagens teóricas sobre a epistemologia do Turismo e são inquietados pela
observação da recorrência do binômio turismo/fenômeno nos textos produzidos
sobre o tema. A bússola que nos guia nesse processo é construída por uma
teoria materialista do discurso, constituída de um dispositivo analítico e de um
corpo teórico epistemológico específicos e que serão desdobrados durante
este trabalho de tese.
Assim, levando em conta o aparato teórico e conceitual de que
dispomos,

o

recorte

norteador

desta

pesquisa

gira

em

torno

do

questionamento: Como a base epistemológica e os deslocamentos conceituais
da Análise de Discurso pecheutiana podem contribuir para uma crítica interna
acerca do estado atual dos estudos em epistemologia do Turismo e suas
respectivas condições de produção?
Os objetivos – geral e específicos – da tese, pensados em consonância
com o questionamento central foram elaborados conforme segue:

Objetivo Geral: Problematizar o estado atual da produção de
conhecimento acerca da epistemologia do Turismo à luz da teoria discursiva
materialista de Michel Pêcheux, no sentido de promover uma crítica interna.
Objetivos específicos:
a) Delinear um panorama sobre o estado atual da produção em
epistemologia do Turismo a partir da mobilização de correntes teóricas.
b) Analisar efeitos de sentido inerentes ao funcionamento do binômio
turismo/fenômeno em enunciados de epistemologia do Turismo.
c) Articular aspectos epistemológicos do Turismo aos preceitos
filosóficos que dão sustentação à Análise de Discurso pecheutiana enquanto
disciplina de base materialista.
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A estrutura do texto é organizada a partir dos direcionamentos propostos
nos objetivos específicos, entretanto, antes de localizar o leitor pelas seções
seguintes deste trabalho, retorno à Adorno (2003) que enfatiza a importância
do ensaio levar em conta “[...] a compatibilidade com o texto e com a própria
interpretação e também a sua capacidade de dar voz ao conjunto de elementos
do objeto.” (p. 18). Pensando nisso, cabe ressaltar que os limites deste estudo
estão

relacionados

posicionamento

também

teórico

aos

adotado

limites conceituais
e,

portanto,

é

mobilizados

imperativo

pelo

demarcar

explicitamente pelo menos quatro conceitos fundamentais, são eles Ideologia,
Inconsciente, Língua e Discurso.
Ressalto, não se trata de fazer uma revisão exaustiva desses conceitos,
mas de situar as lentes teóricas sobre as quais eles são mobilizados nesta
tese, possibilitando ir adiante no raciocínio.

1.1. QUATRO CONCEITOS FUNDAMENTAIS: IDEOLOGIA, INCONSCIENTE,
LÍNGUA E DISCURSO

Os quatro conceitos fundamentais são trazidos aqui com a finalidade de
demarcar os limites da tese, entretanto, eles não devem ser observados de
modo isolado, mas na tensa relação que têm entre si. A tensão a que me refiro
está articulada nos limites da Análise de Discurso pecheutiana e, por
conseguinte, em um recorte teórico específico.
Reforço então a afirmação de Leandro-Ferreira (2003a), da Análise de
Discurso como uma “caixa de conceitos” que, “embora vinculados a uma região
de origem específica [...] vão ser incorporados pela teoria que os acolheu e
encontrarão aí um território próprio, com escopo definido e limites
diferenciados” (LEANDRO-FERREIRA, 2003a p. 190).
Nesse sentido a delimitação conceitual se faz necessária na medida em
que não falamos de uma ideologia, de um inconsciente, de uma língua ou de
um discurso qualquer, mas de conceitos pautados em um referencial teórico
específico, cuja articulação interfere diretamente no modo como o objeto de
estudo é problematizado.
Comecemos pela ideologia, cuja base teórica decorre dos estudos de
Louis Althusser e sua leitura da teoria materialista de Marx. Nesse contexto, a
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Ideologia é caracterizada pelas bases d‟A ideologia alemã como algo sem
história, entretanto, não no mesmo sentido formulado por Marx e Engels como
despossuída de uma história própria, mas em uma releitura onde:
[...] o caráter próprio da ideologia é ser dotada de uma estrutura e de
um funcionamento tais que estes a transformam em uma realidade
não-histórica, isto é, oni-histórica, no sentido de que esta estrutura e
este funcionamento estão presentes sob uma mesma forma,
imutável, no que se chama de história inteira, [...] isto é, história das
sociedades de classe (ALTHUSSER, 1999, p. 197).

Em consonância com a teoria althusseriana, reconheceremos então que
“toda prática existe por meio de e sob uma ideologia [e] toda ideologia existe
pelo sujeito e para os sujeitos” (ALTHUSSER, 1999, p. 209). Isso nos importa
porque, deste ponto em diante, passaremos a considerar todas as formulações
apresentadas – sejam elas deste autor ou dos autores referenciados – como
materializações de um processo de interpelação ideológica.
Para Althusser (1999), o funcionamento concreto da ideologia é
expresso em uma mecânica dual, simples e complexa. Simples porque o
princípio do efeito ideológico é o reconhecimento, “a ideologia „leva na
conversa‟ os indivíduos sempre-já sujeitos, isto é, você e eu.” (ALTHUSSER,
1999 p. 221), e complexa porque todos os sujeitos são submetidos a várias
ideologias relativamente independentes – mas unificadas na Ideologia de
Estado – “cada sujeito (você e eu) vive, portanto, simultaneamente, em e sob
várias ideologias cujos efeitos de submetimentos se „combinam‟ em seus
próprios atos, inscritos em práticas, regulamentados por rituais, etc.”
(ALTHUSSER, 1999, p. 221).
Na teoria althusseriana teremos portanto o entendimento da existência
de uma ideologia em geral, que não possui uma história assinalável, no sentido
de estar sempre-já na história e da qual nenhum sujeito é livre, pois toda a
prática implica na tomada de um posicionamento ideológico e as ideologias
relativamente independentes, essas sim, historicamente assinaláveis e
materializadas em Aparelhos Ideológicos4 de Estado.
[...] nesse esquema, uma ideologia existente num dado aparelho
ideológico prescreve determinadas práticas materiais regidas por um
4

Como exemplos de Aparelhos Ideológicos de Estado, temos a Igreja e a Escola. Não me
aprofundarei nessas questões, mas seus desdobramentos podem ser observados em Ideologia
e Aparelhos Ideológicos de Estado, texto de Althusser, publicado em 1970.

20
ritual, como uma aula ou uma missa; essas práticas só existem nos
atos operados por um sujeito que age convencido de que está
tomando decisões plenamente conscientes e de acordo com a sua
crença [...] (COSTA, OLIVEIRA; DORNELES, 2020, p. 142).

Diante da observação de que a ideologia em geral é constituída por um
complexo de ideologias relativamente autônomas e regionais, cabe trazer
então a questão da ideologia dominante ao centro das discussões. Utilizando a
expressão pecheutiana acerca do conceito de formações ideológicas, diremos
que a ideologia em geral possui um complexo com dominante de ideologias
relativamente autônomas, articuladas nos limites dos Aparelhos Ideológicos de
Estado e a isso, acrescentemos outra observação de Althusser:
A ideologia da classe dominante não se transforma na ideologia
dominante pela graça divina, nem em virtude da simples tomada do
poder estatal. É através da instauração dos AlEs, em que essa
ideologia é realizada e se realiza, que ela se torna a dominante. Mas
essa instauração não se faz sozinha; ao contrário, é o pivô de uma
luta de classes muito acirrada e continua, primeiro contra as classes
dominantes anteriores e sua posição nos velhos e novos AlEs, e
depois contra a classe explorada. (ALTHUSSER, 1996, p. 140).

Na medida em que a ideologia dominante vai sendo reproduzida nos
limites dos Aparelhos Ideológicos, organiza-se a reprodução/transformação das
relações de produção. Em outras palavras, o funcionamento da ideologia
dominante determina materialmente o lugar de cada sujeito dentro de uma
formação social determinada. No contexto ocidental, onde as relações de
produção são determinadas pela ideologia capitalista, poderemos dizer,
portanto, que tal dinâmica é responsável por estruturar aquilo que chamaremos
deste ponto em diante de Formação Social Capitalista.
Em síntese, durante as reflexões trazidas a este texto, devemos ter em
mente as duas teses althusserianas já citadas – a existência da prática por
meio e sob uma ideologia e a existência da ideologia para e pelo(s) sujeito(s) –
isso porque, na medida em que nos aprofundarmos nas discussões sobre a
produção epistemológica no Turismo, pretendo chamar a atenção, tanto para a
relação do turismo com o conceito de prática em Althusser, quanto para o
processo de interpelação ideológica ao qual estamos (somos) sujeitos ao
produzir (reproduzir) elaborações teóricas.
Na mesma esteira, vale reafirmar que este trabalho deve ser pensado
também como produto de um pesquisador interpelado ideologicamente. Afinal,
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enquanto sujeitos inseridos na Formação Social Capitalista, somos sempre-já
interpelados ideologicamente e isso nos permite pensar também um último
aspecto acerca do conceito de ideologia, abrindo o caminho para passarmos a
falar sobre o inconsciente.
[...] o caráter comum das estruturas-funcionamentos designadas,
respectivamente, como ideologia e inconsciente é o de dissimular sua
própria existência no interior mesmo do seu funcionamento,
produzindo um tecido de evidências “subjetivas”, devendo entenderse este último adjetivo não como “que afetam o sujeito”, mas “nas
quais se constitui o sujeito” (PÊCHEUX, 2014a, p. 139).

Em suma, o que se pretende aqui é conceituar a ideologia como um
mecanismo que funciona sempre-já interpelando os indivíduos em sujeitos.
Nesse sentido, poderíamos falar sobre os lugares que somos “convidados” a
ocupar na sociedade em decorrência de nosso gênero, sexualidade, profissão,
poder aquisitivo, etc., lugares esses determinados pela dinâmica ideológica
intrínseca à formação social em que nos constituímos como sujeitos.
Neste enlace entre ideologia e inconsciente como estruturas que
ocultam seu próprio funcionamento, vamos ao inconsciente que é trabalhado
na Análise de Discurso a partir dos estudos psicanalíticos e, em especial, na
leitura de Lacan sobre a teoria freudiana.
De acordo com Amaral e Costa (2020), nos limites conceituais aqui
trabalhados, o inconsciente é compreendido “[...] como uma estrutura, uma
trama, um tecido de linguagem. É o local psíquico em que se situa a cadeia
significante, a qual produz sentidos que falam antes no sujeito e que
demonstram a não-evidência, assim como o não-controle da significação.”
(AMARAL; COSTA, 2020, p. 155).
Tanto Althusser quanto Lacan creditam à Freud a descoberta do
inconsciente, descoberta, entenda-se aqui, como um encontro inesperado com
algo.
Tropeço, desfalecimento, rachadura. Numa frase pronunciada,
escrita, alguma coisa se estatela. Freud fica siderando por esses
fenômenos e é neles que vai procurar o inconsciente. Ali, alguma
outra coisa quer se realizar – algo que aparece como intencional,
certamente, mas de uma estranha temporalidade. O que se produz
nessa hiância, no sentido pleno do termo produzir-se, se apresenta
como um achado. É assim, de começo, que a exploração freudiana
encontra o que se passa no inconsciente. (LACAN, 1988, p. 30).
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Nessa perspectiva, o inconsciente não funciona como uma oposição à
consciência, mas se manifesta nela a partir de “perturbações”, algo que tanto
Freud quanto Lacan exploraram, cada um à sua maneira, por meio do estudo
dos atos falhos, chistes, esquecimentos, etc.
De acordo com Jung de Campos (2010, p. 36) o inconsciente freudiano
é “a sede de pensamentos, imagens e recordações recalcadas – portanto, de
representações – ligadas a uma pulsão que o sujeito procura repelir”. Aqui, a
relação entre o inconsciente e o recalque é flagrante e merece um comentário.
De acordo com Freud (1996), a essência do recalque não está em
destruir a pulsão, mas em evitar que ela se torne consciente.
Quando isso acontece, dizemos que a ideia se encontra em estado
„inconsciente‟, e podemos apresentar boas provas para mostrar que,
inclusive quando inconsciente, ela pode produzir efeitos, incluindo até
mesmo alguns que finalmente atingem a consciência (FREUD, 1996,
p. 171).

Lacan, ao reler Freud, dá outro contorno ao conceito de inconsciente. De
acordo com Mariani (2010), ao introduzir, no décimo primeiro seminário, o
aforismo “só há causa daquilo que manca” (LACAN, 1988, p. 27), o autor
apresentará o inconsciente como algo que se articula no escape do
encadeamento do significante. “O sujeito do inconsciente é pontual e
evanescente, no exato momento em que é produzido, na sequência, é perdido.
Quando falamos, portanto, falamos alienados ao campo do Outro, uma
alienação importante porque, sem ela, o sujeito não se constitui” (MARIANI,
2010, p. 121).
A relação entre o inconsciente e a expressão do sujeito através da
linguagem é flagrante em Lacan, tanto que o autor apresenta outro aforismo o
inconsciente é “estruturado como linguagem” (LACAN, 2003, p. 492).
Entretanto, é Pêcheux que, com base nos trabalhos de Lacan e de Althusser,
aprofunda o laço entre ideologia e inconsciente, segundo o autor, “a ordem do
inconsciente não coincide com a da ideologia, o recalque não se identifica nem
com o assujeitamento nem com a repressão, mas isso não significa que a
ideologia deva ser pensada sem referência ao registro inconsciente.”
(PÊCHEUX, 2014b, p. 278).
Nesta tese, é a entrada do inconsciente que permite pensar a
constituição de um conceito de sujeito que é duplamente constituído – pela
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ideologia e pelo inconsciente – propondo assim uma ruptura com quaisquer
concepções idealistas/humanistas de um indivíduo plenamente consciente de
seus atos. Aqui, o raciocínio é pautado no trabalho com os processos
imaginários como forma de repensar a função dos seres humanos como
“motores” do turismo, sem perder de vista o seu caráter subjetivo.
No que diz respeito à língua, acredito ser possível apresenta-la como
espaço de materialização dos processos de interpelação ideológica e
inconsciente. Ou seja, ela “é tomada em sua forma material enquanto ordem
significante capaz de equívoco, de deslize, de falha, [...] enquanto sistema
sintático intrinsecamente passível de jogo que comporta a inscrição dos efeitos
lingüísticos [sic] materiais na história para produzir sentidos” (LEANDROFERREIRA, 2003a, p. 196).
A língua, portanto, não está apartada de sua contextura social,
tampouco se configura como um sistema autônomo de códigos ordenados
sintaticamente, ela é espaço de jogo “Entre a miragem de uma língua sem
regras e o fantasma de uma língua regrada de maneira estável e categórica”
(GADET, 2016, p.198).
No decorrer deste trabalho, a língua é tratada através de seu caráter de
opacidade, admitindo-se que os sentidos não são dados a priori, subvertendo
assim a lógica de correspondência direta entre significante e significado
preconizada por Ferdinand de Saussure e rompendo com a concepção de
língua enquanto código e/ou instrumento de comunicação ideologicamente
neutro (Leandro-Ferreira, 2003a).
O enfoque material da língua enquanto lugar de realização dos
processos discursivos está presente no trabalho com a noção de fenômeno
que funciona de base para concepções epistemológicas do Turismo
apresentadas ao longo da tese.
Quanto ao quarto conceito, o discurso, recorro novamente a LeandroFerreira para quem “Os deslocamentos teóricos propostos pela Análise do
Discurso, tendo em conta as outras disciplinas e seu conjunto estabelecido de
princípios, valores e conceitos, passam necessariamente pela noção de
discurso, entendido como processo social, cuja materialidade é lingüística [sic]”
(LEANDRO-FERREIRA, 2003a, p. 193).
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Ao reler Michel Pêcheux, Maldidier (2003) apresenta uma definição
bastante ampla acerca do discurso:
O discurso me parece, em Michel Pêcheux, um verdadeiro nó. Não é
jamais um objeto primeiro ou empírico. É o lugar teórico em que se
intricam, literalmente, todas as suas grandes questões sobre a língua,
a história, o sujeito. A originalidade da aventura teórica do discurso
prende-se ao fato que ela se desenvolve no duplo plano do
pensamento teórico e do dispositivo da análise de discurso, que é seu
instrumento (MALDIDIER, 2003, p. 15-16).

O conceito de discurso, portanto, não está situado apenas no nível da
enunciação e da dinâmica comunicacional entre um remetente e um
destinatário, “[...] pois, no funcionamento da linguagem, que põe em relação
sujeitos e sentidos afetados pela língua e pela história, temos um complexo
processo de constituição desses sujeitos e produção de sentidos” (ORLANDI,
2012, p. 21).
Por conseguinte, as dinâmicas da interpelação ideológica e as
manifestações do inconsciente estão mobilizadas de tal modo, que o conceito
de discurso não é dado a priori, mas resulta do funcionamento dessas outras
estruturas na linguagem que materializa o discurso.
Aqui, vê-se articulada a tríplice aliança que funda o nó tenso da Análise
de Discurso, o Materialismo Histórico, focado na leitura althusseriana de Marx,
a Psicanálise, orientada pelas reflexões freudo-lacanianas e a Linguística,
pensada a partir da concepção não-positivista dos estudos saussurianos. Nas
palavras de Leandro-Ferreira (2003a, p. 193):
O discurso é o objeto que nos permite observar as relações entre
ideologia e língua, bem como os efeitos do jogo da língua na história
e os efeitos desta na língua. É através do discurso que se vai
compreender como um material simbólico produz sentidos e como o
sujeito se constitui. Ao situar-se como lugar privilegiado de
observação entre a língua, a ideologia e o sujeito, o discurso propicia,
como bom observatório, a visualização das propriedades do
complexo dispositivo teórico-analítico.

Nesta tese, o conceito de discurso permite ir além do que é dado de
imediato pelos enunciados acerca da epistemologia do Turismo, transpondo e
expondo os efeitos de evidência, lançando luz aos efeitos ideológicos
intrínsecos a essas elaborações.
De modo mais direto, ao falar de discurso pretendo chamar a atenção
para determinados efeitos de sentido – resultantes de uma dinâmica tensa
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entre ideologia, inconsciente e língua – que se materializam em enunciados
sobre a epistemologia do Turismo.
Nesta tese, toda a dinâmica que envolve a liberação dos processos
ideológicos opacizados no efeito de evidência passa, fundamentalmente, por
um gesto analítico de quatro tempos que contempla os objetivos específicos
propostos.
O primeiro tempo é caracterizado pela organização de um panorama
acerca da produção teórica em epistemologia do Turismo, cujo fio condutor é a
proposição de correntes ou escolas teóricas elaboradas por Panosso Netto e
Castillho Nechar (2016) e atualizadas em Tadioto, Jung de Campos e Vianna
(2022). Nessa etapa do texto destaco a multiplicidade teórica acerca do tema
pesquisado e chamo a atenção para a regularidade no uso do binômio
turismo/fenômeno nas elaborações apresentadas.
O segundo tempo do gesto analítico se dá com o objetivo de demonstrar
como a produção do conhecimento científico é atravessada ideologicamente.
Nesse sentido, destaco fragmentos textuais representativos de algumas
abordagens teóricas apresentadas no tempo anterior e as articulo com o
conceito de interdiscurso e seus modos de funcionamento – discursotransverso e pré-construído –. Como resultado desse processo, encontramos o
reforço na regularidade do binômio turismo/fenômeno tomado como sequência
discursiva de referência na epistemologia do Turismo.
O terceiro tempo de análise é caracterizado pela suspeição da
regularidade observada na mobilização do binômio turismo/fenômeno. A partir
dessa suspeição, retomo a crítica ao idealismo que permeia a disciplina
discursiva pecheutiana, definindo assim a tomada do turismo enquanto
fenômeno como uma perspectiva de caráter idealista.
O quarto tempo de análise é fruto do questionamento central desta tese
e se organiza em torno de uma tomada de posição materialista acerca do
Turismo. Nesse momento do texto, faço um retorno à filosofia materialista,
articulando nomes como Bachelard, Canguilhem, Althusser, Lacan e Saussure,
chegando assim à proposição conceitual que marca esta tese: o entendimento
do turismo como prática.
Por conseguinte, o capítulo que precede às conclusões deste trabalho
está estruturado na montagem e proposição conceitual do Turismo como
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prática implicada na descentralização do sujeito em deslocamento e focada na
espacialidade imaginária da destinação.
Como efeito de fechamento, organizei o balanço teórico final desta tese
a partir do reforço da proposta conceitual elaborada, da retomada do gesto
analítico e da ênfase no caráter aberto deste trabalho, disponível para
aprofundamentos, críticas e revisões.
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2. SOBRE O ESTADO ATUAL DA PRODUÇÃO TEÓRICA EM
EPISTEMOLOGIA DO TURISMO

Conforme mencionado anteriormente, este capítulo representa um
primeiro tempo de análise, organizado em torno da estruturação de uma base
para o entendimento do estado atual da produção teórica em epistemologia do
Turismo.
Cabe ressaltar, no entanto, que a referência a um estado atual não é
feita aqui no sentido de circunscrever um universo de publicações “atuais”
sobre o tema em questão, tampouco se pauta pela organização de um “estado
da arte” da epistemologia do Turismo. O foco deste momento é pensar o modo
como o trabalho intelectual está diretamente relacionado a tomadas de
posições que resultam em alianças e rupturas.
Ao falarmos em epistemologia, adentramos em um terreno de
multiplicidades, como evidenciam Japiassú e Sousa Filho (2001, p. 63) ao
afirmarem que “[...] a epistemologia é uma disciplina proteiforme [...]”. Os
autores utilizam esse adjetivo – proteiforme – para pautarem que, enquanto
uma disciplina, a epistemologia pode assumir diferentes funções e modos de
operação.
Assim, das questões cognitivas da aprendizagem em Piaget até a
perspectiva histórica descontinuísta de Bachelard, há um leque de opções
quando se trata do estudo da produção – da constituição, da aquisição e/ou da
sistematização – do conhecimento científico.
Portanto, ao tomar as correntes teóricas como um fio condutor para o
presente capítulo não objetivo articular tais correntes a um conceito específico
de epistemologia indicando aquela que, dentre todas as abordagens
caracterizadas, seria a mais adequada. Pelo contrário, o raciocínio que norteia
este capítulo está focado no reconhecimento de que, em cada proposição
teórica – sintetizada como uma corrente ou escola epistemológica – há uma
tomada de posição acerca do objeto. Uma posição teórica, mas que exprime
uma forma específica de lidar com uma problemática.
Problemática, aliás, que não é expressa em um problema de pesquisa,
mas sim na relação do cientista com o mundo em que este se insere, ou, nas
palavras de Atlhusser:
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[...] o conceito de problemática [...] evidencia, no interior de um
pensamento, o sistema de referência interno objetivo de seus
próprios temas: o sistema de perguntas que comanda as respostas
dadas por essa ideologia. É preciso então, antes de tudo, fazer a uma
ideologia a pergunta sobre suas perguntas para compreender, nesse
nível interno, o sentido de suas respostas. Mas essa problemática é,
em si mesma, uma resposta, não mais à suas próprias perguntas –
problemas – internas, mas aos problemas objetivos colocados por
seu tempo à ideologia (ALTHUSSER, 2015, p. 67).

Em outras palavras, o que apresento aqui como escolas teóricas, são,
na perspectiva althusseriana, demonstrações da relação entre o pensamento
de determinados teóricos ocupados com a cientifização do Turismo com uma
demanda ideológica específica, estabelecida na formação social em que esses
autores estão inseridos. É a problemática que contingencia os limites e as
possibilidades de cada proposição teórica caracterizada.
A análise das correntes teóricas, portanto, caracteriza-se como uma
leitura sintomal dos arranjos que determinados autores – interpelados
ideologicamente e articulando ferramentais (teóricos) específicos – deram à
questão da epistemologia do Turismo, para, a partir daí, tentar desvendar qual
a demanda externa imposta pela ideologia.
Para tanto, prossigamos aos poucos. Existe uma questão relevante no
processo de construção desse mundo conceitual do Turismo que é intrínseco a
boa parte das proposições sobre o tema, trata-se do reconhecimento de que a
humanidade sempre viajou.
Civilizações antigas da Ásia, do Mediterrâneo e do Oriente Médio
deixaram os registros de suas experiências, em sua grande maioria associados
aos modos de vida dos povos visitados. Da mesma forma, durante o período
de expansão e dominação de novos territórios, árabes, europeus e japoneses
também deixaram seus registros de viagens, alguns datados de 800 A.C.
(GRABURN; JAFARI, 1991).
Os apontamentos de Graburn e Jafari (1991) dão conta também de que,
no século XV, especialmente na Europa, com o avanço das tecnologias
náuticas e cartográficas, as viagens tornaram-se mais frequentes e, com a
invenção da imprensa, os registros dessas viagens passaram a ser ainda mais
comuns. A partir da metade do século XVI, começam a aparecer os registros
de viajantes europeus – especialmente da porção norte do continente – para
spas em seus próprios países, universidades ou ruínas de grandes civilizações
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da parte sul da Europa. Nesse contexto se observa também a prática do Grand
Tour.
Mais adiante, no século XIX, a partir das transformações sociais
decorrentes da Revolução Industrial, as viagens passam a ser mais frequentes
e massificadas. O inglês Thomas Cook aparece como uma figura importante
para da época, a quem se credita a criação do turismo moderno, já que as
viagens de trem comercializadas por Cook envolviam atividades como
agenciamento, reserva de assentos e de hospedagem e compartilhamento de
guias turísticos (GRABURN; JAFARI, 1991).
De modo mais sintético, Ignarra (2013), vai afirmar que, em termos
históricos, o turismo se inicia quando o ser humano sedentário passa a realizar
viagens com finalidade de comércio. Barreto (2006), também vai pautar uma
pré-história do turismo como algo situado em um passado distante, afirmando
que existem evidências de viagens desde antes das civilizações da
antiguidade.
A constatação da presença das viagens ao longo da história leva então
ao reconhecimento de que o ser humano sempre viajou. Esse reconhecimento,
inclusive é, não raramente, trazido à discussão em estudos do Turismo a partir
de um raciocínio lógico de proposição equivalente: se o homem sempre viajou,
então o turismo sempre existiu.
A compreensão expressa nesse enunciado de lógica equivalente remete
diretamente àquilo que afirmei ainda na introdução do texto quando reconheci a
relação dual entre o espaço empírico e o espaço científico – onde o turismo é
praticado e onde é conceitualizado, respectivamente – ou seja, na medida em
que os registros das viagens remontam da antiguidade, então a gênese do
conceito de Turismo está expressa em tais registros. A esse respeito, proponho
uma primeira ruptura.
Deste ponto em diante, não falaremos mais em uma relação dual entre o
campo empírico e o campo científico, mas adotaremos uma perspectiva
pluralista. Por ora, tomarei como base as considerações de Karl Popper sobre
a filosofia pluralista, bem como a articulação dessa teoria no Turismo, feita por
Tribe (1997).
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Para Popper (1975), existem três mundos ontologicamente distintos, o
mundo material, o mundo mental e o mundo das ideias. Na articulação da
proposição popperiana, Tribe (1997, p. 642), apresenta:
O turismo como fenômeno é aquele mundo externo (mundo I) onde
os humanos se ocupam de ser turistas. É tudo o que os humanos
decidem fazer dentro da definição bastante ampla do termo que é
grande, confuso, complexo e dinâmico.
Este não é o mesmo mundo que o estudo do turismo. Este último
consiste em uma comunidade de pesquisa em turismo (mundo II) e
um registro simbólico de conhecimento objetivo do turismo (mundo
III). É uma tentativa do homem de capturar, representar, descrever e
explicar o fenômeno do turismo (tradução minha).

Prosseguindo cuidadosamente na interpretação de Tribe sobre a filosofia
pluralista de Popper, é necessário fazer uma breve ressalva. Em seu texto,
Popper (1975) trata o segundo mundo como mundo mental ou mundo dos
estados mentais – mental world or the world of mental states no original em
inglês5 –, enquanto Tribe (1997), trata desse segundo mundo como o mundo
da consciência humana – human consciounsness – e essa diferença se torna
mais importante na medida em que avançamos na reflexão popperiana.
Ao citar um exemplo da filosofia da linguagem, o autor descreve mais
didaticamente a sua divisão pluralista:
Se dizemos “vi uma coisa escrita num papiro” [...] falamos de
entidades linguísticas como pertencentes ao primeiro mundo; não
implicamos que podemos ler a mensagem. Se dizemos “fiquei
grandemente impressionado com a seriedade e a convicção com que
o discurso foi proferido”, [...] falamos de entidades linguísticas como
pertencentes ao segundo mundo. Se dizemos “mas James disse hoje
precisamente o contrário do que John disse ontem” [...], ou se
falamos de platonismo ou da teoria do quantum, então falamos de
alguma significação objetiva, de algum conteúdo lógico objetivo; isto
é, falamos da significação de terceiro mundo da informação ou da
mensagem transmitida no que foi dito ou escrito. (POPPER, 1975, p.
154).

O cuidado a que me refiro está alinhado a essa distinção entre o
pensamento de Popper e a leitura feita por Tribe. Em meu entendimento, o
segundo mundo descrito por Popper (1975) faz referência a um espaço de
experimentação empírica, de “sensações”, “emoções” ou até mesmo
“percepções”, não trata exclusivamente da consciência, mas, como o próprio
autor diz, dos estados mentais. Já Tribe (1997), ao situar o segundo mundo
5

A transcrição foi feita da primeira edição do livro Objective knowledge: an evolutionary
approach, publicado em 1972 pela Oxford University Press.
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como o lugar da “comunidade de pesquisa em turismo”, parece limitar
demasiadamente o lugar de expressão dos estados mentais, ainda que o faça
propondo uma articulação com o Turismo.
O segundo mundo a que se refere Popper é um espaço de mediação,
uma ponte, entre os outros dois mundos:
[...] a mente humana pode ver um corpo material no sentido literal de
“ver”, no qual os olhos participam do processo. Pode também “ver” ou
“apreender” um objeto aritmético ou geométrico; [...]. Mas embora,
neste sentido, “ver” ou “apreender” se use de maneira metafórica, isto
denota, não obstante, uma relação real entre a mente e seu objeto
inteligível, o objeto aritmético ou geométrico; e a relação é
estreitamente análoga a “ver” no sentido literal. Assim, a mente pode
ligar-se a objetos tanto do primeiro mundo quanto do terceiro mundo.
(POPPER, 1975. p. 153).

Feita essa ressalva, o que mais interessa na concepção de Tribe (1997),
é o fato de o autor propor uma distinção entre o turismo enquanto algo externo
– onde os humanos se ocupam de ser turistas – e um espaço de registro
simbólico do conhecimento, ou seja, onde a teoria é construída. Para Tribe
(1997, p. 642), o terceiro mundo é “[...] uma tentativa do homem de capturar,
representar, descrever e explicar o fenômeno do turismo”.
O ponto então é que registros de deslocamentos remotos são
fundamentalmente expressões acerca das vivências sentidas naquilo que
Popper (1975) chama de segundo mundo. O fato de eles serem entendidos
como lugares de gênese do Turismo como vemos hoje é decorrente de um
processo conceitualização posterior. Ou seja, na medida em que se entende o
turismo como um fenômeno social relacionado ao deslocamento por razões
recreativas ou culturais, pressupõe-se também que deslocamentos similares,
promovidos ao longo da história da humanidade, são análogos ao turismo.
Se mantivermos a perspectiva de Popper (1975), poderemos então
inferir que registros das viagens similares ao turismo, representariam algo
como a materialização das apreensões humanas acerca da experiência. Esses
registros só podem ser observados pelo prisma do turismo porque existe uma
articulação conceitual que é posterior, a partir da qual é possível estabelecer
similaridades. Logo, o raciocínio lógico a ser empregado não é “se o homem
sempre viajou então o turismo sempre existiu”, mas “se turismo é x, então,
certos deslocamentos feitos ao longo da história podem ser observados como
lugares de gênese de x”.
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É nesse contexto que a elaboração do primeiro enunciado proposto
nesta tese é “o ser humano se desloca”. Trata-se de reconhecer que nem todo
o deslocamento humano é análogo ao turismo e, por conseguinte, nem todos
os modos de deslocamento que se estabeleceram ao longo da história podem
ser compreendidos como pontos de origem do turismo.
A distinção entre os deslocamentos em geral e o turismo põe a
problemática do conceito no foco da discussão. Afinal, é a partir da proposição
do conceito que se estabelecem pontos diferenciais entre o que é, o que pode
vir a ser e também o que não pode ser visto sobre determinado nome.
Somos assim levados a observar os aspectos relativos à elaboração de
conceitos sobre o turismo, reconhecendo sua história de abordagens múltiplas.
Nesse sentido, cabe destacar também a tomada do turismo como um objeto de
outras áreas de conhecimento mais consolidadas. Conforme Darbellay e Stock
(2012), essas áreas utilizaram o turismo como um meio de investigação dos
seus problemas – na antropologia, por exemplo, a relação dos sujeitos com o
turismo acaba sendo uma forma de investigar, pelo turismo, os problemas das
sociedades.
Autores como Graburn e Jafari (1991) e Darbellay e Stock, (2012), ainda
atentam para o modo como o turismo foi tomado como um objeto de estudo
disciplinar, primeiro pelos historiadores, focados nos registros de viagens
contextualizados mais acima, depois pelos geógrafos, interessados em
trabalhos descritivos, impulsionados pelas transformações sociais da década
de 1930 e, após a Segunda Guerra, como tema de interesse dos campos da
gestão e da economia, focados no “efeito multiplicador” do turismo. A partir da
década de 1960, o tratamento disciplinar se multiplica ainda mais, com o
turismo sendo abordado por campos como o da Sociologia, da Antropologia, da
Psicologia, etc.
A fragmentação do turismo como objeto de estudo também é observada
por Cohen (1974). Embora o autor não proponha uma ruptura efetiva com esse
problema – uma vez que propõe estudar o turismo sobre o viés exclusivamente
sociológico – ele o apresenta como um conceito difuso – fuzzy concept – que
precisa ser analisado pela articulação de uma variedade de dimensões.
Entretanto, como cada campo teórico formulou suas próprias noções sobre o
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turismo, a multidimensionalidade do fenômeno acabou desconsiderada (BENI;
MOESCH, 2017).
Contemporaneamente, tem-se buscado cada vez mais, pensar o turismo
para além de uma perspectiva disciplinar, assumindo-se a importância de um
direcionamento inter-transdisciplinar. Essa busca tem levado também, a uma
multiplicidade de abordagens.
Conceitos filosóficos, sociais e antropológicos, tais como,
fenomenologia, pós-modernidade, hipermodernidade, mobilidade, são
revisados e atualizados, gerando uma profusão de novos
conhecimentos e novas abordagens teóricas, e que podem confundir
até o mais experiente pesquisador. PANOSSO NETTO, TOMILLO
NOGUERO; JÄGER, 2011, p. 541)

Por conseguinte, levando em conta a necessidade de se pensar o
turismo não como objeto de estudo dependente de outras disciplinas (ARIAS
CASTAÑEDA, CASTILLO NECHAR, PANOSSO NETTO; MENDOZA VALDES,
2013), mas a partir de uma reflexão acerca de suas formas de realização em si
mesmo e reconhecendo a multiplicidade de abordagens possíveis, proponho
agora um processo de reflexão particular, que começa a delinear aquilo que
defini anteriormente como “crítica interna”. Uma prática reflexiva conduzida por
aqueles que praticam ciência nos limites do campo científico em questão, que
objetiva adequações e reorganizações conceituais específicas e que define os
limites de um determinado campo em relação aos outros (HERBERT, [1966]
2011).
A via que dá acesso a essa crítica interna baseia-se no reconhecimento
de correntes ou escolas teóricas que discutem a epistemologia do Turismo.
Conforme já mencionei, em um trabalho ainda inédito (TADIOTO, JUNG DE
CAMPOS; VIANNA, 2022), organizamos a montagem de um arquivo sobre
epistemologia do Turismo a partir de artigos publicados nos periódicos reunidos
pelo site Publicações de Turismo. A montagem desse arquivo foi orientada pelo
texto de Panosso Netto e Castillo Nechar (2016), onde os autores propõem
seis escolas teóricas de epistemologia do turismo: o Positivismo, o Sistemismo,
a Fenomenologia, a Hermenêutica, o Marxismo e a Crítica. A partir da
montagem do arquivo, adicionamos ao construto dos autores mais uma escola
teórica, que chamamos de Complexa/Ecossistêmica.
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Assim, reconhecendo as correntes teóricas, contextualizando-as e
analisando suas divergências, similitudes e relações, acredito ser possível
começar a delinear um processo de crítica que considere a multiplicidade, ao
mesmo tempo em que vai além de seus efeitos de evidência.

2.1. CORRENTES TEÓRICAS EM EPISTEMOLOGIA DO TURISMO

Tomando então o caminho das correntes teóricas definidas por Panosso
Netto e Castillo Nechar (2016) e a posterior inclusão efetuada em nosso estudo
(TADIOTO, JUNG DE CAMPOS; VIANNA, 2022), apresento a seguir uma
síntese das sete correntes teóricas elencadas, refletindo brevemente sobre
suas bases teórico-filosóficas e articulações com relação ao Turismo.

2.1.1 Corrente Positivista

O Positivismo pode ser descrito como um movimento de pensamento
relevante na Europa entre o final da primeira metade do século XIX até a
primeira Guerra Mundial e teve desdobramentos em diversos campos, como as
artes, a literatura e a filosofia. Sua organização está relacionada a certo
entusiasmo em torno da ideia do progresso humano e social, impulsionado pela
expansão colonial da Europa para a África e a Ásia, bem como a um período
de paz entre as nações (SILVINO, 2007).
Enquanto corrente filosófica, o positivismo influenciou diferentes
produções humanas e situou-se em tradições culturais distintas:
França (inseriu-se no racionalismo) - de Descartes a Auguste Comte;
Inglaterra (tradição empirista e utilitarista) - John Stuart Mill e Herbert
Spencer; Alemanha (cientificismo e monismo materialista) - Ernst
Heckel e Jakob Moleschott; Itália (naturalismo renascentista) Roberto Ardigò, e demarcou, antes de tudo, o espírito da época
(SILVINO, 2007, p. 279).

Em seu dicionário de filosofia, Japiassu e Souza Filho (2001),
apresentam Auguste Comte (1798-1857) como o filósofo que formulou o
positivismo, essa determinação dos autores permite seguir na explicação sobre
esse modo de pensamento a partir das proposições de comtianas.
Para Comte (1978), o espírito humano refletiu sobre os fenômenos do
mundo em três estados distintos: o primeiro, teológico, a partir do qual os
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fenômenos eram atribuídos a agentes sobrenaturais – para o autor, religiões
monoteístas trataram de unificar esses diversos agentes em um único
representante divino e todo poderoso. O segundo estado descrito por Comte é
o estado metafísico, onde agentes sobrenaturais do estado teológico foram
substituídos por agentes abstratos, unificados sob a configuração de
“natureza”.
É no terceiro estado que está centrada a empreitada positivista.
Chamado por Comte de estado positivo, ele é focado em descobrir as leis
efetivas e invariáveis presentes nos fenômenos da natureza.
[...] o caráter fundamental da filosofia positiva é tomar todos os
fenômenos como sujeitos a leis naturais invariáveis, cuja descoberta
precisa e cuja redução ao menor número possível constituem o
objetivo de todos os nossos esforços, considerando como
absolutamente inacessível e vazia de sentido para nós a investigação
das chamadas causas, sejam primeiras, sejam finais. (COMTE 1978,
p. 7).

O foco da filosofia positiva, explica Comte (1978), não é “[...] apresentar
todos os fenômenos naturais como sendo, no fundo, idênticos, em que pese a
variedade de circunstâncias.” (COMTE, 1978, p. 20), mas sim propor um
método único, a partir do qual seja possível observar qualquer um dos ditos
fenômenos da natureza. “A única unidade indispensável é a unidade do
método, que pode e deve evidentemente existir e já se encontra, na maior
parte, estabelecida. Quanto à doutrina, não é necessário ser una, basta que
seja homogênea.” (COMTE, 1978, p. 20).
Assim, em seu curso de filosofia positiva, Comte propõe trabalhar
exclusivamente com ciências que chama de abstratas/gerais, que têm “[...] por
objeto a descoberta de leis que regem as diversas classes de fenômenos e que
consideram todos os casos possíveis de conceber;” (COMTE, 1978, p. 24).
Essas ciências abstratas, são a base de outro grupo maior de ciências
concretas, particulares e descritivas, que tratam da aplicação das leis –
abstratas – à história dos diferentes seres existentes. Essa distinção é
explicada pelo autor sob diversos exemplos, um deles é a relação entre a
fisiologia geral e a zoologia propriamente dita: a fisiologia estuda as leis gerais
da vida e a zoologia aplica tais leis para estudar corpos vivos específicos.
Em uma retrospectiva enciclopédica, Comte apresenta uma hierarquia
das ciências abstratas a partir da premissa de que, quanto mais simples ou
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geral o fenômeno do qual a ciência se ocupa, mais basilar é o seu lugar na
hierarquia. Assim, o autor elabora o esquema de hierarquia teórica das
concepções humanas ou quadro sintético da ordem universal segundo uma
escala enciclopédica de cinco ou sete graus, reproduzido na sequência.

Figura 1 - Esquema sintético da ordem universal segundo uma escala
enciclopédica de cinco ou sete graus

Fonte: Adaptado de Comte (1978).

Em seu curso de filosofia positiva, Comte (1978), demonstra claramente
a intensão de formular o que chama de “física social”, como parte integrante do
sistema das ciências de observação, completando assim a estrutura
hierárquica das ciências.
O tema do positivismo, entretanto, não se esgota em Comte, uma vez
que suas produções reverberam em diversos aspectos e influenciam a
estruturação e estabelecimento de campos como a neurologia e a psicologia
positiva. Além disso, na década de 1920, o positivismo é retomado pelos
pensadores do Círculo de Viena, que propõem o neopositivismo (MARTINS,
BOEMER; FARRAZ, 1990).
Assim, levando em conta esta breve contextualização do pensamento
comtiano, é possível dizer que, pelo viés positivista, o Turismo estaria inserido
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em um espaço de reflexão inerente à sociologia – entendida como o domínio
de estudo direto da ordem humana.
Entretanto, o enfoque positivista resiste em conferir espaço ao Turismo
dentro do grande guarda-chuvas das ciências sociais. Isso se deve ao
reconhecimento da multidisciplinaridade dos estudos turísticos. Tribe (1997),
por exemplo, destaca que os conceitos com os quais o turismo Trabalha –
destinação, impactos turísticos, motivações turísticas, etc. – são oriundos e
articuláveis em outros campos do conhecimento, como a geografia, a
psicologia e administração, a economia, entre outras. “Os estudos turísticos,
por si só, não oferecem uma distinta e estruturada forma de analisar o mundo,
assim como faz a física.” (TRIBE, 1997, p. 643, tradução minha).
Panosso Netto e Castillo Nechar (2016) alertam para o fato de que o
turismo não guarda – e nem deve guardar – relação com o modo de
constituição lógica e teórica das ciências exatas, uma vez que os paradigmas e
métodos não são os mesmos.
A abordagem positivista está expressa em determinados estudos que,
por não considerarem o Turismo como um domínio de conhecimento
independente, o utilizam como mero objeto de pesquisa. Alguns trabalhos, por
exemplo, apresentam numericamente índices de crescimento ou queda de
turistas em determinada localidade sem sequer articular ao estudo uma
definição para a noção de “turista”.
Estudos com esses tipos de escopo, embora contribuam com a
produção

de

conhecimento

para

o

Turismo,

acabam,

ainda

que

involuntariamente, contribuindo para a concepção de que o Turismo não
precisa de conceitos próprios, uma vez que pode ser estudado por diversas
disciplinas.
A crítica ao método positivista não é algo exclusivo no campo do
Turismo, aliás, é o reconhecimento de que as Ciências Humanas não podem
ser vistas sob o mesmo prisma metódico das Ciências Exatas que dá as
condições para a proposição do pensamento fenomenológico como alternativa
para pensar as ciências humanas fora dos limites do positivismo (MARTINS,
BOEMER; FARRAZ, 1990).
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2.1.2 Corrente Fenomenológica

Para Dartigues (1992), o pensamento fenomenológico é inaugurado por
Husserl e está inserido num período de crise específico da última década do
século XIX:
[...] Hegel, que iluminava todo o pensamento alemão quarenta anos
antes, voltou à sombra e a influência de Schopenhauer entra em
declínio. Sem dúvida, pensadores poderosos como Marx, Freud e
Nietzsche estão a produzir, mas não interessam ainda senão círculos
restritos e só despontarão verdadeiramente no século seguinte. É a
Ciência que doravante preenche o espaço deixado vazio pela filosofia
especulativa e, sobre o seu fundamento, o positivismo, para o qual o
conhecimento objetivo parece estar definitivamente ao abrigo das
construções subjetivas da metafísica. (DARTIGUES, 1992 p.9).

Além

de

estar

fundamentada

numa

crítica

ao

positivismo,

a

fenomenologia de Husserl toma também, como pedra fundamental, o
pensamento cartesiano. “[...] o estudo das meditações cartesianas interveio na
nova configuração da fenomenologia nascente e lhe deu a forma de sentido
que agora tem e que quase lhe permite chamar-se um novo cartesianismo, um
cartesianismo do século XX.” (HUSSERL, 2017, p. 7).
O raciocínio de Husserl está, portanto, baseado em uma ruptura efetiva
com qualquer tipo de naturalismo, como forma de desfazer a confusão de que
a descoberta das causas exteriores de um fenômeno correspondem à natureza
desse fenômeno, ou seja, a mensuração e quantificação de um dado
fenômeno, não determinam o seu objeto (DARTIGUES, 1992).
Transpondo a proposição fenomenológica para o Turismo então,
teríamos algo como: mensurar e quantificar o fenômeno turístico não permite
que se apreenda algo sobre ele, afinal, não é possível elaborar sobre um
fenômeno, sem que antes, tenha-se apreendido sobre a essência desse
fenômeno.
Eis então a distinção fundamental entre o que se chama de fenômeno no
positivismo e na fenomenologia. Enquanto para o pensamento positivista os
fenômenos são hierarquizáveis a partir da ordenação do mais simples para o
mais complexo e são submetidos a um método único, na perspectiva
fenomenológica, o fenômeno “[...] é tudo aquilo que é vivência, na unidade de
vivência de um eu [...]” (HUSSERL, 1996, p. 207).
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A fenomenologia funciona como a doutrina das vivências em geral, de
todos os dados genuínos e intencionais que podem ser evidenciados nas
vivências (HUSSERL, 1996). Já no que tange ao método, a fenomenologia
apresenta uma construção mais dinâmica ao longo de sua história como
abordagem filosófica.
Inicialmente, o método fenomenológico limitava a epoché – termo
herdado do pensamento cético6 – a uma redução psicológica de suspensão do
mundo exterior que se centrava no ego como o lugar de raciocínio. Tratava-se
de uma espécie de “análise baseada na primeira pessoa do singular.”
(SANTOS, 2014, p. 35). A centralidade do ego no método de redução proposto
nesse primeiro momento remete a uma autorreflexão, um processo
autocentrado que, via de regra, só pode servir para o sujeito que reflete, mas
não para os outros.
Dessa forma, se não for possível passar do soli ipse do ego ao outro
e ao nós intersubjetivo, o mesmo relativismo que Husserl acusa
veementemente nas ciências particulares será imputável à sua
fenomenologia transcendental, que pretende ser ciência universal.
Assim, toda contribuição que o método pode trazer [...] só não será
7
ilusória se conseguir evitar uma recaída no solipsismo . (SANTOS,
2014, p.35).

A libertação fenomenológica do isolamento da consciência individual em
si mesma vem com a articulação de uma redução transcendental, que, grosso
modo, consiste na suspensão do eu enquanto uma atitude – de quem pensa –
de pôr em questão o próprio pensamento, admitindo que não é possível que
essa seja a única forma de refletir sobre a coisa em questão. Surge então, a
figura de um “nós intersubjetivo”. Esse conceito abarca a possibilidade de se
pensar que, assim como existe um “eu” com uma constituição específica – de
costumes, história, hábitos, etc. – existem também comunidades, organizadas
a partir da união de diversos “eus” que compartilham vivências, histórias, etc.,
como uma unidade solidária. (SANTOS, 2014).
Assim, o pensamento fenomenológico toca em temas como a empatia, a
alteridade, o estranho e as relações ego/alter ego, como forma de explicar e
6

Segundo o ceticismo clássico, suspensão do juízo que resulta da impossibilidade de se
decidir sobre a validade de doutrinas opostas acerca de algo. (GRABURN; JAFARI, 1991).
7

Termo de sentido negativo, e até mesmo pejorativo, designando o isolamento da consciência
individual em si mesma, tanto com relação ao mundo externo quanto em relação a outras
consciências; (GRABURN; JAFARI, 1991).

40

dar contornos ao processo de apreensão dos fenômenos. Como resultado, a
fenomenologia de Husserl vai se construir como uma “filosofia transcendental”
que, ao mesmo tempo em que suspende as afirmações de uma atitude natural,
compreende o mundo como um sempre já ali (MERLEAU-PONTY, 1999).
Ainda no campo da filosofia, o pensamento husserliano vai se configurar
como um movimento importante, que, em seu desdobramento, influencia
marcantemente a produção de diversos pensadores, como Martin Heidegger e
sua ontologia, e Maurice Merleau-Ponty com a fenomenologia da existência
(LIMA, 2014).
No Turismo, e especialmente no contexto brasileiro, uma das obras com
mais destaque a articular a fenomenologia com o turismo é Filosofia do
Turismo: teoria e epistemologia do professor Alexandre Panosso Netto. Nesse
livro, o autor mapeia três fases de desenvolvimento dos estudos turísticos – a
pré-paradigmática (situada antes da aplicação da teoria dos sistemas ao
turismo), a paradigma (onde o autor sustenta a afirmação de que o paradigma
dos estudos turísticos se estabelece no momento em que a teoria geral dos
sistemas é aplicada ao turismo) e a fase das novas abordagens (onde se
localizariam novas interpretações capazes de superar os problemas da visão
sistêmica) – (PANOSSO NETTO, 2005).
Após essa divisão, Panosso Netto recorre ao método fenomenológico e
posterior aplicação em uma pesquisa de campo, realizada na cidade de Foz do
Iguaçu – PR. Ainda que para a análise dos dados Panosso Netto (2005) utilize
de uma abordagem hermenêutica, ao concluir seu estudo o autor afirma
“Pesquisas de natureza fenomenológica restabelecem o humano como sujeito
principal do fenômeno turístico, assim a responsabilidade do estudo desse ser
„enigmático‟ retorna, com mais força, para o campo das ciências sociais e
humanas.” (PANOSSO NETTO, 2005, p. 135).
No estudo de Panosso Netto (2005) é possível observar aspectos
inerentes à abordagem fenomenológica. O autor realiza uma pesquisa de
campo com turistas que responderam a quatro perguntas – Em seu entender, o
que é turismo?; Você se considera um turista? Por quê?; Em seu entender, o
que faz um turista ser um turista? e Você poderia descrever a experiência do
que é ser turista? – as respostas dessas perguntas leva à elaboração de
quadros que foram, pouco a pouco, decupados em categorias específicas.
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Desse modo, a pesquisa de campo é predominantemente focada na
experiência e nas apreensões dos turistas que responderam às perguntas
elaboradas pelo autor, cujo trabalho de análise visou à explicitação dos
aspectos essenciais das respostas, num movimento correlato ao da epoché
fenomenológica.
Para além do exemplo de Panosso Netto (2005) e muito embora o
Turismo seja abordado comumente como um fenômeno, a tomada de posição
fenomenológica acerca do Turismo não é tão recorrente. Da Silva, Alcobia,
Hofstaetter e Maia (2018), analisaram 491 dissertações produzidas nos
programas de pós-graduação em Turismo entre 2008 e 2016, desse total, 13
trabalhos analisados aproximaram-se de uma proposição fenomenológica, mas
apenas 5 produções seguiram de forma meticulosa tal abordagem.
Portanto, cabe adiantar uma questão importante nesta tese, o emprego
da noção de fenômeno articulada ao Turismo em diversas configurações não
pressupõe a tomada de uma posição fenomenológica. Retornaremos a essa
afirmação mais adiante.
Por uma questão de proximidade filosófica, tratarei a seguir de alguns
aspectos relativos à abordagem hermenêutica, considerando o trabalho de
Martin Heidegger como seu ponto de partida.

2.1.3 Corrente Hermenêutica
Ao pesquisar pelo conceito de hermenêutica em escritos filosóficos “[...]
encontramos

diversos

significados,

que

são

ilustrados

e

definidos

historicamente, e vão desde a arte de interpretar os livros sagrados, os textos
antigos, os sinais e os símbolos da cultura.” (SIDI; CONTE, 2017, p. 1943),
portanto, tomar Heidegger como ponto de partida não significa exatamente
começar pelo início. O que ocorre é que a proposta hermenêutica de Heidegger
passa pela influência de Husserl e, por conseguinte, por um alinhamento com a
fenomenologia.
Heidegger concorda com Husserl em que não é necessário separar
[...], o ser histórico do ser da natureza para legitimar, no plano da
teoria do conhecimento, a especificidade metodológica das ciências
históricas. Ao contrário, o modo de conhecimento próprio às ciências
da natureza é uma espécie de derivada da compreensão que, como
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diz Heidegger [...], “se aplica à tarefa legítima de apreensão das
coisas [...] em sua essencial incompreensibilidade. (GADAMER,
2003, p. 39-40).

A lógica heideggeriana, nesse sentido é distinta da de outro filósofo
hermenêutico, o alemão Wilhelm Dilthey cujas conclusões giram em torno da
proposição de uma separação entre o ser histórico e o ser da natureza
(GADAMER, 2003). De forma simplificada, enquanto para Dilthey o ser da
natureza – como por exemplo o ser humano visto sob a ótica de um ser vivo de
uma determinada espécie, com todas as subdivisões que lhe cabem – deve ser
separado do ser da história – o ser humano que vive num sistema de culturas,
etc. – para Heidegger, trata-se de reconhecer o ser em uma perspectiva mais
integral, é daí que vem a “análise existencial” – como diz Gadamer (2003) – do
ser-aí, ou o Dasein8.
O Dasein, por definição, trata de um ente que é capaz de compreender a
si mesmo e está relacionado diretamente a nós, seres humanos. Entretanto, o
Dasein
[...] não é sinônimo nem de homem, nem de ser humano, nem de
humanidade, embora conserve uma relação estrutural. Evoca um
processo de constituição ontológica do homem, ser humano e
humanidade. É na pre-sença que o homem constrói o seu modo de
ser, a sua existência, a sua história, etc. (HEIDEGGER, 2005, p. 309).

O que o pensamento heideggeriano leva em conta é que, enquanto um
ser-aí, nos relacionamos com o mundo de acordo com a nossa forma, ao
mesmo tempo em que nos relacionamos com as formas de todas as outras
pessoas no mundo e é esse movimento de sermos para o outro que nos
permite compreender quem somos. (DE ARAUJO, 2014).
Assim, levamos em conta duas questões fundamentais à hermenêutica
em Heidegger. Primeiro, a caracterização do Dasein como um ente que se
estabelece em relação e, em segundo lugar, a centralidade da compreensão.
Ao determinar mais concretamente a estrutura da compreensão na
hermenêutica Gadamer (2003), recorre ao círculo hermenêutico, onde “o
significado antecipado em um todo se compreende por suas partes, mas é à
luz do todo, que as partes adquirem sua função esclarecedora” (p. 58).
8

Na 15ª edição de Ser e Tempo (parte I) traduzida para o português por Maria Sá Cavalcante
Schuback, o Dasein também é traduzido como pre-sença, de modo que é comum encontrar as
três variações em textos no Brasil – Dasein, ser-aí e pre-sença.
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Utilizando o exemplo do estudo de um texto em idioma estrangeiro,
Gadamer (2003) apresenta de modo ainda mais simplificado a relação entre a
parte e o todo do círculo hermenêutico. Segundo o autor, antes de
compreendermos uma frase, levamos em conta uma certa estrutura prévia que
constitui a diretriz da compreensão. Tal processo é orientado por um sentido
global que é anterior à própria análise e que permanece ali, aguardando uma
retificação ou uma confirmação.
Logo, a relação do todo com a parte expressa no conceito de círculo
hermenêutico não diz respeito somente à relação das partes de um texto com a
sua totalidade, mas também aos contextos externos ao texto. Seu espaço se
dá entre o texto e quem o compreende. “A intenção do intérprete é se fazer
mediador entre o texto e a totalidade nele subentendida. Portanto o objetivo da
hermenêutica é sempre restituir e restabelecer o acordo, preencher as
lacunas.” (GADAMER, 2003, p. 59).
Levando em conta a dinâmica da compreensão – expressa no
funcionamento do círculo hermenêutico – e a centralidade do ente como um
ser-aí (Dasein), podemos agora ver como o pensamento hermenêutico é
articulado aos estudos epistemológicos do Turismo.
A questão posta nesse caso é que a hermenêutica deriva formas de
pensamento radicalmente distintas, como é ilustrado por Gadamer (2003) em
suas conferências. Encerrar numa corrente hermenêutica um grande grupo de
estudos ocupados da interpretação de textos sobre a epistemologia do Turismo
é uma estratégia problemática.
Napoleon Conde Caxiola que é citado por Panosso Netto e Castillo
Nechar (2016) como um dos autores que aborda o Turismo pela hermenêutica,
o faz pelo viés da hermenêutica dialética transformacional. Nesse sentido, a
abordagem apresentada pelo autor leva em conta aspectos da hermenêutica
analógica – referenciada em Mauricio Beuchot –, da dialética marxista e da
transformacionalidade, entendida como a “determinação e insistência do
homem para transformar criticamente a realidade objetiva.” (CONDE CAXIOLA,
2009, p. 420).
Já em Pernecky (2010), o conceito de ser-no-mundo de Heidegger é
transformado em outra proposição, cuja tradução livre pode ser “ser-doturismo” (being of tourism). Tal proposta, segundo o autor, faz referência ao
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contínuo engajamento das pessoas com coisas, pessoas, lugares e
circunstâncias que são carregadas de sentidos e significados e que são
marcadas por interconexões específicas, que interferem em nossa vida
cotidiana. “Essa meta-teoria expande os limites daquilo que nós pensamos que
o turismo é/faz e pode ser/fazer. Nessa perspectiva, o turismo se torna um
fenômeno fluido que é aceito e compartilhado (em vários níveis) em diferentes
terrenos culturais.” (PERNECKY, 2010, p. 8, tradução minha).
Em outro texto que também utiliza a abordagem heideggeriana,
Pernecky e Jamal (2010) apresentam um quadro síntese com diretrizes
preliminares para a pesquisa em Turismo. Segundo os autores, a abordagem
hermenêutica fenomenológica de Heidegger permite estudar as experiências
vividas, compreendendo os sentidos de tais experiências para os participantes
envolvidos. Quanto ao método, os autores defendem uma abordagem
interpretativa dialógica, onde entrevistas e observação participante são
possibilidades de coleta de dados sugeridas, entretanto, Pernecky e Jamal
(2010) deixam claro que não há métodos prescritos e que estas formas de
coleta são apenas sugestões.
Tendo em vista a multiplicidade das abordagens e levando em conta a
abertura quanto ao método, situarei de modo generalista a abordagem
hermenêutica como um posicionamento epistemológico interessado na
interpretação e compreensão de textos em seus diversos formatos, cuja
orientação é norteada pelo pensamento de um grupo de autores ditos
hermenêuticos. No Turismo, essa abordagem se interessa prioritariamente na
compreensão da experiência vivida, ao considerar o sujeito na sua dimensão
de ente que participa de relações com os outros e com o mundo.
Seguiremos agora à caracterização da corrente marxista, que guarda
algumas

semelhanças

com

o

raciocínio

de

construção

da

corrente

hermenêutica.

2.1.4 Corrente Marxista

Primeiramente, cabe assinalar para um aspecto problemático nessa
descrição de uma epistemologia marxista feito por Panosso Netto e Castillo
Nechar (2016). Os autores preconizam que a interpretação marxista do
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Turismo se baseia no seu reconhecimento como uma atividade burguesa,
determinada

economicamente

e

cujo

resultado

é

a

exploração

das

comunidades receptoras e ainda citam as abordagens marxistas como críticas
e até radicais. O foco da leitura marxista descrito pelos autores, parece ser
predominantemente econômico:
[...] o turismo é impulsionado – e existe – pelos fatores econômicos
de produção. Da produção de bens e serviços turísticos, surge a
mais-valia, que é o excedente da produção transformado em lucro
pelo empresário. O turismo não está disponível a todos. Somente
aqueles que têm condições financeiras poderão pagar por ele e
desfrutar do status social de ser um turista. Nessa perspectiva, o
homem seria explorado pelo próprio homem. (PANOSSO NETTO;
CASTILLO NECHAR, 2016, p. 40)

O ponto problemático dessa caracterização é a sua generalidade com
relação à teoria marxista. Primeiramente porque o princípio básico da análise
de Marx está relacionado com a questão da totalidade do objeto e não com
seus fatores de produção (MARTONI, 2018). Além disso, apesar de se
fundamentar no pensamento de Marx, o desdobramento teórico dado pela
reflexão de pensadores que leem Marx é múltiplo. Nesse sentido, seria
possível falar em marxismos – no plural – uma vez que algumas concepções
são, inclusive, fundamentalmente distintas entre si.
A obra de Marx influencia outras grandes tradições filosóficas que o
sucedem, como a teoria crítica e o estruturalismo e não é exclusivamente
econômica, mas política, social e histórica (BOUCHER, 2015).
Se para Panosso Netto e Castillo Nechar (2016), a tradição marxista do
Turismo é caracterizada por estudos críticos, acredito não ser incorreto dizer
que, além de ser crítico, o marxismo é autocrítico. Há, por exemplo, dentro do
próprio marxismo, a discussão biográfica sobre a ruptura qualitativa entre os
textos do “Jovem Marx” (1843-1858) e do “Marx Maduro” (1858-1883)
(BOUCHER, 2015).
Já no campo dos estudos revolucionários, um bom exemplo da relação
tensa que se estabelece entre os leitores de Marx é a crítica que faz Lukács
(2003) aos sociais democratas, ao dizer que a forma de organização política da
social democracia representa uma redução da classe operária à sua forma de
existência imediata, caracterizada como simples elemento da sociedade
capitalista, furtando-a de sua força transformadora.
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Em um campo mais teórico, a força autocrítica dos marxistas pode ser
verificada, por exemplo, nas discussões sobre a articulação do materialismo
histórico com a dialética hegeliana, suas inversões e seus deslocamentos.
Sem a pretensão de uma grande retomada acerca dessa multiplicidade
– tendo em vista inclusive que esta tese está diretamente articulada a um
desses tantos “tipos” de marxismo – limito-me a reproduzir alguns exemplos
trazidos por Boucher (2015), como o marxismo hegeliano compartilhado por
Lukács e Gramsci, focado na manutenção da prática e da história e na variação
da estrutura. “Tanto para Lukács quanto para Gramsci, a teoria marxista não
tinha significado fora da militância política da luta de classes; assim, ao
contrário de uma teoria científica da estrutura social, o marxismo era uma
filosofia da práxis.” (BOUCHER, 2015, p. 124).
Gramsci, inclusive, a partir de seus escritos em Cadernos do Cárcere,
propõe também o comunismo como “humanismo integral”, uma teorização que
“[...] permanecerá o ponto de apoio de uma concepção ético-política, que será
necessariamente baseada em uma nova elaboração teórica, isto é, uma nova
„teoria geral do marxismo‟” (D‟ORSI, 2020, p. 104).
Ainda para Boucher (2015), a Escola de Frankfurt também é diretamente
influenciada pelo pensamento de Marx, muito embora proponha também uma
relação direta entre pensadores não marxistas – como Husserl, Weber,
Nietzsche e Schopenhauer – além da flagrante influência da psicanálise
freudiana.
O marxismo da Escola de Frankfurt [...] recusa a ideia do proletariado
como o sujeito-objeto da história. Ao contrário, ele tem como objetivo
um programa de pesquisa materialista interdisciplinar que está
reflexivamente consciente da sua própria posição social na sociedade
de classe e está comprometido com a emancipação prática.
(BOUCHER, 2015, p. 193).

Seguindo com a categorização proposta por Boucher (2015), é possível
encontrar o que o autor chama de marxismo estruturalista – do qual Althusser é
o principal expoente e que será melhor trabalhado oportunamente – um
marxismo analítico – que “[...] se desloca da Teoria do Valor do Trabalho para
novos conceitos de exploração e finalmente para uma preocupação com a
desigualdade na distribuição dos bens de produção.” (BOUCHER, 2015, p.
265), e o Pós-marxismo – definido pela articulação de problemas da sociedade
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contemporânea com a teoria marxista – representado por uma gama de
autores contemporâneos como Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Slavoj Žižek,
Judith Butler, Jacques Rancière e Alain Badiou.
Nesse contexto de multiplicidades, evidencio Santos Filho (2005) como
uma das produções brasileiras exemplares da articulação conceitual entre
Turismo e Marxismo.
Entender o fenômeno turístico nessa perspectiva teórica exige um
esforço por vezes não tão fácil, [...] partimos do pressuposto de que o
turismo, em sua concepção histórica, se constitui em um elemento
que surge desde o aparecimento da mercadoria, quando o trabalho
aparece como necessidade individual e não mais como coletiva.
(SANTOS FILHO, 2005, p. 31-32).

Santos Filho (2005) chama a atenção para uma questão fundamental
que permeia toda a teoria marxista, que é a consideração da luta de classes
como dinâmica protagonista da história, além disso, o autor ainda traz ao
centro da discussão sobre turismo, as relações entre o tempo de trabalho e o
tempo de não-trabalho, sustentando assim a afirmação de que o turismo não é
um fenômeno que surge com o capitalismo, mas que “[...] sempre esteve
presente na realidade social, porém sua manifestação durante a história da
humanidade surge de diferentes e aproximadas essencialidades.” (SANTOS
FILHO, 2005, p. 75).
A leitura de Santos Filho (2005) é predominantemente voltada a uma
abordagem de marxismo hegeliano, também adotada por Ouriques (2005), que
chama atenção para a importância de se considerar o tempo de não-trabalho
(também) como um tempo do capital, uma vez que as formas de lazer, férias
ou turismo, continuam relacionadas ao consumo e à reprodução da lógica
capitalista.
Nesse mesmo contexto, somam-se à dita corrente marxista, estudos
como o de Fletcher (2011), para quem a importância do Turismo enquanto
facilitador da expansão capitalista tem sido negligenciada por alguns
estudiosos. Para o autor, o Turismo fornece soluções temporais, ambientais e
espaciais

que

embasam

a

tendência

capitalista

à

superprodução

e

insustentabilidade e que precisam ser observadas mesmo sob o paradoxo do
turismo sustentável.
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Martoni (2019) também pauta suas reflexões sobre o trabalho e as
espacialidades através de uma concepção marxista. Em síntese, os
apontamentos do autor centram-se na exposição do caráter exploratório do
turismo para com os espaços e os trabalhadores, expondo, inclusive, as
questões contraditórias existentes no/do espaço turístico.
Dentre as contradições expostas pelo autor, chamam a atenção o modo
como, mesmo ocupando postos de trabalho precarizados, o empregado do
turismo é interpelado por um ideal de trabalho aprazível e lúdico que obstrui as
particularidades laborativas, e a problematização acerca dos espaços
alternativos à ordem vigente que, mesmo “[...] escorados em pequenas
iniciativas e no trabalho do produtor direto ou familiar[...]” (MARTONI, 2019, p.
331), acabam reproduzindo a lógica de exploração capital.
O viés marxista também é articulado ao Turismo no que tange à
discussão sobre as condições de trabalho – como em Teberga (2021) e nas
publicações oriundas de eventos científicos como o seminário Perspectivas
Críticas sobre o Trabalho no Turismo9 – e também em trabalhos relativos às
questões de gênero, inclusão e diversidade.
As principais críticas à corrente marxista estão relacionadas a um
aparente radicalismo – conforme já destacado por Panosso Netto e Castillo
Nechar (2016) – e a uma percepção de tomada de posição dogmática com
pouca aplicação prática acerca do referencial teórico. Por conseguinte, não
parece incorreto afirmar que abordagens com um caráter mais funcionalista
encontrem mais aderência na teoria do Turismo, como é o caso da abordagem
sistêmica, a seguir.

2.1.5 Corrente Sistêmica

Seguindo o caminho proposto, apresento brevemente alguns aspectos
relativos ao sistemismo, ou abordagem sistêmica. Essa abordagem ficou
bastante conhecida no Brasil, graças ao trabalho do professor Mario Carlos
Beni, que organizou o modelo teórico chamado SISTUR. Entretanto, o modelo
de Beni não é o único a articular a teoria dos sistemas ao Turismo, outros
9

Seminário organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Condições de Trabalho no
Turismo – LABOR MOVENS.
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autores como Cuervo (1967) – que de acordo com Lohmann e Panosso Netto
(2012) é o pioneiro do pensamento sistêmico no turismo – Leiper (1990) e
Molina

(1991),

contribuíram

significativamente

para

a

construção

do

pensamento sistêmico no Turismo.
De uma forma mais abrangente, a Teoria Geral dos Sistemas é uma
proposta teórica cujo principal expoente é o biólogo austríaco Karl Ludwig Von
Bertalanffy, autor do livro “Teoria Geral dos Sistemas”, considerado como obra
fundamental do pensamento sistêmico.
Logo na abertura do texto Bertalanffy (1968), evidencia o caráter de
tendência de sua teoria, “Se alguém fosse analisar noções atuais e palavras de
ordem da moda, encontraria „sistemas‟ no topo da lista. O conceito permeou
todos os campos da ciência e penetrou no pensamento popular, no jargão e na
mídia de massa.” (BERTALANFFY, 1968, p. 3, tradução minha).
Ainda segundo Bertalanffy (1968), embora identificar a origem do
pensamento sistêmico como tendência seja uma tarefa complexa, alguns
aspectos como o avanço tecnológico no campo das engenharias e o
surgimento de máquinas autônomas – do termostato aos mísseis teleguiados –
resultaram na necessidade de se pensar, não mais em termos de máquinas
individuais, mas de sistemas, evidenciando a necessidade de integração de
áreas distintas para a resolução de problemas.
Após diversas considerações sobre a teoria dos sistemas aplicada a
diferentes campos científicos, Bertalanffy (1968) apresenta brevemente aquela
que, para ele, é a aplicação do conceito de sistemas na perspectiva mais
ampla, a dos grupos humanos e sociedades como um todo. O autor ainda
evidencia a necessidade de se pensar a ciência social em seu sentido amplo –
“[...] incluindo sociologia, economia, ciência política, psicologia social,
antropologia cultural, linguística, uma boa parte da história e as humanidades,
etc.” (BERTALANFFY, 1968, p. 194 tradução minha).
Além do entendimento amplo acerca das ciências sociais, outras duas
definições de Bertalanffy (1968) são importantes para a introdução da teoria
dos sistemas no Turismo. Primeiro, o autor define ciência como um “esforço
nomotético”, ou seja, não se trata da descrição de singularidades, mas de uma
ordenação dos fatos e posterior elaboração de generalidades. Em seguida,
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Bertalanffy (1968) ainda define – segundo ele próprio, com bastante confiança
– a ciência social como a ciência dos sistemas sociais.
A ciência social tem a ver com os seres humanos em seu universo de
cultura autocriado. O universo cultural é essencialmente um universo
simbólico. [...] Partindo da linguagem que é o pré-requisito da cultura,
até as relações simbólicas com seus semelhantes, status social, leis,
ciência, arte, moral, religião e inúmeras outras coisas, o
comportamento humano, exceto para os aspectos básicos das
necessidades biológicas de fome e sexo, é governado por entidades
simbólicas. (BERTALANFFY, 1968, p. 197 tradução minha).

No Turismo, a abordagem sistêmica representa certa ruptura com o
modo como os estudos turísticos vinham sendo conduzidos até a década de
1960 (URANO, 2016). De acordo com Meira, Conceição e Dos Anjos (2015), o
tratamento sistêmico permite uma visão mais geral e menos fragmentada do
Turismo, proporcionando assim uma abordagem multidisciplinar do fenômeno.
A disseminação de modelos sistêmicos é tão representativa na área que,
de acordo com Panosso Netto (2005), esse pensamento representa um
paradigma epistemológico no Turismo. Ao falar de disseminação, falamos
também de multiplicidade. De modelos mais simples até apreensões mais
elaboradas, são diversas as propostas de observação do turismo pelo viés
sistêmico. No quadro 1 apresento uma síntese de alguns desses modelos.

Quadro 1 - Síntese dos modelos sistêmicos de Turismo
Autor

Raymundo
Cuervo

Neil Leiper

Principal obra (ano de
publicação)
El turismo como médio de
comunicación humana
(1967)
The framework of tourism:
towards a definition of
tourism, tourist and the
tourist industry (1979)

Jafar Jafari

Toward a framework for
tourism education:
problems and prospects
(1981)

Alberto Sessa

Turismo e política de
desenvolvimento (1985)

Roberto Boullón

Planificación del espacio
turístico (1985)

Características
- Autor pioneiro na elaboração de um
sistema para o turismo.
- Aborda o turismo como um conjunto
composto por diversos subconjuntos.
- Indica a comunicação como principal
função do turismo.
- Os turistas são os atores do fenômeno
turístico.
- Divisão entre elementos geográficos e
indústria turística.
- Análise interdisciplinar do turismo.
- Foco na produção acadêmica.
- Proposição de plataformas de
pensamento (defesa, advertência,
adaptação e conhecimento).
- Visão economicista do turismo.
- Foco nas interações do sistema.
- Turismo visto como ciência.
- Dividiu o espaço turístico em zonas,
áreas, unidades, complexos e centros de
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distribuição.
- Trabalho como noções como oferta,
demanda e antropologia social.
- Elaboração de um conceito global de
Conceptualización del
Sérgio Molina
turismo em uma linguagem mais facilitada
turismo (1991)
e funcional.
- Proposição de um sistema aberto, com
Mário Carlos
Análise estrutural do
interações entre a estrutura e a
Beni
turismo (1998)
superestrutura.
- Foco nas relações ambientais.
Fonte: Adaptado de Meira, Conceição e Dos Anjos (2015).

Reconhecendo essa multiplicidade, me detenho a exemplificar alguns
pontos-chave observados acerca dos sistemas. Alguns modelos, como o de
Cuervo (1967) e Molina (1991) são considerados pouco detalhados no que diz
respeito ao aspecto relacional entre os atores envolvidos no sistema
(LOHMANN; PANOSSO NETTO, 2012). Já em propostas como Beni (1998) e
Leiper (1979), o aspecto relacional é melhor estruturado e é possível
compreender as trocas entre os diferentes elementos organizados.
Mesmo sendo considerado um modo holístico de análise do turismo, a
abordagem sistêmica não deixou de receber algumas críticas. Dentre elas,
Machado e Gosling (2009) destacam o perigo da corrente sistêmica resultar em
analogias sem significação, o entendimento de que tal pensamento não vai
além da aplicação da matemática a diversos sistemas e o reconhecimento de
que a abordagem configura-se somente como uma explicação em princípio,
capaz de dar uma noção geral dos fenômenos, mas sem aprofundá-los.
Tais

críticas

são

respondidas

pelos

teóricos

do

sistemismo.

Primeiramente, é evidenciado que as analogias relativas aos atores e aos
sistemas não são feitas de qualquer forma, mas com sérios cuidados
conceituais. No que diz respeito aos sistemas serem apenas mais um lugar de
aplicação da matemática, os sistêmicos reconhecem a importância da
disciplina, mas também alertam para o fato de que pensam o sistema pelo seu
caráter multifacetado e, portanto, a matemática é somente um de muitos
instrumentos adequados para a análise.
Por fim, a crítica que caracteriza a abordagem sistêmica exclusivamente
como uma explicação em princípio é respondida atentando-se para o fato de
que os sistemas são capazes de dar uma noção geral sobre dado fenômeno e
que tal noção deve ser devidamente aprofundada, nesse sentido, é melhor uma
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explicação em princípio do que nenhuma explicação (MACHADO; GOSLING,
2009).
A orientação para um pensamento sistêmico não se relaciona
exclusivamente à abordagem chamada sistêmica, mas também é verificada na
abordagem que nomeamos Complexa/Ecossistêmica, sobre a qual farei
algumas considerações a seguir.

2.1.6 Corrente Complexa/Ecossistêmica

A proposição de uma escola complexa e ecossistêmica do Turismo está
pautada pelo arquivo que organizamos em Tadioto, Jung de Campos e Vianna
(2022). Durante a organização desse arquivo, identificamos certa aderência às
proposições da Teoria da Complexiadade de Edgar Morin, por conseguinte,
este autor é tomado como base para explicar a tomada de posição complexa
no Turismo.
Comecemos pelo fato de que, em Morin (2005), o pensamento sistêmico
tem uma importância central. Segundo o autor, as reflexões iniciadas por
Bertalanffy,

se

expandiram

e

se

direcionaram

para

três

dimensões

contraditórias:
Há um sistema fecundo que traz em si um princípio de complexidade;
há um sistemismo vago e raso, baseado na repetição de algumas
verdades primeiras asseptizadas (“Holísticas”) que jamais poderão
ser operacionalizadas; há enfim, a system analisis que é a
correspondente sistêmica da engineering cibernética, mas muito
menos confiável e que transforma o sistema em seu contrário, isto é,
como o termo analysis o indica em operações redutoras. (MORIN,
2005, p. 19-20).

A concepção de sistema aliada ao pensamento complexo é relativa a
uma abordagem que não trata do todo como uma simples junção das partes.
Os “sistemas complexos” comportam uma ambiguidade que não tem a ver com
generalizações e leva em conta o caráter transdisciplinar e a integração com o
meio, de modo que, na perspectiva complexa, os sistemas realizam trocas com
o ambiente (MORIN, 2005).
É nesse sentido que optamos por caracterizar essa corrente como ecosistêmica (TADIOTO, JUNG DE CAMPOS, VIANNA, 2022), numa tentativa de
deixar implícito que, mesmo assumindo a lógica de organização dos sistemas,

53

o pensamento complexo leva em consideração a interação de um sistema com
os demais e com o ambiente em que se insere. Portanto, no pensamento
complexo o sistema empregado é de tipo aberto e talvez mais que isso, tratase de um modelo fluido que engendra um prisma significativo de interações e
leva em conta também a questão da auto-organização a partir do
reconhecimento de um elo consubstancial entre a desordem e a organização
complexa. (MORIN, 2005).
A

complexidade

está

diretamente

relacionada

a

uma

visão

ecossistêmica, já que, conforme Morin (2005), trata de um fenômeno composto
de unidades que interagem e impactam umas às outras em níveis extremos,
mas também compreende uma série de acasos, incertezas e fenômenos
aleatórios.
A complexidade está, pois, ligada a certa mistura de ordem e de
desordem, mistura íntima, ao contrário da ordem/desordem
estatística, onde a ordem (pobre e estática) reina ao nível das
grandes populações e a desordem (pobre, porque pura
indeterminação) reina no nível das unidades elementares. (MORIN,
2005, p. 35).

A relação entre (eco)sistemas autorregulados e a complexidade também
está expressa no caráter epistemológico pensado por Morin. Para o autor, a
epistemologia é tanto o lugar da incerteza como do diálogo, de modo que,
incertezas consideradas relevantes devem ser retificadas, a partir de uma
relação dialógica, “[...] sem que, no entanto, se imagine possível tapar com
esparadrapo ideológico a última brecha.” (MORIN, 2005, p. 47).
A concepção de teoria com a qual o autor trabalha, portanto, remete a
um sistema aberto, capaz de trocas com outras teorias e com o meio, o que
leva Morin (2005) a concordar com Thomas Kuhn sobre o fato de o progresso
científico ser caracterizado pela superação de paradigmas – que são
chamados por Morin de “sistemas fechados”.
Morin (2002) define o conceito de teoria – colocando-a no mesmo rol de
outros conceitos como o de ideologia – utilizando o termo “sistema de ideias”:
Um sistema de idéias [sic] é constituído por uma constelação de
conceitos associados de maneira solidária, cuja arrumação é
estabelecida por laços lógicos (ou aparentemente lógicos), em virtude
de axiomas, postulados e princípios de organização subjacentes; um
tal sistema produz, no seu campo de competência, enunciados que
têm valor de verdade e, eventualmente previsões quanto a todos os
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fatos e acontecimentos que aí deverão manifestar-se. Mediadores
entre os espíritos humanos e o mundo, os sistemas de idéias [sic]
ganham consistência e realidade objetiva a partir de sua organização.
(MORIN, 2002, p. 115).

Assim, em uma síntese genérica acerca da abordagem complexa,
acredito não ser incorreto afirmar que ela se constitui como uma teoria que vai
reconhecer a interação dos sistemas com o meio e com os demais sistemas
desse meio. Por conseguinte, a complexidade constitui-se como uma
abordagem aberta, devendo assim permanecer para evitar a degradação
tecnicista – quando uma determinada teoria é reduzida à técnica – a
degradação doutrinária – quando a teoria fecha-se em si, impossibilitando
diálogos com outras teorias – ou a pop-degradação – que é quando a teoria é
reduzida a um nível de simplicidade elementar. (MORIN, 1998).
A complexidade também vai trabalhar com macro-conceitos e assumirá
três princípios fundamentais. O princípio dialógico, que faz referência ao fato
de que a complexidade comporta uma dualidade constitutiva; o princípio da
recursão organizacional, ilustrado como um turbilhão, para demonstrar que
na complexidade os processos recursivos são, ao mesmo tempo, produtos e
produtores; e o princípio hologramático, que corresponde ao fato de que até
mesmo a menor parte do objeto em questão contém quase a totalidade da
estrutura (cada célula de um organismo contém a totalidade da informação
genética desse organismo) (MORIN, 2005).
Ao articular o pensamento complexo ao campo do Turismo, teremos a
produção de textos que recusam formas redutivas de abordagem do fenômeno
e se organizam a partir de uma perspectiva sistêmica e inter/transdisciplinar.
Como exemplos dessa abordagem, é possível citar Kadri e Bédard (2006),
Stevenson, Airey, e Miller (2009), Noschang (2014), Fratucci (2014) e Beni e
Moesch (2017).
Algumas questões desenvolvidas por esses autores levam em conta, por
exemplo, que o fenômeno turístico pode surgir e se desenvolver de modo
estável durante um longo período de tempo e, em determinado ponto, ser
submetido a um período caótico dominado por relações instáveis e pouco
confiáveis (STEVENSON, AIREY; MILLER, 2009) fazendo uma referência ao
processo de auto-organização descrito por Morin. Assim, o Turismo vai ser
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compreendido como “[...] um fenômeno humano e complexo e deve ser
estudado de forma conexa.” (NOSCHANG, 2014, p. 177).
Outro aspecto relevante no contexto desta corrente teórica é a
consideração do Turismo como um fenômeno ecossistêmico aberto e dinâmico.
Questão que é corroborada pela flagrante relação entre a Teoria Geral dos
Sistemas e a Teoria da Complexidade. Em decorrência disso, tanto Noschang
(2014), quanto Beni e Moesch (2017), propõem a elaboração de um modelo
orientado pelos preceitos da complexidade e atualizam o Sistur, proposto por
Beni (1998).
Dentre os dois modelos, destaca-se o que foi elaborado por Beni e
Moesch (2017), já que a proposta dos autores, além de considerar o aspecto
sistêmico do Turismo, também é pensada a partir dos três princípios da
complexidade. Assim, o modelo complexo do ecossistema turístico leva em
conta a questão dialógica e é organizado em forma de espiral, permitindo a
articulação dos princípios de recursão organizacional e hologramático.
O atravessamento dos princípios da complexidade no sistema proposto
pelos Beni e Moesch (2017) é sintetizado quando os autores afirmam que:
Tendo como paradigma a complexidade, a análise de sistemas
constrói modelos que buscam explicar o fenômeno turístico na sua
totalidade, transpondo suas preocupações com a eficácia dos planos
turísticos e o papel do estado no controle normativo desse
desenvolvimento. A ideia de que os efeitos podem ser auto-ecoreguladores de suas supostas causas dentro de um sistema
complexo e de que os observadores podem modificar, pela via
interativa o que estão a observar, criou novo marco epistemológico
para apreender o fenômeno turístico como um campo científico, cujo
objeto transdisciplinar compõe-se da integralidade e da circularidade
presente no ecossistema turístico construído. (BENI; MOESCH, 2017,
p. 455).

Por fim, há que se reconhecer que o caráter contemporâneo da Teoria
da Complexidade permite sua articulação com outras teorias que também se
valem de alguns preceitos em comum. No Turismo, pode-se observar a
articulação da complexidade como a Teoria do Caos – em Stevenson, Airey e
Miller (2009) e Wattanacharoensil e Stettler (2019) – a Amorosidade e a
Esquizoanálise – em Baptista (2017) – e as questões de território em Fratucci
(2014) – resultando assim em multiplicidade metodológica diversa e profícua.
Nessa mesma esteira de um pensamento contemporâneo e diverso,
falemos então da escola crítica que, de acordo com Panosso Netto e Castillho
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Nechar (2016) se origina com o pensamento de autores como Walter Benjamin,
Theodor Adorno, Herbert Marcuse e Max Horkheimer.

2.1.7 Corrente Crítica
Ilustrar em vias gerais as bases da Teoria Crítica – assim como feito
com as outras correntes teóricas apresentadas – requer inicialmente admitir a
sua multiplicidade de pensamento e, por conseguinte, negar o caráter
doutrinário muitas vezes conferido à Escola de Frankfurt (TERRA; REPA,
2011).
De acordo com Terra e Repa (2011), o que unifica a grande gama de
autores afiliados à Teoria Crítica é a busca por atualizar “[...] o diagnóstico de
época segundo as exigências de apreender os potenciais emancipatórios
inscritos na realidade das sociedades capitalistas contemporâneas e,
simultaneamente, identificar os obstáculos ao desenvolvimento desses
potenciais.” (p. 245).
Uma síntese interessante ao pensamento crítico está na oposição que
Horkheimer (1980) faz entre a teoria tradicional ou cartesiana e a teoria crítica.
A primeira, segundo o autor:
[...] organiza a experiência à base da formulação de questões que
surgem com a reprodução da vida dentro da sociedade atual [...]. A
gênese social dos problemas, as situações reais, nas quais a ciência
é empregada e os fins perseguidos em sua aplicação, são por ela
mesma considerados exteriores. (HORKHEIMER, 1980, p. 155).

Já na Teoria Crítica, o objeto são os homens como produtores das
formas históricas de vida. As circunstâncias nas quais a ciência se baseia, não
são, “[...] para ela uma coisa dada, cujo único problema estaria na mera
constatação e previsão segundo as leis da probabilidade. O que é dado, não
depende apenas da natureza, mas também do poder do homem sobre ela.”
(HORKHEIMER,

1980, p. 155).

As relações entre o homem e a sociedade, a centralidade dos processos
produtivos e o posicionamento acerca do capitalismo característicos da Teoria
Crítica remetem diretamente à obra de Marx. Nesse sentido, Terra e Repa
(2011) e Fleck (2017), concordam que outro aspecto comum entre o coletivo de
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autores filiados à abordagem é a forte influência da obra marxista, com
destaque especial a‟O Capital.
Como qualquer teoria de influência marxista, a Teoria Crítica também
apresenta relações tensas entre seus autores, um exemplo disso é a crítica
que Habermas (2000) faz à dialética do esclarecimento de Horkheimer e
Adorno, onde o autor, dentre outras coisas, afirma que “[...] Horkheimer e
Adorno entraram por um caminho realmente problemático; entregaram-se,
como o historicismo, a um desenfreado ceticismo perante a razão em vez de
ponderar

os

motivos

que

permitiam

duvidar

do

próprio

ceticismo.”

(HABERMAS, 2000, p. 185).
Portanto, ao falarmos em uma Corrente Crítica no Turismo, é preciso
levar em conta tanto os aspectos conceituais que unem esses autores em um
mesmo projeto teórico, quanto os aspectos distintos a partir dos quais a Teoria
Crítica exprime sua multiplicidade.
No campo do Turismo a aderência a uma abordagem crítica baseia-se,
entre outras coisas, na necessidade de “[...] conceber posturas críticas diante
do já existente e transitar pelas diversas maneiras de conhecer o fenômeno;”
(NAVA JIMÉNEZ, CASTILLO NECHAR, VALDÉS; MARTÍNEZ, 2014, p. 326,
tradução minha).
Nesse sentido, a abordagem crítica parece funcionar em vias gerais ao
invés de estabelecer um método específico para as investigações no Turismo.
Em textos como Panosso Netto, Tomillo Noguero e Jäger (2011), Castillo
Nechar (2011), Arias Castañeda, Castillo Nechar, Panosso Netto e Valdés
(2013), Ateljevic, Pritchard e Morgan (2007) e Nava Jiménez, Castillo Nechar,
Valdés e Martínez (2014), o viés crítico é muito mais entendido como um
posicionamento teórico que se baseia na crítica ao positivismo e no
reconhecimento dos aspectos sociais e de poder intrínsecos ao estudo do
Turismo.
Assim, a capacidade de discernimento, a assunção de um pensamento
abrangente e reflexivo e o direcionamento para a análise da estrutura e da
coerência do conhecimento já produzido, são tidos como premissas de um
posicionamento crítico (CASTILLO NECHAR, 2011).
A essas premissas Panosso Netto, Tomillo Noguero e Jäger (2011),
adicionam alguns outros aspectos ainda mais específicos para o campo do
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Turismo, como a busca por enfoques e métodos de investigação, o avanço no
desenvolvimento da plataforma do conhecimento proposta por Jafar Jafari, a
revisão dos paradigmas e das metodologias, o desenvolvimento de uma teoria
do Turismo relevante para a sociedade, o apoio à pluralidade, etc.
Essa tomada de posição também está presente em Panosso Netto e
Castillho Nechar (2016) e é criticada por Martoni (2018). Segundo o autor, a
crítica necessita de um posicionamento epistemológico de algum tipo, portanto,
[...] é possível apontar uma perspectiva crítica positivista que se atêm
a questões da realidade firmando-se em descrições, [...]; ou de uma
[crítica] funcional-estruturalista focada também nos problemas
referentes ao objeto de estudo a ser otimizado [...].
[...] Faria (2011) esclarece, portanto, que a crítica “não é privilégio dos
materialistas ou idealistas, mas não resta dúvida que a condução e a
forma de sua elaboração partem de distintos pontos” (p.2), ou seja,
não há uma crítica por si a balizar os estudos no Turismo conforme
defendem Panosso Netto e Castillo Nechar, mas sim possibilidades e
limites críticos em cada epistemologia e procedimento
epistemológico. (MARTONI, 2018, p. 11).

As afirmações de Martoni (2018) são demonstrativas do fato de que a
Corrente Crítica também está sujeita – e, espera-se, aberta – à crítica, ao
mesmo tempo em que fortalece a afirmação acerca da pluralidade de
abordagens no Turismo enquanto campo de produção científica.
Tal pluralidade está demonstrada no cenário construído até aqui, onde
múltiplas abordagens são articuladas à problemática do Turismo. Mais do que
isso, pretendi demonstrar que mesmo ao estabelecer correntes ou escolas
teóricas, estamos diante de outro microcosmos de multiplicidade.
Ao mesmo tempo, diante da multiplicidade, observamos aproximações
entre diferentes escolas teóricas, como é o caso das correntes Sistêmica e
Complexa ou das abordagens Fenomenológica e Hermenêutica, ou ainda uma
aproximação conceitual entre os autores marxistas e críticos. Mais do que isso,
se levássemos em consideração um pequeno grupo de autores, há tempos
implicados em discutir a problemática da epistemologia do Turismo,
observaríamos, a partir de suas produções, certo trânsito entre essas
abordagens.
Esse contexto dinâmico, ao mesmo tempo em que apresenta a riqueza
de interpretações possíveis no Turismo, coloca dois pontos de impossibilidade
para esta tese.
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O primeiro ponto de impossibilidade diz respeito ao fato de que não é
possível delimitar categoricamente os grupos de abordagens teóricas relativos
à epistemologia do Turismo, já que os limites conceituais acerca do objeto de
estudo ainda são bastante fluidos e contraditórios. Note-se, por exemplo, como
a abordagem que chamamos de ecossistêmica é organizada com base no
trabalho de Morin, mas também sofre a influência da teoria de sistemas e, em
estudos como o de Moesch (2004), vale-se também de um referencial marxista.
O segundo ponto de impossibilidade diz respeito ao modo como os
pressupostos teóricos que embasam as “escolas” são articulados nos textos
trazidos à discussão. Há que se considerar que, em alguns casos,
pesquisadores tratam método e metodologia como sinônimos (MARTONI,
2019), o que leva a certa confusão teórica que só poderia ser melhor
pormenorizada com a discussão mais aprofundada das produções em questão.
Por outro lado, o caminho percorrido não constitui um esforço em vão,
uma vez que permite demonstrar aquilo que caracterizei como “estado atual”
da produção teórica em Turismo, sendo representado não pela predominância
de uma abordagem teórica específica, mas pela multiplicidade de propostas e
de arranjos conceituais.
Além disso, essa retomada permitiu observar a relação familiar entre os
termos turismo e fenômeno. Isso porque, em boa parte dos textos consultados
para a elaboração deste capítulo, o turismo foi trazido como um fenômeno
observável na contextura social.
Tendo observado essa relação, recorri a um levantamento no portal de
periódicos

da

Capes

utilizando

os

dois

termos

em

conjunto

–

turismo+fenômeno – e suas respectivas variações nas línguas inglesa e
espanhola. O levantamento, feito na primeira quinzena de dezembro de 2020,
retornou 3492 artigos que continham o binômio turismo/fenômeno em pelo
menos um destes elementos textuais: título, palavras-chave e resumo.
Cabe destacar que a consulta ao Portal de Periódicos não se configura
como uma etapa de levantamento bibliométrico para esta tese, já que não
foram considerados recortes específicos como por exemplo a filtragem de
artigos por temática. O único processo realizado foi a exclusão de documentos
duplicados ou textos que não continham o binômio pesquisado em um dos três
elementos textuais citados.
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Ainda assim – e levando-se também em consideração que não foram
buscadas variações como fenômeno turístico, por exemplo – os resultados da
busca demonstram a recorrência do binômio turismo/fenômeno em artigos
científicos.
Tal recorrência, aliada aos desdobramentos deste capítulo permite
apresentar o já mencionado “estado atual” da produção teórica em
epistemologia do Turismo. Ou melhor, permitem pensar uma possibilidade de
organização desse estado atual que está fundamentada no reconhecimento de
um trabalho intelectual de abordagens múltiplas, mas que parte de um
denominador comum, o entendimento do turismo como fenômeno.
Por outro lado, como fiz questão de destacar ao falar sobre a diferença
entre a noção de fenômeno no positivismo e na fenomenologia, o emprego do
termo por si só, não pressupõe uma tomada de posição teórica. É necessário
questionar então a articulação do binômio turismo/fenômeno para além de sua
relação imediata e aparente.
É nesse contexto que a Análise de Discurso pecheutiana entra em cena
como dispositivo norteador. Logo, no próximo capítulo, proponho seguir com o
gesto de análise a partir da articulação do binômio turismo/fenômeno ao
conceito discursivo de interdiscurso e seus modos de funcionamento, o préconstruído e o discurso-transverso.
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3. MOBILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ANALÍTICO: TURISMO/FENÔMENO E
SEUS EFEITOS INTRADISCURSIVOS

Inicialmente, insisto na intenção de ir além da superfície do enunciado
ao falar sobre as possíveis articulações do binômio turismo/fenômeno. O que
pretendo destacar aqui é que não é possível considerar, de imediato, o
fenômeno como um termo guarda-chuva que reuniria a maioria das propostas
epistemológicas em Turismo, configurando-se como um ponto de partida em
comum. Pelo contrário, a adição de uma ou outra linha teórica incidiria
diretamente nos limites de sentido articulados em cada proposta.
A assunção dessa hipótese deriva da tomada de posição pela teoria
discursiva pecheutiana, de modo que, antes de adentrarmos diretamente ao
processo de análise desses pontos, é necessária uma breve retomada de da
Análise de Discurso enquanto disciplina analítica materialista, a fim de
determinar algumas questões-chave.
Assim,

neste

capítulo

proponho

três

momentos,

um

primeiro,

caracterizado pelo retorno ao processo de estruturação do dispositivo analítico
da Análise de Discurso pecheutiana. Um segundo momento onde o conceito de
interdiscurso e seus modos de funcionamento – pré-construído e discursotransverso – são articulados a enunciados recortados dos textos de
epistemologia do Turismo e que nos leva ao terceiro momento do capítulo,
caracterizado por uma discussão acerca das implicações relativas ao emprego
do termo fenômeno na literatura turística.

3.1. UM BREVE RETORNO À ANÁLISE DE DISCURSO

Ao assumir a Análise de Discurso como uma disciplina e observando
seu caráter constitutivo, pretendo reafirmar que a obra de Pêcheux pode ser
vista em dois momentos, um em que o autor se preocupa em questionar a
prática científica e sua relação direta com a política e a ideologia e outro no
esforço de organização de um dispositivo analítico, onde um corpo conceitual é
apresentado e articulado a fim de analisar recortes discursivos específicos.
Tais momentos, no entanto, não são separados por outra razão que não seja
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didática, pois é essa relação de tensionamentos intercambiáveis que dá a
tônica à proposta pecheutiana.
A Análise de Discurso pecheutiana como se conhece hoje, é fruto de um
processo de reflexão, tanto de Michel Pêcheux quanto de seus interlocutores,
sobre o objeto do discurso. Portanto, sua organização teórica se dá de forma
evolutiva e seus conceitos não se apresentam como questões respondidas.
Essa relação dinâmica com o objeto permite que Pêcheux descreva épocas da
Análise de Discurso, a partir das quais podem ser observadas diversas
adequações e deslocamentos. Quando é trazida ao Brasil, a teoria discursiva
também é atualizada, tendo em vista seu caráter engajado e crítico.
Henry (2014), ao relembrar a trajetória de Pêcheux, apresenta Análise
Automática do Discurso, de 1969 (AAD69), como o texto que marca a primeira
formulação do dispositivo teórico da Análise de Discurso. A posição teórica que
marca esta época faz referência a um processo de produção discursiva visto
como uma máquina autodeterminada e fechada sobre si mesma. Na
perspectiva subjetiva, “[...] um sujeito-estrutura determina os sujeitos como
produtores de seus discursos: os sujeitos acreditam que „utilizam‟ seus
discursos quando na verdade são „servos‟ assujeitados de seus „suportes‟”.
(PÊCHEUX, 2014c, p. 307).
Em AAD69 as reflexões sobre Materialismo Histórico e Psicanálise,
desenvolvidas

por

Herbert-Pêcheux

anteriormente,

são

aparentemente

10

perdidas de vista . Aparentemente, pois a elaboração da análise automática
do discurso tem como objetivo “fornecer às ciências sociais um instrumento
científico de que elas tinham necessidade, um instrumento que seria a
contrapartida de uma abertura teórica em seu campo.” (HENRY, 2014, p. 13).
É possível dizer, inclusive, que as formulações da AAD69 são
predominantemente baseadas na Linguística e na consideração da língua
natural como “[...] a base invariante sobre a qual se desdobra uma
multiplicidade heterogênea de processos discursivos justapostos”. (PÊCHEUX,
2014c, p. 307). Por conseguinte, a posição teórica central dessa época da
10

Quem faz essa afirmação é Paul Henry. Em certa passagem o autor diz que se nós
percorremos AAD69, “[...] poderíamos pensar que Michel Pêcheux e Thomas Herbert eram
duas pessoas realmente distintas, tendo preocupações e pressupostos bem diferentes.”
(HENRY, 2014, p. 12). Em sua revisão, Henry encontra apenas uma nota de rodapé no texto
que faz referência ao fato de que a teoria do discurso não pode substituir uma teoria das
ideologias ou uma teoria do inconsciente, mas pode intervir em seus campos.
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Análise de Discurso, está calcada na recusa “[...] de qualquer metalíngua
universal supostamente inscrita no inatismo do espírito humano, e de toda
suposição de um sujeito intencional como origem enunciadora de seu
discurso.” (PÊCHEUX, 2014c, p. 307).
Há também, neste período, um consistente trabalho sobre a noção de
condições de produção. É através da consideração das relações entre um
discurso e seu lugar em um mecanismo institucional extralinguístico, que
Pêcheux (2014d) propõe a tese de que, um sujeito, ao ser porta-voz de um
discurso, está situado no interior da relação de forças existentes entre os
elementos antagonistas de determinado campo. Os estatutos daquilo que é
dito, variam então, de acordo com o lugar que o enunciador ocupa.
Assim, a análise desenvolveu-se em três etapas: 1. Determinação
das condições de produção sobre as quais se constrói
o corpus discursivo ao listar uma família de superfícies linguísticas; 2.
Representação de-superficializada do objeto discurso, ainda muito
influenciado pelos níveis linguísticos de análise; 3. Produção de listas
de palavras a partir do corpus discursivo que apontam os enunciados
elementares e suas relações binárias tomadas como unidade de
comparação. Nesta etapa, as comparações são feitas por sistemas
lógicos experimentais de programação. (FERNANDES; VINHAS,
2019, p. 137).

O processo discursivo, então, não pode ser visto como uma formulação
apartada da sua contextura situacional, mas também deve ser remetido às
relações de sentido nas quais é produzido, num processo de remissão
contínuo.
Em outros termos, o processo discursivo não tem, de direito, início: o
discurso se conjuga sempre sobre um dispositivo prévio, ao qual ele
atribui o papel de matéria-prima, e o orador sabe que quando evoca
tal acontecimento, que já foi objeto de discurso, ressuscita no espírito
dos ouvintes o discurso no qual o acontecimento era alegado, com as
“deformações” que a situação presente introduz e da qual ela pode
tirar partido. (PÊCHEUX, 2014d, p. 76).

É no trabalho sobre a exterioridade que domina os limites do discurso
que se desenvolve a retificação e a passagem da primeira para a segunda
época da Análise de Discurso. Nessa atualização, as relações entre as
máquinas discursivas estruturais deixam de ser vistas como caixas herméticas
e passam a ser postas em relação umas com as outras “[...] estas relações são
relações de força desiguais entre processos discursivos, estruturando o

64

conjunto por „dispositivos‟ com influência desigual uns sobre os outros”
(PÊCHEUX, 2014c, p. 310).
Na segunda época da Análise de Discurso, articulações com o
Materialismo Histórico e a Psicanálise tornam-se explícitas, o sujeito
enunciador do discurso passa a ser visto sob o prisma do assujeitamento e
novos conceitos são incorporados à disciplina, permitindo o estudo da máquina
discursiva a partir de sua heterogeneidade – as condições de produção não
são mais homogêneas.
Na atualização relativa à segunda época da AD, três conceitos são
flagrantes: a Formação Discursiva, tomada de empréstimo a Michel Foucault,
Interdiscurso (e seus desdobramentos em discurso-transverso e préconstruído) e a reformulação do conceito de Sujeito do discurso (PÊCHEUX,
2014c). Na segunda época os processos de análise são determinados por
etapas específicas.
Fernandes e Vinhas (2019), utilizando como exemplo o trabalho de
Courtine sobre o discurso do partido comunista endereçado aos cristãos,
demonstram resumidamente essas etapas. Segundo as autoras, o processo de
análise começa pela construção do corpus, definida a partir de três momentos
que iniciam com a determinação das condições de produção do discurso, a
partir das quais são organizadas as sequências discursivas coletadas de textos
que serão, posteriormente, relacionadas a formações discursivas de origem.
Num segundo momento, são efetuadas operações de segmentação
dentro do corpus, a fim de se formar unidades lexicais – ou palavras-polo – que
remetem a redes de formulações intrínsecas às formações discursivas. Na
última etapa de construção do corpus, efetua-se uma análise por contraste,
observando-se as relações entre as formações discursivas e o interdiscurso.
Aponta-se então, formulações que se remetem, se antagonizam, se
complementam, etc. em dadas conjunturas, permitindo então compreender as
relações entre as formações discursivas. (FERNANDES; VINHAS, 2019).
Constituído o corpus discursivo, pode-se realizar a análise das
operações de manipulação da linguagem, desvelando suas
evidências de sentido a fim de dar visibilidade às “contradições
ideológicas de classe em uma conjuntura histórica” (COURTINE,
2009 [1981], p. 108). A regularidade do processo discursivo é
compreendida a partir das condições de produção que configuram o
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conjunto de SDs do corpus a ser analisado. (FERNANDES; VINHAS,
2019, p. 142)

A terceira época da Análise de Discurso é marcada pela explosão
definitiva dos procedimentos por etapas e de ordens definidas (PÊCHEUX,
2014c). Nessa mudança de perspectiva, a relação do analista com a teoria
discursiva constitui muito mais um lugar de ancoragem – ou um “norte” como
se referem Fernandes e Vinhas (2019) – do que um conjunto de procedimentos
a serem rigorosamente seguidos.
O rigor, neste caso, está relacionado ao trabalho conceitual e ao modo
como tais conceitos são articulados com a materialidade em análise.
Entretanto, é dada ao analista a “liberdade” de organizar os seus
procedimentos de análise e mobilizar conceitos específicos a partir das
questões que formula sobre o objeto de análise. “Uma análise não é igual a
outra, porque mobiliza conceitos diferentes [...]. Um mesmo analista, aliás,
formulando uma questão diferente, também poderia mobilizar conceitos
diversos, fazendo distintos recortes conceituais.” (ORLANDI, 2012, p. 27).
Em um contexto de possibilidades, cabe um breve adendo. Fiz algumas
referências ao processo de organização da Análise de Discurso como uma
disciplina de entremeio, e seu processo constitutivo em três épocas, conforme
a revisão do próprio Michel Pêcheux. Cabe, no entanto, atentar para outro
desdobramento da disciplina em questão, expressa em sua recepção e
consolidação no terreno brasileiro.
De acordo com Leandro-Ferreira (2003b) as condições que fizeram a
Análise de Discurso surgir na França dos anos 1960, estão relacionadas a uma
contraposição com a tendência dominante nas Ciências Sociais da época,
fundadas na análise de conteúdo e na força de uma corrente formalistalogicista postulada por teóricos como Chomsky. Já no Brasil, a Análise de
Discurso está, desde sua entrada na década de 1970, em embate direto com o
campo da Linguística,
De início essa linha demarcatória entre a Análise do Discurso e
Lingüística [sic] serviu como referência para distinguir a „análise de
discurso européia [sic]‟ da „análise de discurso americana‟. Na
primeira, se dava um deslocamento teórico mais complexo,
caracterizando a ruptura e a crise com a lingüística [sic]; na segunda,
estava-se frente a uma ampliação do escopo, passando da frase ao
texto, sem entrar em conflito teórico com a disciplina vizinha.
(LEANDRO-FERREIRA, 2003b, p. 42).
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Em outro texto, Leandro-Ferreira (2008) fala sobre o processo
estruturação da Análise de Discurso pecheutiana no Brasil e enfatiza que a
busca é pela construção de uma disciplina sem submissão, mas com fidelidade
referencial. É desse entendimento que deriva a necessidade de, já na primeira
parte desta tese, introduzir os conceitos fundamentais que permeiam toda a
construção do texto.
Ao fazer esta breve ressalva sobre a passagem da Análise de Discurso
praticada na França para seus desdobramentos no Brasil, não pretendo
delinear uma quarta época da disciplina, mas assinalar para o fato de que em
sua difusão em solo brasileiro há uma reterritorialização, fruto do trabalho de
analistas de discurso, no campo do “[...] verbal ao não-verbal, passando pelos
temas sociais (imigração, movimento sem-terra, greves) e por diferentes tipos
de discurso (religioso, jurídico, cotidiano), ou por questões estritamente teóricas
(hiperlíngua, autoria, sujeito do discurso, equivocidade da língua)” (LEANDROFERREIRA, 2003b, p. 45).
Ser analista de discurso no Brasil hoje significa, então, o empenho
em demarcar os limites e as especificidades do quadro teórico, não
deixando banalizar o aparato conceptual construído, nem diluir os
procedimentos de análise sob a forma de modelos úteis de aplicação
imediata. Significa manter presente a ideia de ruptura e de
resistência, traços fundadores da teoria que estão na base de muitos
dos conceitos com os quais ela opera e que a faz enfrentar as
evidências da significação. Mas significa também não se manter
isolado, como se coubesse à AD dar conta do além da língua de
forma plena e acabada. (LEANDRO-FERREIRA, 2018, p. 91).

Assim, norteado pela possibilidade de organização de um procedimento
de análise específico e de alto rigor conceitual, e tomando a Análise de
Discurso como uma disciplina em constante evolução, proponho dar
continuidade ao raciocínio através de uma “leitura-trituração”, um processo de
recorte, deslocamento, reaproximação, com vistas a “liberar a matéria verbal
dos restos de sentido que ainda aderem aí...” (Pêcheux, 2016, p. 25).
A finalidade deste desdobramento é ir além da evidência daquilo que os
enunciados nos dão a saber. Para tanto, seleciono o conceito de interdiscurso
e seus respectivos modos de funcionamento – pré-construído e discursotransverso – articulando-os a enunciados extraídos de textos ocupados em
refletir sobre a epistemologia do Turismo.
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3.2. TURISMO, FENÔMENO E INTERDISCURSO
São diversas formulações que articulam o binômio turismo/fenômeno –
fenômeno turístico, fenômeno do turismo, turismo como fenômeno social, etc. –
o que me levou a questionar se seria o fenômeno o ponto comum que unificaria
as diversas concepções epistemológicas em torno do Turismo, como um termo
guarda-chuva ou um ponto de partida.
Entretanto, o fenômeno é um termo permeado por uma multiplicidade
conceitual muito pouco abordada nas discussões sobre epistemologia do
Turismo (PANOSSO NETTO, 2005). Tal multiplicidade também é assinalada no
campo da Filosofia, como na definição fornecida por Japiassú e Souza Filho
(2001, p. 101):
1. Desde sua origem grega, o termo "fenômeno" tem um sentido
ambíguo, oscilando entre a ideia de "aparecer com brilho" e a ideia de
simplesmente "parecer". Assim, o fenômeno é algo de pouco seguro
e, em última instância, uma ilusão. [...]. O termo "fenômeno" adquire,
então, o sentido genérico de "tudo o que é percebido, que
aparece aos sentidos e à consciência". 2. 0 termo "fenômeno"
passou a ser utilizado nas ciências experimentais e nas ciências
humanas para designar não uma coisa, mas um processo, uma
ação que se desenrola. Assim, a física e a química denominam
"fenômeno" toda modificação que ocorre no estado de um corpo: o
movimento é um fenômeno (o corpo em movimento se desloca);
[...]. 3. Na filosofia de Kant, [...] O fenômeno se define, [...] como "um
composto daquilo que recebemos das impressões e daquilo que
nossa própria faculdade de conhecer tira de si mesma". Sendo
assim, o fenômeno nada tem de uma aparição ilusória, mas constitui
o fundamento mesmo de todo o nosso conhecimento. [...]. 4. A
expressão "salvar os fenômenos" consiste em acrescentar hipóteses
suplementares a uma teoria de modo que os fatos que pareciam
contradizê-la possam ser explicados por ela. Assim, para Galileu, "o
real encarna o matemático. Por isso, ele não admite uma separação
entre a experiência e a teoria. A teoria não se aplica aos fenômenos
de fora, ela não `salva' esses fenômenos, mas exprime sua essência"
[...] (grifos meus).

A pluralidade de definições conferidas ao fenômeno enquanto categoria
permite que se problematize seu uso na composição de uma epistemologia do
Turismo. Ao concordar com a tese de Pêcheux (2014a) de que os sentidos das
palavras, proposições e expressões não existem em si mesmos “(isto é, em
sua relação transparente com a literalidade do significante), mas, ao contrário,
é determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo
sócio-histórico no qual as palavras [...] são produzidas, (isto é, reproduzidas)”
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(p. 146), é imperativo que se pense sobre os limites e as limitações teóricas
acerca do uso do fenômeno como termo designador.
Na teoria discursiva, a atribuição de sentidos a uma expressão, uma
palavra ou um termo, resulta de um encadeamento conceitual entre formações
ideológicas, interdiscurso, formações discursivas e sujeito do discurso.
Vejamos brevemente como tal encadeamento é descrito, sem a pretensão de
problematiza-lo a exaustão, mas apenas como forma de situar teoricamente os
conceitos.
Inicialmente, cabe relembrar a existência da Formação Social como
expressão de um dado momento histórico, caracterizado pela predominância
de um modo de produção específico (HAROCHE, PÊCHEUX; HENRY, 2020).
Venho chamando esta formação social de Formação Social Capitalista, numa
tentativa de demarcar, ainda que implicitamente, a especificidade das relações
de

classe

e

o

modo

de

produção

dominante

no

contexto

da

contemporaneidade.
Recordo também que conforme Althusser (1996), a ideologia da classe
dominante não se transforma em dominante pela graça de Deus, mas está
articulada a um conjunto de aparelhos que comportam as formações
ideológicas – elementos capazes de intervir na conjuntura ideológica específica
da formação social em dado momento. “Cada formação ideológica constitui
desse modo um conjunto complexo de atitudes e de representações que não
são nem „individuais‟ e nem „universais‟, mas que se relacionam mais ou
menos diretamente a posições de classes em conflito umas em relação às
outras.” (HAROCHE, PÊCHEUX; HENRY, 2020, p. 33).
Dito de outra forma, há uma relação de determinação e de
codependência entre a formação social e as formações ideológicas. Ou seja, a
formação social não adere ao Capitalismo como modo de produção apenas por
uma série de coincidências historicamente marcadas, ou porque, em algum
momento decidiu-se que ele (o capitalismo) era o modo de produção mais
adequado. Há, na estruturação da formação social, a articulação de uma série
de atitudes de reprodução/transformação das relações de produção.
Isso quer dizer que, ao mesmo tempo em que as formações ideológicas
determinam a dominação de um modo de produção que caracteriza uma
formação social historicamente dada, há, nas formações ideológicas, um
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processo interno de disputa e dominação, ou, nas palavras de Pêcheux
(2014a), as formações ideológicas estão sujeitas a relações de desigualdadesubordinação.
Aqui, a tese pecheutiana de que as palavras não possuem uma
definição própria, pode então ser formulada da seguinte maneira: “as palavras
[...], mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as
empregam, [...] elas adquirem seu sentido em referência [...] às formações
ideológicas [...] nas quais essas posições se inscrevem.” (PÊCHEUX, 2014a, p.
146-147).
As formações ideológicas comportam – como um de seus componentes
– as formações discursivas que determinam o que pode e deve ser dito –
expresso em linguagem – a partir de uma conjuntura pré-determinada na
formação ideológica correspondente. (HAROCHE, PÊCHEUX; HENRY, 2020).
Em um resumo bastante genérico das discussões de Pêcheux em torno
das proposições althusserianas sobre a interpelação, é possível dizer então
que, na medida em que a ideologia interpela os indivíduos em sujeitos,
fornecendo-lhes evidências de que são causa e origem de si mesmos –
sujeitos livres, conscientes, de razão... – ao se constituírem como sujeitosfalantes, os indivíduos são interpelados como sujeitos de seus discursos “[...]
pelas formações discursivas que representam „na linguagem‟ as formações
ideológicas que lhes são correspondentes. (PÊCHEUX, 2014a, p. 147, grifos
do autor).
É por conta desse entendimento que Pêcheux insiste na concepção de
que as palavras não possuem um sentido em si mesmas, mas dependem do
lugar e das condições em que são enunciadas. Tal dependência é tão flagrante
que até mesmo palavras “literalmente” diferentes podem ter um mesmo sentido
quando articuladas em uma mesma formação discursiva.
Insisto ainda em mais um ponto, se o caráter da ideologia é dissimular
sua existência, o funcionamento das formações discursivas também opera
dessa forma, fornecendo sentidos literais e transparentes, como se aquilo que
é articulado em linguagem só pudesse ser dito daquela forma11. A

11

Apenas para efeito ilustrativo poderia citar as diferenças entre os termos “manifestantes” e
“militantes” empregados para designar grupos de pessoas que participaram de mobilizações de
rua nos últimos anos no Brasil.
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transparência do sentido dissimula também a dependência das formações
discursivas ao seu “[...] „todo complexo com dominante‟, intrincado no complexo
das formações ideológicas” (PÊCHEUX, 2014a, p. 148-149, grifos do autor).
A esse “todo complexo com dominante” das formações discursivas,
Pêcheux dá o nome de interdiscurso, um espaço intersticial às formações
ideológicas e discursivas, também submetido às mesmas leis de desigualdade,
contradição e subordinação e cuja objetividade material “[...] reside no fato de
que „algo fala‟ [...] sempre „antes, em outro lugar e independentemente‟, isto é,
sob dominação do complexo das formações ideológicas” (PÊCHEUX, 2014a, p.
149, grifos do autor).
Usei a palavra intersticial para situar o interdiscurso propositalmente.
Acredito que esta é uma boa forma de defini-lo. Na biologia, o interstício é
usado para designar pequenos espaços intercalares entre certas estruturas,
como as células, ou ainda refere-se a pequenos espaços porosos em órgãos
ou tecidos. Entre outros usos, o termo também é empregado na arquitetura,
onde designa espaços não-edificados, resultantes de uma organização urbana
menos planejada (GUERREIRO, 2008).
Metaforizando o uso do termo nesses dois campos, não me parece
incorreto definir o interdiscurso como o interstício entre a ideologia e sua
materialização em linguagem, o espaço onde os sentidos ainda não estão
edificados, uma vez que dependem de um processo de organização que só
ocorre na linha do discurso, onde o efeito de literalidade é elaborado.
Ainda, em uma leitura de Pêcheux (2014a), é possível dizer que, na
medida em que o sujeito (ou o indivíduo interpelado em sujeito pela ideologia)
se constitui sob o efeito de um ser autônomo (que pensa e age por si, um
interior sem exterior), o interdiscurso se caracterizaria então como o que
determinaria esse efeito de autonomia, como o real exterior e inacessível ao
sujeito.
Nesta tese o conceito de interdiscurso assume um papel fundamental,
especialmente no que tange ao seu funcionamento. É aqui que voltamos ao
fenômeno e ao seu emprego na epistemologia do Turismo.
Proponho discutir dois aspectos principais, primeiro o modo como o
termo fenômeno é tomado como um recurso retórico, que visa apartar o
Turismo de uma perspectiva reduzida ao aspecto econômico e, segundo, como
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o uso do termo implica em uma tomada de posição idealista com relação ao
discurso científico do Turismo.
O caminho para observar a construção do fenômeno com recurso
retórico depende diretamente do que foi dito até aqui e do funcionamento do
interdiscurso. Para melhor discutir essa afirmação, vou articular alguns
fragmentos, extraídos de textos de epistemologia do Turismo e que também
podem ser tomados como exemplos de formulações relacionadas às correntes
teóricas apresentadas no capítulo anterior.

3.2.1. O fenômeno enquanto pré-construído

Comecemos retomando um trecho já citado de Tribe (1997) acerca do
fenômeno do turismo, segundo o autor:
O turismo como fenômeno é aquele mundo externo (mundo I) onde
os humanos se ocupam de ser turistas. É tudo o que os humanos
decidem fazer dentro da definição bastante ampla do termo que é
grande, confuso, complexo e dinâmico.
Este não é o mesmo mundo que o estudo do turismo. Este último
consiste em uma comunidade de pesquisa em turismo (mundo II) e
um registro simbólico de conhecimento objetivo do turismo (mundo
III). É uma tentativa do homem de capturar, representar, descrever e
explicar o fenômeno do turismo (TRIBE, 1997, p. 642, tradução
minha).

A partir desse fragmento, é possível iniciar esta etapa do processo
analítico tecendo alguns apontamentos. Primeiro, o turismo é tomado como
fenômeno em uma dimensão empírica, como o lugar onde “os humanos se
ocupam de ser turistas” e o papel da academia é descrever, representar,
explicar, etc. tal fenômeno.
É importante notar que, nesse trecho, o “fenômeno” aparece como um
já-dado, ou seja, como uma manifestação espontânea que emerge à
consciência. Conforme ressalta o próprio Tribe (1997) o fenômeno do turismo é
complexo, confuso e dinâmico, e o papel da academia é organizá-lo com base
em um método.
Tribe (1997) insiste na multiplicidade do fenômeno turístico como forma
de enfatizar a importância de se pensar para além do seu aspecto econômico.
Ao mesmo tempo, o autor reconhece que uma abordagem do turismo como
negócio é predominante na literatura, tendo em vista o fato de que os conceitos
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“emprestados” do campo dos negócios possuem uma certa coerência entre si e
uma base teórica melhor estruturada do que aqueles conceitos que se
organizam a partir de uma interpretação não-comercial do turismo.
[...] os estudos de turismo que estão se desenvolvendo no ensino
superior tendem a se cristalizar em torno da abordagem
interdisciplinar de negócios. Isso ocorre porque o campo de estudos
de negócios de turismo tem alguma coerência e estrutura e um
quadro de teorias e conceitos – embora emprestados do campo de
estudos de negócios. (TRIBE, 1997, p. 653-654, tradução minha).

Na relação entre o fenômeno e a contextualização de sua multiplicidade
por Tribe (1997), é possível observar a estruturação de um fio de discurso que
formularei sinteticamente como: o turismo é um fenômeno, cuja sistematização
em conhecimento está preponderantemente relacionada ao seu entendimento
enquanto negócio.
Concordando com Pêcheux (2014a), chamarei esse fio do discurso de
intradiscurso. Numa oposição ao interdiscurso como real exterior, o
intradiscurso funciona como uma interioridade, um

espaço onde os

significantes se articulam e se sustentam, produzindo efeitos de sentido.
Entretanto, se o caminho feito até aqui foi bem compreendido, reforço que o
intradiscurso é uma interioridade inteiramente constituída pelo seu exterior – o
interdiscurso.
Essa constituição se dá através do funcionamento do interdiscurso como
pré-construído e discurso-transverso, conceitos que serão explicados enquanto
desmembro o enunciado montado mais acima.
Para dar mais destaque aos processos de análise, deste ponto em
diante recorrerei a um processo mais esquemático de recorte e reorganização
dos enunciados, vejamos:

- O turismo é um fenômeno / cuja sistematização em conhecimento /
está preponderantemente relacionada ao seu entendimento enquanto negócio.
Cada fragmento – separado pelas barras – pode ser reorganizado
produzindo sentidos múltiplos. O enunciado poderia ser decomposto da
seguinte forma:
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- o turismo é um fenômeno.
logo

- o turismo é preponderantemente estudado como negócio.

- o turismo (também) é um negócio.

A decomposição do enunciado fornece um panorama sobre os limites da
elaboração de Tribe (1997). No contexto em que o autor produz, há uma
diferenciação clara entre o turismo enquanto fenômeno e a sua sistematização
em conhecimento. A noção de fenômeno é tomada como ponto de partida,
como uma característica “natural” do turismo. Logo, das três elaborações
apresentadas no esquema, a afirmação de que o turismo é um fenômeno é a
única que não reclama nenhum tipo de sustentação explicativa imediata.
Quanto às outras duas elaborações, ambas pressupõem – nos limites do
contexto de que foram retiradas – uma elaboração anterior. Ou seja, ao dizer
que o turismo é preponderantemente estudado como um negócio, chama-se a
atenção para o fato de que essa não é a única abordagem possível – e
existente – para o estudo do turismo. Por conseguinte, o turismo não é
exclusivamente um negócio, mas, do ponto de vista de sua sistematização em
conhecimento, é possível caracterizá-lo também como negócio.
Chamo ainda a atenção para o fato de que a noção de fenômeno não é
abalada pelo reconhecimento da predominância do estudo do turismo pelo viés
mercadológico, ao contrário, os limites articulados por Tribe (1997) reclamam
diretamente a consideração do turismo como outra coisa para além de um
simples negócio.
Retroativamente, essa outra coisa é o fenômeno, que ecoa em todo o fio
do discurso como uma evidência – é claro que o turismo é um fenômeno. É
neste ponto que chegamos à primeira modalidade de funcionamento do
interdiscurso, o pré-construído.
Ainda que os limites do conceito de pré-construído sejam apresentados
aos poucos, durante a análise. Por ora, concordando com Pêcheux (2014a),
direi que ele representa “o impensado do pensamento” que preexiste no
sujeito. De modo mais simplificado, o fenômeno figura aqui como um
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impensado porque não se admite que o turismo, em sua existência empírica,
possa ser outra coisa.
A relação entre turismo e fenômeno também tem contornos tautológicos,
como em “O turismo como fenômeno é aquele mundo externo (mundo I) onde
os humanos se ocupam de ser turistas[...]” (TRIBE, 1997, p. 642, tradução
minha). Há aqui um movimento de circularidade que pouco contribui com
qualquer elaboração teórica e que retoma sempre uma resposta implícita –
como na reformulação: O fenômeno do mundo externo, onde os humanos se
ocupam de ser turistas, onde mesmo sem aparecer o termo “turismo” admite-se
a sua presença como esse tal fenômeno.
Ao tomarmos o pré-construído como algo que fala antes e em outro
lugar, somos levados então a questionar que outro lugar seria esse.
Suponhamos então que a Fenomenologia entraria em pauta como o campo da
Filosofia que conceitua o fenômeno, possibilitando então situar o lugar dessa
voz anterior.
Seria assim a Fenomenologia o “verdadeiro” ponto de partida para
construção de uma epistemologia do turismo? Parafraseando o imperativo
fenomenológico atribuído a Husserl, Zu den sachen selbst – vamos às coisas
mesmas.
Na introdução de seu texto, Panosso Netto (2005) traz a seguinte
reflexão:
O fenômeno turístico constitui hoje importante meio de distribuição e
geração de renda e é justamente esse o principal ponto focado pelos
estudiosos de maneira geral. Em inúmeros textos, os benefícios
sociais do turismo são esquecidos, originando assim uma visão
fragmentada e superficial desse fenômeno que necessita de uma
interpretação minuciosa, fugindo dos textos acadêmicos reducionistas
que simplesmente abordam uma ou duas de suas facetas.
(PANOSSO NETTO, 2005, p. 19)

Mais adiante, outro fragmento também permite que observemos melhor
a relação fenômeno/pré-construído na perspectiva de um autor que se baseia
no pensamento fenomenológico:
O fenômeno é o que possibilita o conhecimento humano. Tudo gira
em torno dele, pois qualquer fenômeno que é dado pode ser objeto
de uma investigação, e as ciências sociais aplicadas trabalham
apenas com fenômenos.
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Assim, falar do fenômeno turístico significa dizer de uma ação que
está acontecendo, que pode ser apreendida pela consciência e que
tem uma essência em si. (PANOSSO NETTO, 2005, p. 104).

Devido ao direcionamento do seu trabalho, Panosso Netto (2005),
também define o conceito de fenômeno, ressaltando que poucos foram os
autores que, ao utilizarem a expressão fenômeno turístico, recorreram a uma
definição de fenômeno, sendo a expressão muito mais usada como modismo
do que pelos conceitos que engendra.
Há que se notar que o que os fragmentos dão a conhecer não diz
respeito a uma problematização sobre a articulação entre turismo e fenômeno,
o esforço, pelo contrário, é reafirmar a evidência de que o ponto de partida da
investigação é o “fenômeno turístico”. O pré-construído emerge novamente
como uma “[...] discrepância pela qual um elemento irrompe no enunciado
como se tivesse sido pensado „antes, em outro lugar, independentemente.”
(PÊCHEUX, 2014a, p. 142).
Os elementos articulados ao fenômeno turístico, por sua vez, fornecem a
sustentação que a presença independente do fenômeno precisa para fazer
sentido como um já-dito, uma verdade tácita e pouco abalável. Em outras
palavras, reelaborando os fragmentos supracitados, teremos:

- o fenômeno turístico constitui um importante meio de geração e
distribuição de renda, mas não se deve focar exclusivamente no aspecto
econômico e sim na multiplicidade do fenômeno;
- as ciências sociais trabalham apenas com fenômenos, logo, o lugar de
estudo do fenômeno turístico são as ciências sociais;
- o fenômeno turístico está acontecendo, é imprescindível que a
academia apreenda sobre sua essência.

Voltaremos aos pormenores do processo de articulação que sustentam a
ideia do fenômeno turístico mais adiante. Por ora, o que interessa é assinalar
para o fato de que, entre as reflexões de Tribe (1997) e Panosso Netto (2005)
há uma concordância direta que fundamenta o aspecto central deste momento
da análise, o de que o turismo é tido como um fenômeno como forma de
distanciar seu funcionamento de uma lógica exclusivamente econômica.
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Há também, em Panosso Netto (2005), a explicitação de uma demanda
– o fenômeno está acontecendo – que reclama uma apreensão focada, nas
palavras do autor, em “ver retratos em vez de papel, meios de transporte que
realizam desejos, em vez de veículos, turistas em vez de viajantes [...]. Assim,
a fenomenologia busca ver o que está além [...] do fato, o fenômeno.”
(PANOSSO NETTO, 2005, p. 135).
Na medida em que a tomada de uma posição fenomenológica implica
em reestabelecer o ser humano como sujeito principal do fenômeno turístico
(PANOSSO NETTO, 2005), outra similaridade é assinalada entre o
pensamento de Tribe (1997) e Panosso Netto (2005), trata-se da consideração
de que o ser humano é o motor do turismo, o ator que faz o turismo acontecer.
Tal similaridade resiste, muito embora Panosso Netto (2005) critique o
modelo resultante do trabalho de Tribe (1997), dizendo que há uma carência do
fator humano na proposta teórica. Isso implica em reconhecer novamente a
irrupção da noção de fenômeno enquanto um pré-construído, cuja força e
presença não é significativamente alterada pela passagem de uma proposição
epistemológica para outra.
Seguindo os trilhos do raciocínio, observemos então uma proposição em
que o turismo não é visto primordialmente como um fenômeno, mas como um
sistema, apresentando, novamente, alguns fragmentos textuais.
Leiper (1979), define o turismo como “[...]o sistema que envolve a
viagem discricionária e a estadia temporária de pessoas longe de seu local de
residência habitual por uma ou mais noites [...]” (LEIPER, 1979, p. 403-404,
tradução minha), com exceção aos deslocamentos cujo objetivo principal seja o
de remuneração.
Antes de apresentar tal definição, o autor ainda introduz um conceito de
“industrialização parcial”, utilizado para evidenciar o fato de que o turismo não
se organiza em uma escala completamente industrial, ou seja, para Leiper
(1979), existem aspectos envolvidos na cadeia produtiva do turismo que
escapam dos limites das indústrias – aqui entendidas como ramos de negócio
tradicionais do Turismo, como agências de viagem, hotéis, etc. – o que leva o
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autor a caracterizar o turismo contemporâneo como um “[...] fenômeno
parcialmente industrializado12 [...]” (LEIPER, 1979, p. 402, tradução minha).
Além disso, na proposta de Leiper (1979), são três os elementos
fundamentais do sistema turístico, o elemento humano (os turistas), o elemento
geográfico (composto pela região emissora dos turistas, o espaço de trânsito e
a região receptora dos turistas) e o elemento da indústria turística (as
organizações envolvidas na prestação de serviços). A proposta sistêmica do
autor nos leva a considerar três desdobramentos possíveis:

- Turismo é o sistema que envolve a viagem discricionária e a estadia
temporária de pessoas longe de seu local de residência habitual por uma ou
mais noites sem finalidade de negócios.
- Turismo é um fenômeno parcialmente industrializado
- O sistema se compõe de fatores humanos, geográficos e industriais.

Tais

proposições

poderiam

ser

reorganizadas,

de

modo

que

demonstrariam, a partir de uma lógica explicativa, uma relação causa/efeito,
vejamos:

- O turismo é um fenômeno parcialmente industrializado (que pode ser
organizado como um sistema). (Por não ser totalmente industrializado,) o
sistema relativo a esse fenômeno deve considerar os elementos humanos,
geográficos e industriais, (de modo a apreender a totalidade) das viagens
discricionárias com estadia temporária de pessoas longe de seu local de
residência habitual por uma ou mais noites, sem objetivo de remuneração.

Assim, Leiper (1979) também reconhece a evidência do turismo
enquanto fenômeno. Em suma, o que o autor propõem é organizar tal
fenômeno a partir de um sistema coerente. Na base dessa proposta está o
pensamento de Bertalanffy (1968) sobre a ciência como um processo de
ordenação dos fatos e posterior elaboração de generalidades (ao invés da

12

Esse conceito será melhor elaborado no artigo: LEIPER, N.; STEAR, L.; HING, N.; FIRTH, T.
Partial Industrialisation in Tourism: a new model. Current Issues in Tourism, n. 11, v. 3, 2008,
p. 207-235.
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descrição das singularidades). De forma geral, inclusive, é esse o raciocínio
dos autores que desenvolvem sistemas do turismo. Seu esforço está centrado
em fragmentar o todo e reuni-lo novamente, organizando um modelo aplicável
a diferentes realidades.
Estamos também, mais uma vez, diante do efeito de pré-construído
causado pela noção de fenômeno implicada no discurso sobre epistemologia
do Turismo. Novamente toma-se o fenômeno turístico como ponto de partida,
fazendo-se inclusive os mesmos destaques observados nas proposições
anteriores, de que o turismo é mais do que uma indústria – um negócio, um
serviço, ou em suma, uma atividade econômica – e de que as pessoas – os
seres humanos, os indivíduos – são os propulsores desse fenômeno.
É possível então reconhecer que as abordagens sistêmicas, de modo
geral, não rompem com o entendimento do turismo enquanto fenômeno, mas
alicerçam

as

suas

bases

na

intenção

de

organizar

tal

fenômeno

esquematicamente a fim de garantir seu gerenciamento. Por conseguinte, não
parece

estranho

observar

que

as

abordagens

sistêmicas

são

predominantemente empregadas em estudos que visam o planejamento e a
estruturação de destinos turísticos, uma vez que os modelos produzidos
permitem um enfoque mais funcionalista do turismo.
Aliás, a crítica ao funcionalismo e à elaboração de modelos aplicáveis é
bastante recorrente em outras abordagens teóricas do turismo. Poderemos
observar uma forma de tessitura dessa crítica na corrente marxista
caracterizada por Panosso Netto e Castillo Nechar (2016).
Ressalto mais uma vez que, no que tange ao uso de “marxista” como
termo guarda-chuva para alocar aqueles teóricos que se ocupam de uma
discussão sobre o turismo fundamentada em Marx, há um equívoco conceitual.
Como já dito anteriormente – no capítulo dedicado às correntes teóricas –
existem diferentes interpretações e abordagens conceituais da teoria marxista
que dão origem a um campo tão heterogêneo que, acredito, mereceria um
estudo à parte.
Da multiplicidade de abordagens inerentes à dita abordagem marxista,
me atenho, neste momento da análise, àquela que parece ser mais articulada
no campo do Turismo, expressa predominantemente no pensamento do
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filósofo húngaro György Lukács e chamada por Boucher (2015) de “marxismo
hegeliano”.
Por conseguinte, como forma de ilustrar a articulação do pré-construído
presente em uma abordagem marxista do Turismo, retomo um fragmento de
Santos Filho (2008), onde o autor problematiza a produtificação do turismo:
O turismo como fenômeno social sofre um processo ideológico de
coisificação por meio do fetiche, ou seja, a ideologia passa pelas
veias do turismo e inculca, na mente dos indivíduos, ilusões de um
paraíso terrestre. Como se fosse possível encontrar o reino da
felicidade dentro do capitalismo, a intenção é transformar a atividade
turística no encantamento para as fantasmagorias do capital
(SANTOS FILHO, 2008, p.7, grifos meus).

É importante notar aqui como a articulação é diferente daquelas feitas
anteriormente. Enquanto nos outros fragmentos analisados o foco da discussão
estava em atentar para a importância do estudo do turismo para além de sua
esfera econômica, no fragmento extraído do texto de Santos Filho, o centro das
discussões é, predominantemente, demonstrar como o capitalismo dissimula
seu caráter exploratório através de afirmações diversas – como “[...] turismo
sustentável; turismo fonte de empregos; turismo atividade econômica não
poluidora; turismo desenvolvimento ecologicamente sustentável; turismo a paz
entre os povos; [...]” (SANTOS FILHO, 2008, p. 2).
O raciocínio é desenvolvido no sentido de evidenciar:
“[...] que a lógica empresarial-produtiva-competitiva – própria a um
modo de produção que tem a mercadoria como fim em si – é
resguardada e disseminada de forma direta e/ou indireta, explicita
e/ou implicitamente, por um eixo-norteador que é dominante no
turismo [...]” (MARTONI, 2019, p. 97-98).

Entretanto – e novamente – o ponto de partida é o mesmo, a referência
ao turismo como fenômeno.
Como síntese, reafirmo que o esforço analítico desenvolvido até aqui
teve como objetivo demonstrar como a noção de fenômeno é recorrente para
caracterizar o turismo enquanto algo observado no meio empírico, como uma
emergência

do

campo

social

passível

de

observação,

conceituação,

apreensão, etc., remetendo assim ao conceito de pré-construído que pode
agora ser sintetizado como um “sempre-já-aí”, articulado sob uma evidência de
sentido que é produto da interpelação ideológica.
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Acrescento ainda outros dois modos de funcionamento do préconstruído que podem ser observados no discurso sobre epistemologia que
articula o binômio turismo/fenômeno, os quais chamarei de independência do
enunciado com relação ao todo e efeito de circularidade. Vejamos esses
modos, novamente a partir da proposição “o turismo é um fenômeno”.
Note-se como esse enunciado independe de qualquer articulação
posterior que o dê sustentação. Não há necessidade de questionar por quê o
turismo é um fenômeno, ele simplesmente é. Essa relação de independência já
foi demonstrada no enunciado elaborado com base no pensamento de Tribe
(1997), o turismo é um fenômeno, cuja sistematização em conhecimento está
preponderantemente relacionada ao seu entendimento enquanto negócio.
Quando decompus o enunciado, apresentei três sequências onde:

A primeira dizia: o turismo é um fenômeno, e,
A terceira dizia: o turismo (também) é um negócio.
A existência da ressalva – também – na terceira sequência não é casual,
ela determina o efeito contextual intrínseco ao enunciado onde, o turismo só
pode ser um negócio, porque é predominantemente estudado como tal,
entretanto, seu caráter fundamental é o de fenômeno. Se fizéssemos o
processo inverso, declarando que o turismo é um negócio porque também é
um fenômeno, estaríamos diante de uma articulação problemática.
Assim, proposições pautadas na conjunção turismo/fenômeno estão
relacionadas ao pré-construído tendo em vista sua independência em relação
ao restante do enunciado ao qual se encaixam, como se a referência fosse a
um objeto de um mundo pré-existente (PÊCHEUX, 2016).
Todavia, façamos o esforço de questionar o óbvio: Por que o turismo é
um fenômeno? Encontraríamos, ao longo do texto, diversas possibilidades de
resposta à essa pergunta, retomo somente três, as duas primeiras adaptadas
de Panosso Netto (2005) e a terceira de Tribe (1997):

- Porque é o fenômeno o que possibilita o conhecimento humano;
- Porque o fenômeno é uma ação que está acontecendo;
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- Porque acontece no mundo empírico pela ação dos seres humanos
que se ocupam em ser turistas.

A evidência de sentido relativa ao pré-construído impõe então certos
limites. As três formulações estão recobertas de um efeito circular, de tal modo
que todas poderiam ser complementadas por algo como “logo, o turismo é um
fenômeno”. Ou seja, na medida em que certas propriedades do fenômeno são
aproximadas ao turismo, reforça-se o efeito de evidência sobre o qual o turismo
só pode ser um fenômeno.
Se o funcionamento do interdiscurso na forma do pré-construído ficou
bem definida até aqui, podemos então partir para o segundo modo de
funcionamento, o discurso-transverso.

3.2.2. Funcionamento do discurso-transverso nos enunciados sobre
epistemologia do Turismo
Disse mais acima que a ideia de “fenômeno turístico” é o ponto de
partida para as elaborações sobre epistemologia do Turismo, entretanto um
ponto de partida em comum não leva a um mesmo ponto de chegada. Ao tratar
do

fenômeno

como

pré-construído,

sustentei

a

ideia

de

que,

predominantemente, a academia entende que o turismo é um fenômeno que
emerge do campo empírico. Ao trazer o conceito de discurso-transverso, o que
está em jogo, por outro lado, são as articulações possíveis sobre o fenômeno
turístico, logo, o processo deste ponto em diante é o de demonstrar como
diferentes saberes teóricos se articulam ao Turismo propondo a organização do
campo empírico em um corpo conceitual.
No quadro 2, apresento três citações – Beni e Moesch (2017), Santos
Filho (2008) e Panosso Netto (2005) – que servirão como sequências base
para analisar o processo de sustentação do discurso-transverso:

Quadro 2 - Sequências base
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S1 - Tendo como paradigma a complexidade, a análise de sistemas
constrói modelos que buscam explicar o fenômeno turístico na sua
totalidade, transpondo suas preocupações com a eficácia dos planos
turísticos e o papel do estado no controle normativo desse desenvolvimento.
(BENI; MOESCH, 2017, p. 455).
S2 - O turismo como fenômeno social sofre um processo ideológico de
coisificação por meio do fetiche, ou seja, a ideologia passa pelas veias do
turismo e inculca, na mente dos indivíduos, ilusões de um paraíso terrestre.
Como se fosse possível encontrar o reino da felicidade dentro do capitalismo,
a intenção é transformar a atividade turística no encantamento para as
fantasmagorias do capital. (SANTOS FILHO, 2008, p.7).
S3 - O turismo é um fenômeno e não uma indústria. Uma indústria
pressupõe transformação de bens e nesse caso não se aplica ao turismo. A
melhor forma de definir o turismo é utilizando o termo fenômeno, que
significa a ação subjetiva e intersubjetiva que se manifesta em si mesma, que
pode ser apreendida pela consciência e que possui uma essência em si.
(PANOSSO NETTO, 2005, p. 144).
Fonte: Elaboração própria

Insisto inicialmente, que as três sequências possuem uma elaboração
parecida, todas atentam para o fato de que o Turismo precisa ser observado
para além de sua dimensão capital de produção – ideia que também ecoa no
conceito de fenômeno parcialmente industrializado de Leiper (1979). Além
disso, há uma construção metafórica que, mais uma vez, evidencia o efeito de
pré-construído do termo fenômeno:

S1- fenômeno turístico
S2- turismo como fenômeno social
S3- turismo é um fenômeno

O funcionamento do interdiscurso como pré-construído permite aqui que
o binômio turismo/fenômeno assuma diferentes configurações dotadas de um
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sentido evidente e que podem ser empregadas fora de suas sequências de
origem sem que haja prejuízo de sentido, por exemplo:

- o fenômeno turístico (S1) sofre um processo ideológico de coisificação
por meio do fetiche... (S2);
- o turismo como fenômeno social (S2) e não como uma indústria... (S3).

Entretanto, o foco deste momento da análise está nos fragmentos que
sustentam e articulam o raciocínio proposto, vejamos:

S1 - Tendo como paradigma a complexidade, a análise de sistemas
constrói modelos que buscam explicar o fenômeno turístico [...]
S2 - O turismo como fenômeno social sofre um processo ideológico
de coisificação por meio do fetiche [...]
S3 - O turismo é um fenômeno e não uma indústria. Uma indústria
pressupõe transformação de bens [...]

Nas sequências, há um efeito transversal que articula um processo
explicativo que distingue substancialmente uma sequência da outra. Essa
distinção provém de conceitos deslocados de outros lugares como:

A construção de modelos sistêmicos complexos (S1)
O fetiche intrínseco à lógica capitalista (S2)
Um determinado entendimento sobre a atividade industrial (S3)

Diferentemente do pré-construído, o discurso-transverso parece estar
limitado a aspectos contextuais, ele se lineariza no intradiscurso, promovendo o
efeito de regularidade ao discurso do sujeito, articulando o que foi dito antes,
com o que é dito agora e com o que será dito depois (PÊCHEUX, 2014a).
A linearização do discurso-transverso no intradiscurso também permite
evidenciar uma relação de causa e efeito nas sequências destacadas:
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A construção de modelos sistêmicos complexos (permite explicar) o
fenômeno turístico em sua totalidade (transpondo assim) os limites do controle
normativo/gerencial (S1);
O fetiche intrínseco à lógica capitalista produtifica o turismo enquanto
fenômeno social (e assim) inculca na mente dos indivíduos ilusões de um
paraíso terrestre (S2);
(Diferentemente do) fenômeno turístico, a atividade industrial produz
bens (logo) o turismo não pode ser chamado de indústria (S3).

Isso demonstra como a produção dos enunciados depende também do
atravessamento

de

saberes

de

outros

lugares,

que

sustentam

o

posicionamento dos autores.
O discurso-transverso [...] resulta do atravessamento de outros
saberes que se colocam no interior de um determinado discurso e
domínio de saber, fazendo co-habitar, num mesmo espaço, saberes
que advêm de outros lugares, os quais podem pertencer a formações
discursivas (FDs) e formações ideológicas (FIs) distintas. Ou seja,
são saberes que se linearizam na dimensão intradiscursiva, passando
a pertencer ao fio do discurso. (SCHNEIDERS, 2012, p. 309)

O discurso-transverso, no âmbito da produção do conhecimento
científico, pode ser entendido então como a filiação a uma determinada teoria.
É esse efeito de atravessamento que permitiu a determinação das correntes
teóricas conforme observado no capítulo dedicado às escolas epistemológicas
do Turismo. Diferentemente da noção de fenômeno, o que é articulado no
discurso-transverso é localizável, pois pertence a um domínio de pensamento
específico que se materializa no fio do discurso como referência.
Como estamos falando do processo de formulação de discursos
científicos, é possível afirmar também que é a partir da possibilidade de
localização da “origem” de determinado sentido articulado no discursotransverso, que se abre o espaço para a crítica acerca das correntes teóricas
que também tentei demonstrar no capítulo anterior.
O funcionamento do discurso-transverso “[...] remete àquilo que,
classicamente, é designado por metonímia, enquanto relação da parte com o
todo, da causa com o efeito, do sintoma com o que ele designa, etc.”
(PÊCHEUX, 2014a, p. 153). Ou seja, não se trata de uma totalidade, mas de
um fragmento.
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Ao afirmar, por exemplo, que a generalização da teoria marxista
proposta por Panosso Netto e Castillo Nechar (2016) era problemática, não
estava fazendo mais do que demonstrar que a tomada de uma posição
marxista dentro da epistemologia do turismo limitava-se a uma parte específica
desta teoria e não de sua totalidade.
Como efeito de fechamento desta etapa da análise, retomo a primeira
sequência do quadro 2 para que possamos agora, determinar o modo como os
conceitos foram articulados:

S1 - Tendo como paradigma a complexidade, a análise de sistemas
constrói modelos que buscam explicar o fenômeno turístico na sua totalidade,
transpondo suas preocupações com a eficácia dos planos turísticos e o papel
do estado no controle normativo desse desenvolvimento. (BENI; MOESCH,
2017, p. 455).

- A sequência na totalidade, representa aquilo que designamos como fio
do discurso, ou intradiscurso.
- O termo fenômeno turístico é um exemplo do modo de funcionamento
do interdiscurso como pré-construído, conforme já ilustrado.
- O restante da sequência faz referência ao funcionamento do
interdiscurso como discurso-transverso que sustenta o entendimento de que a
tomada de um posicionamento complexo/sistêmico contribui para uma
compreensão mais totalizante do turismo.

Por conseguinte, chegamos então à afirmação de Pêcheux (2014a) de
que “o intradiscurso, enquanto „fio do discurso‟ [...] é, a rigor, um efeito do
interdiscurso sobre si mesmo, uma „interioridade‟ inteiramente determinada
como tal „do exterior‟” (PÊCHEUX, 2014a p. 154).
Depois dessa incursão pelos modos de funcionamento do interdiscurso,
é possível então enunciar de modo mais fundamentado a proposição que levou
a esse caminho: o entendimento de que o fenômeno é tomado como um
recurso retórico, que visa apartar o turismo de uma perspectiva reduzida ao
aspecto econômico.
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Nesse sentido, apresentei afirmações de autores que enfatizam que o
turismo é algo feito por pessoas que ocupam o lugar de turistas e, portanto,
não se trata exclusivamente uma atividade econômica ou um serviço.
Demonstrei também, que ao reconhecer que o turismo não pode ser restrito a
sua dimensão econômica, estamos assumindo a necessidade de elaboração
de outros conhecimentos que deem conta de articular os outros aspectos
envolvidos, o que resultaria na estruturação de um campo de conhecimento do
Turismo.
Assim, podemos agora afirmar que o inverso também é verdadeiro, ou
seja, a construção de um campo de conhecimento do Turismo passa pelo
reconhecimento

de

sua

multiplicidade

e

autonomia

perante

campos

(disciplinas, ciências, etc.) correlatos. A noção de fenômeno intervém então
como um arranjo que possibilita reconhecer, ao mesmo tempo, a multiplicidade
e a autonomia do Turismo como campo do conhecimento.
Evidencio ainda que a tomada do fenômeno possibilita a organização de
um campo de conhecimento para o Turismo também porque responde a uma
demanda específica da prática filosófica. Tal demanda está alicerçada em
pensamentos como o de que “[...] fenômenos novos e insuspeitados são
periodicamente

descobertos

pela

pesquisa

científica;

cientistas

têm

constantemente inventado teorias radicalmente novas.” (KUHN, 2006, p. 77).
De modo mais direto, é possível afirmar que o resultado do arranjo do
binômio turismo/fenômeno possibilita ao Turismo uma aderência a esses
fenômenos descobertos pela pesquisa científica, logo, o turismo poderia ser
entendido como um objeto de estudo independente.
Do ponto de vista ideológico, na medida em que a prática filosófica
estabelece o que pode ser passível de apreensão enquanto objeto de estudo
(os tais fenômenos insuspeitados), ela também retroage sobre as ciências,
determinando o que pode, ou não, ser objeto de estudo. A prática filosófica
assume aqui seu caráter ideológico de coerção enquanto saber que examina
as ciências e as coloca em relação, exercendo uma crítica externa que
demarca limites, possibilidades de interlocução e conflitos (HERBERT, [1966]
2011).
Com essas afirmações, estamos apenas atentando para o fato de “[...]
que a filosofia não desempenha [...] o papel de uma potência neutra, soberana,
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mas ao contrário, seus interesses são profundamente engajados” (HERBERT,
[1966] 2011, p. 23) e estão diretamente relacionados às estruturas e à forma de
divisão do trabalho intelectual.
Portanto, o uso do termo “fenômeno” decorre de um processo de
coerção ideológica fundamentado na prática filosófica que fornece sentidos e
realidades com aparências de evidência, como na citação de Kuhn (2006) que
suscita o raciocínio de que os cientistas descobrem/trabalham com fenômenos.
Logo, a condição prévia para uma cientifização do turismo é compreendê-lo
como um fenômeno.
Por conseguinte, se para ser entendido como um objeto de estudo
científico, é preciso evitar que o turismo seja trabalhado de modo disciplinar ou
redutivo, busca-se em outros lugares, saberes que possam dar conta de lidar
com o “caráter múltiplo do fenômeno”.
Na dimensão discursiva, o que veremos, então, é o interdiscurso
funcionando como pré-construído, conferindo às articulações do binômio
turismo/fenômeno um efeito de sentido universal/evidente que é encadeado ao
outro modo de funcionamento do interdiscurso como discurso-transverso que,
além de sustentar – a partir de uma base conceitual coerente – a ideia de que o
turismo é um fenômeno, lineariza sentidos, articulando, explicando e
organizando correntes teóricas que fortalecem ainda mais a coerção da prática
filosófica.
Tendo demonstrado como o emprego do termo fenômeno “liberta” o
turismo de uma concepção exclusivamente economicista, ao mesmo tempo em
que corresponde a um processo de interpelação ideológica, nos resta agora
examinar como o seu uso implica em uma tomada de posição idealista com
relação ao discurso científico do Turismo.

3.3. A TOMADA DE POSIÇÃO IDEALISTA

A esse respeito, uma questão é fundamental. Na medida em que
apresenta a definição de formação discursiva – e sua relação com as
formações ideológicas, o interdiscurso e o sujeito do discurso – Pêcheux
(2014a) faz uma série de ressalvas expressas em notas de rodapé onde
explicita que, naquele momento, está deixando em suspenso o caso dos
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discursos científicos. Isso se deve ao fato de que, para o autor, diferentemente
das elaborações cotidianas (empíricas), processos conceituais-científicos não
são

sustentados

por

um

sujeito.

Explico

essa

questão

brevemente

desdobrando uma proposição de Pêcheux (2014a, p. 88):

- Aquele que salvou o mundo morrendo na cruz nunca existiu;
- Aquele que salvou o mundo morrendo na cruz.

Note-se que, em ambas as proposições o pré-construído funciona como
o já-dito independente: sabe-se quem é aquele que morreu na cruz. Entretanto,
as duas proposições articulam sentidos inversos, na primeira, a existência
daquele que morreu na cruz é negada e, na segunda, admitida. A aderência do
sujeito do discurso a uma ou outra proposição está diretamente relacionada à
sua identificação com uma ou outra formação discursiva – uma formação
discursiva ateísta e outra cristã, por exemplo.
Logo, os limites do sentido são postos em relação à formação discursiva,
de modo que não se admitiria a existência de Jesus (aquele que morreu na
cruz) no domínio da formação ateísta, assim como, no domínio de sentido de
uma formação discursiva cristã, não é possível que Jesus não tenha existido 13.
Por outro lado, nos processos conceituais-científicos, não há a mesma
relação de correspondência, vejamos em outras duas proposições de Pêcheux
(2014a, p. 153):

- A deflexão do galvanômetro indica a passagem de uma corrente
elétrica;
- Constatamos uma deflexão do galvanômetro, que indica a passagem
de uma corrente elétrica.
Nesses dois fragmentos, há uma relação causa e efeito – a deflexão
indica a passagem da corrente elétrica – que independe de uma tomada de
posição do sujeito do discurso. Ou seja, ao dizer “(nós) constatamos” o sujeito

13

Estão suprimidos aqui, aspectos relativos aos níveis de identificação do sujeito com a
formação discursiva que o determina, tendo em vista que tal problematização não é o foco no
momento.
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do discurso apenas sustenta materialmente um real que dele é independente.
Ora, se o galvanômetro é uma ferramenta construída para medir correntes
elétricas, logo, sua deflexão (alteração da posição inicial) só pode significar a
passagem de uma corrente elétrica.
Ao formular enunciados como:
Tendo como paradigma a complexidade, a análise de sistemas
constrói modelos que buscam explicar o fenômeno turístico na sua
totalidade, transpondo suas preocupações com a eficácia dos planos
turísticos e o papel do estado no controle normativo desse
desenvolvimento. (BENI; MOESCH, 2017, p. 455).

Teremos o mesmo funcionamento de causa e efeito – sistemas
complexos buscam explicar o fenômeno turístico na sua totalidade, (logo),
transpõem.... – e uma mesma elaboração de sentidos que independe da
identificação do sujeito, pois são articulados por teorias adjacentes que
possuem limites e barreiras teóricas definidas.
O sujeito do discurso, no entanto, segue como suporte material do
sentido, e isso determina, em um espaço de abordagens plurais como é o caso
do turismo, quais proposições terão mais ou menos aderência entre os pares.
Neste ponto do texto, proponho uma significativa ruptura com o já citado
pensamento de Popper (1975) sobre os três mundos, onde o primeiro mundo é
o material, o segundo mundo é o mental e o terceiro mundo é o das ideias.
Sobre terceiro mundo, o autor elabora:
Torna-se claro que o terceiro mundo não é uma ficção, mas existe
“em realidade”, quando consideramos seu tremendo efeito sobre o
primeiro mundo, com a mediação do segundo mundo. [...]
De acordo com a posição que estou adotando aqui, o terceiro mundo
(parte do qual é linguagem humana), é produto dos homens, tal como
o mel é produto das abelhas ou como a teia o é das aranhas. [...] e
portanto as maiores partes do terceiro mundo, são o produto não
planejado das ações humanas embora possam ser soluções para
problemas biológicos, ou outros. (POPPER, 1975, p. 156).

O posicionamento adotado a partir daqui parte de uma outra concepção
– também em tríade – que articula as teses centrais do materialismo:
a) o mundo “exterior” material existe (objeto real, concreto-real);
b) o conhecimento objetivo desse mundo é produzido no
desenvolvimento histórico das disciplinas científicas (objeto de
conhecimento, concreto de pensamento, conceito);
c) o conhecimento objetivo é independente do sujeito. (PÊCHEUX,
2014a, p. 71)
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Da tríade das teses do materialismo adotado por Pêcheux (2014a),
resulta o entendimento de que, primeiramente, o objeto real (aquele do mundo
exterior) existe independentemente da produção de um conhecimento sobre
ele. Quando falamos que a deflexão do galvanômetro indica a passagem da
corrente elétrica, não estamos “descobrindo” a eletricidade, mas estamos
constatando a sua existência.
O galvanômetro, por sua vez, nada mais seria do que um produto
técnico que tem por objetivo medir a corrente elétrica. Ou seja, sua função é
transformar em linguagem um concreto-real apreensível. Por exemplo, o
galvanômetro pode ser utilizado como amperímetro, logo, a passagem da
corrente elétrica será traduzida para a linguagem da física como uma corrente
elétrica de X amperes.
Nesse mesmo sentido, podemos dizer que o deslocamento humano – e
ainda não o turismo – existe independentemente de uma teorização a seu
respeito. Em um dado momento, as transformações da formação social
demandam que os deslocamentos sejam significados de forma distinta – não é
possível, por exemplo, tratar os deslocamentos migratórios sob a mesma ótica
que os deslocamentos turísticos – e então, assim como o galvanômetro
enquanto instrumento construído para responder à demanda da “medição” das
correntes elétricas, articula-se um corpo conceitual que dá conta de delinear os
aspectos diferenciais entre as formas de deslocamento humano.
O que fica determinado então é que os conhecimentos teóricos não são
um produto da mente humana como algo jamais pensado antes, como uma
inovação de mentalidades ou, na fala de Popper (1975), como o mel é para as
abelhas. A produção de um conhecimento científico é, em primeiro lugar, uma
resposta à demanda da formação social de uma época dada.
De modo ainda mais direto, a produção do conhecimento depende de
processos e questões que falam antes e em outro lugar, que determinam os
limites dos sentidos elaborados e contingenciam o campo de ação dessas
elaborações. Assim, uma ciência – ou um conhecimento científico – não
representa um modelo do real – uma forma diretamente correlata a esse real –
ela é “[...] o real sob a modalidade de sua necessidade-pensada, de modo que
o real de que tratam as ciências não é senão o real que produz o concreto-
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figurado que se impõe ao sujeito na necessidade „cega‟ da ideologia”
(PÊCHEUX, 2014a, p. 168).
De modo ainda mais explicativo, poderíamos resumir logicamente esse
raciocínio a partir da seguinte proposição: Se uma Formação Social representa
um período histórico caracterizado pela predominância de um modo de
produção específico (no nosso caso, falamos da Formação Social Capitalista),
então, o conjunto de práticas intrínseco a essa Formação Social, e aqui
incluídas as práticas teórico-científicas, funcionam como forma de garantir a
reprodução-transformação das relações de produção do modo de produção a
que correspondem. Ou seja, o complexo das práticas intrínseco à Formação
Social Capitalista, responde às demandas que o modo de produção capitalista
estabelece e contingencia.
Cabe ressaltar que a tomada de posição materialista não trata de
evidenciar uma realidade fatalista, onde o Turismo jamais estaria livre dos
assombros do capitalismo, não é essa a questão. O ponto é que a formação
social na qual somos constituídos como sujeitos é a capitalista e, portanto, as
demandas que essa formação social nos apresenta, têm fundamentalmente
uma correlação com o modo de produção a que são subordinadas.
Nesse sentido, elaborações como a do Glossário do Ministério do
Turismo, onde o turismo é definido como “conjunto de atividades realizadas por
pessoas durante suas viagens e estadias em lugares distintos do seu habitat
natural por um período de tempo consecutivo inferior a um ano, com finalidade
de lazer, negócios e outros.” (BRASIL, 2018, p. 30), são representações bem
objetivas do agenciamento do modo de produção capitalista na elaboração de
conceitos.
Mas o que isso tem a ver com o direcionamento idealista em
funcionamento na tomada do turismo como fenômeno? Bem, voltemos um
pouco no raciocínio.
Como já disse anteriormente, ao fazer uma articulação entre turismo e
fenômeno, tem-se a tentativa de demonstrar que há algo para além do
econômico no turismo, algo que, ao ser devidamente articulado, confere-o o
status de objeto – ou campo – de estudo. Pensar o turismo como fenômeno
entretanto, não é o suficiente para promover uma ruptura com seus limites
capitalistas, pelo contrário, há um reconhecimento do turismo como atividade
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econômica a diferença é que, enquanto fenômeno, o aspecto econômico é uma
das muitas faces do Turismo e não o seu fator determinante.
Reconhecer que o aspecto econômico é apenas uma face do Turismo e,
por consequência, determinar que existe, nas inter-relações que moldam o
fenômeno, uma parte substancialmente alheia ao capitalismo é recorrer a uma
simplificação do modo de produção, como se ele estivesse limitado
exclusivamente à esfera econômica, quando de fato, a relação vai muito além.
Recorro assim à Althusser (2019) em sua explicação sobre a filosofia
idealista. Segundo o autor, em meados do século XIX, a burguesia configura-se
como uma força revolucionária, modificando a dinâmica da formação social
feudal, para a lógica capitalista que vem se transformando e se reproduzindo
até a contemporaneidade.
No início desse processo, a ciência serviu como ponto de apoio para o
processo revolucionário burguês, permitindo questionar o dogmatismo
religioso. “[...] a filosofia idealista „explora‟ a ciência, ou seja, coloca certa ideia
de ciência a serviço de práticas sociais. Mas, como essas práticas são
revolucionárias, a ideia de ciência que é assim „explorada‟ respeita
genericamente o essencial dos valores da prática científica” (ALTHUSSER,
2019, p. 132).
À medida em que o capitalismo se estabelece como o meio de produção
dominante na formação social, a filosofia idealista burguesa deixa de ser
revolucionária e passa a ser reacionária, seu foco agora é manipular a ciência
de modo a não perturbar a ordem estabelecida,
E tudo o que não passa por essa ideia tranquilizadora (para o poder
estabelecido), todas as ciências que ameaçam essa ideia e essa
ordem, são declaradas nulas, imposturas. É o caso da teoria marxista
e da psicanálise. Em contrapartida, todas as formações teóricas da
ideologia dominante, a economia política, a sociologia, a psicologia
são consideradas ciências, e é preciso submeter-se às suas “leis”,
que reforçam a ordem estabelecida. (ALTHUSSER, 2019, p. 132133).

A afirmação de que o uso do termo fenômeno para designar o turismo
implica em uma tomada de posição idealista deriva, portanto, da subjetividade
concreta

que

permeia

a

produção

teórica

em

Turismo,

ou,

mais

simplificadamente, daquelas formulações, que venho reforçando durante o
texto, que consideram o ser humano como o motor do turismo.
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A esse respeito, cabe outra ressalva. Se nos mantivermos fiéis ao
pensamento pecheutiano, não podemos deixar de considerar o fato de que o
termo fenômeno, assim como qualquer outra palavra, pode apresentar efeitos
de sentidos distintos quando articulado em um ou outro enunciado. Por isso,
não falamos n’O Significado do fenômeno, mas sim nas implicações que o uso
do termo, em suas diversas articulações, tem no campo do Turismo.
Tal ressalva é importante porque ela coloca um paradoxo importante
para este estudo que trata de pôr em pauta a polêmica tomada de posição
materialista (althusseriana) acerca do Turismo versus a alocação de outras
abordagens marxistas – que tratam do turismo como fenômeno – em um grupo
de proposições idealistas.
As minúcias dessa relação paradoxal, no entanto, carecem de um
estudo muito mais aprofundado, capaz de colocar em pauta os arranjos e
rearranjos da teoria marxista no turismo. Sinteticamente, por outro lado, vale
ressaltar que a abordagem althusseriana é distinta de outras proposições
materialistas em diversos aspectos, como a formulação de um conceito próprio
de ideologia, a opção pelo conceito de problemática ao invés do conceito de
totalidade, a elaboração sobre a ruptura entre a dialética hegeliana e a dialética
marxista e, muito flagrantemente, a opção por uma abordagem anti-humanista
do materialismo, que retira o homem da centralidade do método analítico,
inserindo a formação social nesse lugar deixado vazio.
Portanto, dentro das contingências deste trabalho, acredito ser possível
afirmar que, assim como outras correntes teóricas, a escola marxista do
turismo põe o indivíduo como centro da dinâmica turística, ao mesmo tempo
em que utiliza – sem contextualizar – o termo fenômeno como termo
designador.
Dito isso, voltamos ao fenômeno como recurso retórico e à necessidade
de “cega” da ideologia da qual nos fala Pêcheux (2014a). A força reacionária
da ideologia capitalista vai se movimentando com vistas a tornar as relações de
lutas de classe e o caráter material do turismo menos visíveis. O emprego do
fenômeno corresponde a essa necessidade ideológica, encobrindo as relações
de produção e situando o turismo no espaço da experiência do indivíduo livre e
consciente.
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É nesse sentido que o reconhecimento do turismo como fenômeno
implica em uma tomada de posição idealista. Pois parte-se do princípio de que
os indivíduos em sociedade criaram, por sua própria apreensão do mundo, o
turismo como conhecemos, sem que houvesse qualquer base ideológica para
tal.
O posicionamento adotado aqui é fundamentalmente diverso, ele leva a
reconhecer que a produção de enunciados sobre o turismo só são possíveis a
partir de uma contextura ideológica específica e movente, que vai
determinando os limites das possibilidades. É assim, também, que os ditos
paradigmas vão se reorganizando com base nas demandas fornecidas pela
ideologia.
Inclusive, poderíamos pensar um instante na questão dos paradigmas
para determinar outro aspecto da tomada de posição idealista acerca da
articulação turismo/fenômeno. Thomas Kuhn adianta, logo nas primeiras
páginas de seu texto sobre as revoluções científicas, que os paradigmas
correspondem às “[...] realizações científicas universalmente reconhecidas que,
durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma
comunidade de praticantes de uma ciência.” (KUHN, 2006 p. 13, grifo meu).
Diferentemente de Kuhn (2006), do ponto de vista materialista, é o
momento histórico dado que fornece os subsídios para a elaboração de
problemas e soluções modelares que são posteriormente “adotados” pelos
praticantes de uma ciência.
Ainda assim, independentemente do aspecto diferencial entre uma ou
outra apreensão, o que elaborações como “Tendo como paradigma a
complexidade, a análise de sistemas constrói modelos que buscam explicar o
fenômeno turístico na sua totalidade, [...]” (BENI; MOESCH, 2017, p. 455), ou
“[...] a perspectiva da teoria crítica está se tornando um novo paradigma nos
estudos turísticos.” (PANOSSO NETTO; CASTILLO NECHAR, 2016, p. 46),
nos dão a saber é que, os paradigmas a que os autores se referem são
capazes de colocar problemas e, a partir de tais problemas, propor “soluções
modelares” coerentes para o campo do Turismo.
De uma forma muito simplificada, isso equivaleria a repetir algo que já
vem sendo dito, que é o fato de o conceito de turismo e suas formas de
“medição” correlatas estarem limitadas a um ou a outro paradigma. Mas vamos
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mais além, não se trata apenas de situar que o turismo encontra-se nos limites
de um paradigma, mas que o fenômeno turístico está limitado ao paradigma.
O que pretendo aqui é chamar a atenção para a contradição existente na
tomada de “turismo” e “fenômeno turístico” (e variações) como sinônimos, pois
essas duas formas de designar o objeto são materialmente distintas.
Se tomássemos a forma mais simples de elaboração conceitual possível
para ambos os casos, teríamos, respectivamente:

- Turismo é...
- Fenômeno turístico é...

Na primeira sequência, o sujeito é simples e sua definição posterior
dependeria da articulação a sentidos que o caracterizariam como algo. Na
segunda sequência, não falamos mais do turismo, mas do fenômeno turístico,
ou seja, há um processo de adjetivação do fenômeno que o diferencia de
outros fenômenos. Isso implica dizer que o fenômeno turístico possui, em sua
“essência”, uma série de características comuns a todos os fenômenos e pelo
menos uma característica distinta (ser turístico).
As variações sintáticas do binômio turismo/fenômeno também não
alterariam em muito o resultado das sequências. Por exemplo, em “o turismo é
um fenômeno” diz-se que o turismo possui certas características comuns a
outros fenômenos. O mesmo ocorre ao dizer “o turismo enquanto fenômeno”
onde é permitido que se diga que o turismo observado a partir de um certo
grupo de características comuns a todos os fenômenos.
Ao demonstrar como o binômio turismo/fenômeno pode ser organizado a
partir de uma série de paráfrases, ou seja, variações da mesma articulação
sem que haja alterações de sentido, pretendo chamar a atenção para a
“ressonância interdiscursiva” (SERRANI 1991), presente nesse processo.
Em consonância com Serrani (1991), afirmo que os arranjos discursivos
que corroboram com a ideia de que o turismo é um (tipo de) fenômeno, tendem
a construir a unidade imaginária de um sentido. Falamos da ressonância
intradiscursiva “[...] porque para que haja paráfrase a significação é produzida
por meio de um efeito de eco entre as unidades; elas soam de novo,
acontecendo uma vibração semântica mútua.” (SERRANI, 1991, p. 103-104).
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O efeito de ressonância, no caso da produção em epistemologia do
Turismo, também pode ser observado pelo fato de que a produção teórica é
feita de modo coletivo. Não se admite, por exemplo, que determinado autor
publique seu texto científico sem listar as referências consultadas durante o
processo e isso não expõe somente o modo de produção do conhecimento
científico.
Ao tomar certos textos como referências, um autor faz uma série de
escolhas teóricas mobilizando implícitos que ressoam em seu texto. Por
consequência, mesmo que não tome posição pela noção de turismo como
fenômeno, ao citar um outro autor que o faz, a própria concepção – turismo é
um fenômeno – ressoa como sentido sobreposto.
Abre-se então a possibilidade de pensar o enunciado “o turismo é um
fenômeno” como uma Sequência Discursiva de Referência (SDR), conforme
conceituado por Courtine (2009).
Segundo o autor, a SDR é relativa a um sujeito e a uma situação de
enunciação determinadas:
Sujeito de enunciação e situação de enunciação podem ser referidos
a um lugar determinado, tomado em uma relação de lugares no
interior de um aparelho: isso equivale a atribuir ao ato de enunciação
de uma sdr a regularidade de uma prática, assim como a caracterizar
os rituais que a regulam. (COURTINE, 2009, p. 108).

Em outras palavras, uma SDR funciona como uma espécie de
enunciado norteador, uma vez que remete a determinadas condições de
produção e relações de classe de uma época. Seu caráter de referência está
na relação entre o próprio enunciado, suas paráfrases, respostas, oposições,
etc. (COURTINE, 2009).
A organização de outras sequências discursivas em torno da SDR se dá
a partir de três domínios específicos: o domínio da memória, o domínio da
atualidade e o domínio da antecipação.
O domínio da memória é relativo a uma série de sequências que
preexistem à SDR, cujas formulações de origem produzem, no interior do
processo discursivo, efeitos de redefinição, transformação, lembrança ou
esquecimento, ruptura e denegação do já dito (COURTINE, 2009). A tomada
do turismo enquanto fenômeno, nesse caso, ao mesmo tempo em que enfatiza
o caráter de emergência – o fenômeno é sempre algo que emerge do real –

97

proporciona um movimento de esquecimento da tomada do turismo como uma
simples atividade econômica.
O domínio das formulações-origem não atribui, de modo algum, um
“começo” ao processo discursivo, mas constitui o lugar onde se pode
determinar, no desenvolvimento do processo discursivo, o surgimento
de enunciados que figuram como elementos do saber próprio a uma
FD [Formação Discursiva]. (COURTINE, 2009, p. 112).

Já o domínio da atualidade representa o aspecto dialógico da SDR com
outras sequências discursivas presentes e articuladas em um mesmo momento
histórico, essas sequências são aquelas que respondem, refutam e interagem
com a SDR em uma perspectiva contemporânea. “Entretanto, não se deve
esquecer que, na perspectiva do discurso, os efeitos de atualidade são sempre
resultantes do desenvolvimento processual dos efeitos de memória.”
(SERRANI, 1991, p. 122).
No

raciocínio

em

questão,

poderíamos

retomar

algumas

das

formulações apresentadas ao discutir o conceito de discurso-transverso. Uma
elaboração como “o turismo é um fenômeno complexo” é resultado de um
encadeamento de sentidos que se articulam em uma atualidade – a noção de
turismo como fenômeno e a teoria da complexidade como perspectiva científica
contemporânea – onde, a segunda adiciona à primeira uma série de
características pré-concebidas em outro lugar.
O último domínio, da antecipação, é relativo ao conjunto de outras
sequências “[...] que sucedem à sdr, no sentido em que certas formulações que
esta última organiza em seu intradiscurso entretêm, em relação a formulações
determinadas no domínio de antecipação, relações interpretáveis como efeitos
de antecipação.” (COURTINE, 2009, p. 113).
De acordo com Serrani (1991), o domínio da antecipação permite
estabelecer o caráter aberto da SDR, de modo a alertar para o fato de que sua
própria constituição como sequência de referência está relacionada a
condições de produção específicas, passíveis tanto de reprodução quanto de
transformação. O domínio da antecipação é o que permite determinar a SDR
como parte, mas nunca como final do processo discursivo.
Chamo ainda a atenção para o fato de que o termo fenômeno é trazido à
articulação com o turismo como a representação de algo. Algo insuspeitável
que espera para ser descoberto pelos cientistas (KUHN, 2006), ou que emerge
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desorganizadamente do mundo empírico (MORIN, 2005), ou ainda que
aparece e se manifesta ao homem e a si mesmo em sua essência (HUSSERL,
1996). Ao fenômeno, é impossível uma representação material, pois sua
condição primeira é a de representar algo que surge espontaneamente e que
fica disponível para ser descoberto.
Essa forma de caracterizar o fenômeno é apoiada na crítica de Frege
(2009) à teoria husserliana. Segundo o autor, ao tratar de um conceito como
uma representação, as fronteiras entre subjetivo e objetivo se embaçam, de
modo que o subjetivo toma a aparência do objetivo. A crítica de Frege ainda é
reformulada por Pêcheux (2014a, p. 73), “[...] o subjetivo simula o objetivo; a
representação funciona como se fosse um conceito e, simultaneamente, o
conceito é reduzido ao estado de pura representação”.
Vale ressaltar que ao tomar o fenômeno como representação, não estou
arbitrariamente invalidando todo o conhecimento construído com base na
consideração de que o turismo é um fenômeno. Estou apenas tomando
posição por uma perspectiva específica que objetiva demonstrar o caráter
idealista da noção de fenômeno e buscar outros horizontes para pensar o
campo do turismo.
Não

desconsiderar

o

conhecimento

produzido

é,

inclusive,

demonstração de um compromisso com a teoria materialista do discurso, que
trata de reconhecer que as formas ideológicas mudam de acordo com o
momento histórico dado, de modo que a relação imaginária dos indivíduos com
as suas condições reais de existência não são homogêneas, mas
determinadas pelas relações de produção econômicas e suas respectivas
contradições políticas e ideológicas (PÊCHEUX, 2014a).
Com isso, é possível propor aqui um fecho do raciocínio relativo ao
fenômeno, considerando então que, se o turismo passa a ser representado
como um fenômeno é porque, para a constituição de um campo de
conhecimento próprio, foi necessário propor uma representação que fosse
além do caráter estritamente econômico/comercial. Assim, a articulação com o
fenômeno implica em um grande avanço para o campo do Turismo e, ao
mesmo tempo, constitui-se como um obstáculo epistemológico que encerra o
estudo do Turismo em uma perspectiva idealista.
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No próximo capítulo, proponho trazer os preceitos epistemológicos da
teoria discursiva, na tentativa de delinear uma tomada de posição materialista
para o turismo, refletindo também sobre as implicações concernentes à adoção
desse posicionamento.
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4. BASES FILOSÓFICAS DA ANÁLISE DO DISCURSO

A construção deste capítulo se pauta pela afirmação de que a noção de
fenômeno representa uma tomada de posição idealista acerca do Turismo, o
que leva a considerar qual seria a contribuição de um posicionamento
materialista acerca do tema. Nesse sentido, coloco agora em evidência a outra
face das reflexões pecheutianas, caracterizada pela crítica à produção do
conhecimento científico e o seu alinhamento com filósofos da epistemologia de
viés descontinuista.
Neste

momento

da

tese,

portanto,

retomarei

as

influências

epistemológicas da Análise de Discurso, passando por autores que se pautam
em uma abordagem descontinuísta de ciência, como Bachelard e Canguilhem,
na ruptura com o psicologismo embasada no campo da Psicanálise e, com
enfoque especial, no pensamento althusseriano e a ruptura com o humanismo
e os desdobramentos do conceito de Prática Social.

4.1. INFLUÊNCIAS EPISTEMOLÓGICAS DA ANÁLISE DE DISCURSO

A empreitada de Pêcheux pela problemática produção do conhecimento
científico pode, baseado no que foi discutido até aqui, partir de diversos fios
condutores, como por exemplo, o seu contato com Georges Canguilhem, ainda
durante sua estada no ENS (AMARAL; LOPES, 2019), seu alinhamento ao
pensamento althusseriano, ou a filiação à teoria saussuriana da linguagem. A
minha opção diante disso, é tomar a conjuntura da época e o encontro teórico
entre pensadores engajados em uma reflexão materialista da ciência.
De acordo com Lecourt (2018), a obra de Althusser, ponto de encontro
entre “[...] o materialismo dialético - filosofia marxista - e uma certa tradição
epistemológica inaugurada por Gaston Bachelard” (LECOURT, 2008, p. 5,
tradução minha), marcava uma tomada de posição polêmica no interior do
campo marxista, em determinados momentos lida como cientificista ou
dogmática.
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O principal alvo teórico dos ataques dirigidos à Althusser era o conceito
de corte ou “ruptura epistemológica”, termo cunhado por Bachelard para alertar
aqueles
[...] muito inclinados ao continuísmo, que uma ciência só é instalada
rompendo, se separando de seu próprio passado; que o objeto de
uma ciência não é, portanto, algo dado de imediato e não preexiste o
processo de sua produção.
Althusser o adotou para combater as caricaturas neo-hegelianas de
Marx e reafirmar uma verdade intolerável a todos os oportunismos que o materialismo histórico, fundado por Marx no Capital, é
realmente, no sentido mais amplo da palavra, uma ciência. Uma
ciência revolucionária cujo objeto foi constituído em uma ruptura com
as noções ideológicas e filosóficas que até agora deveriam explicar o
que é uma sociedade, o que é a história etc. (LECOURT, 2018, p. 67, tradução minha).

Pêcheux também toma partido por uma posição descontinuísta no que
diz respeito ao estudo da história das ciências e da epistemologia, uma posição
que “[...] recusa a noção de „saber‟ como desenvolvimento contínuo do
conhecimento comum ao conhecimento científico”, [...]. (PÊCHEUX; BALIBAR,
1971, p. 12). Nessa esteira, além de Althusser, Bachelard e Canguilhem são
evocados e trazidos ao diálogo. Logo, assim como a Análise de Discurso
pecheutiana não pode ser confundida com outros diversos modos de análise
de materialidades linguísticas, a posição teórico-epistemológica que embasa a
construção da disciplina também não pode deixar de ser diferenciada. A noção
de ciência intrínseca à teoria discursiva é exclusivamente materialista.
Evocar

Althusser

como

representante

de

um

pensamento

epistemológico materialista é algo relativamente óbvio, entretanto, alinhar esse
posicionamento ao pensamento de autores mais difundidos no campo da
filosofia francesa, como é o caso de Bachelard e Canguilhem, parece uma
proposta um pouco mais polêmica. Primeiramente, não basta, para situar o
posicionamento materialista em Bachelard, referenciar apenas o diálogo deste
com

Althusser,

representado

pela

adoção

do

conceito

de

ruptura

epistemológica, é necessário, pois, demonstrar alguns outros pontos.
Em suas propostas, Bachelard defende um posicionamento filosófico
central,

baseado

na

relação

dialética

entre

racionalismo

aplicado

e

materialismo técnico, negando assim os caminhos que, partido exclusivamente
do racionalismo aplicado levam ao idealismo ingênuo, ou ainda que ao
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decomporem puramente o materialismo técnico desembocam no realismo
ingênuo (BACHELARD, 2006).
Nesse sentido o autor ressalta que “o pensamento científico não pode
encontrar suas formas sólidas e múltiplas nessa atmosfera de solidão, [...] que
é o mal congênito do idealismo. O pensamento científico necessita de uma
realidade social, o assentimento de uma cidade física e matemática.”
(BACHELARD, 2006, p. 123), e ainda “quando tivermos reconduzido a
atividade filosófica do pensamento científico ao seu centro ativo, tornar-se-á
claro que o materialismo ativo tem precisamente por função jugular, tudo o que
poderia ser classificado de irracional nas suas matérias e nos seus objetos.”
(BACHELARD, 2006, p. 124).
Lecourt (2018), também fornece mais uma evidência do posicionamento
materialista de Bachelard, para quem o processo interno de especialização e
socialização do conhecimento científico, apresenta-se, como todo processo de
produção, realizado através de relações historicamente determinadas (de
produção), estando sujeito à norma do verdadeiro.
Na medida em que deixa de procurar a causa da produção científica em
um sujeito – individual ou coletivo – Bachelard estabelece como base da
problemática da psicologia do homem da ciência a necessidade de se observar
o processo interno de produção do conhecimento, processo este do qual os
cientistas são exclusivamente agentes submetidos a normas.
Mas para chegar lá, sendo também "sujeitos" da ideologia (tendo
consciência, desejos, ambições, ideias políticas, religiosas e éticas,
etc.), eles precisam se esforçar - diz Bachelard: um esforço
racionalista - e esse esforço é todo o processo de formação da mente
científica. Um esforço que divide o sujeito científico, que exige dele,
muitas vezes a ponto de ser existencialmente rasgado, que ele rompa
com os interesses "espontâneos" da vida... Essa interrupção nunca é
definitivamente garantida, [...] pois o sujeito nunca consegue ser um
agente "puro" da prática científica... (LECOURT, 2018, p. 23-24,
tradução minha).

Sublinhe-se então, dois pontos fundamentais, tanto para o pensamento
pecheutiano quanto para os delineamentos deste trabalho de tese. Partimos
dos pressupostos de que há, naquilo que se chama ciência, certa ruptura do
processo interno à prática científica com o seu exterior constitutivo, ao mesmo
tempo em que também concebemos a impossibilidade do cientista (enquanto
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sujeito) ser capaz de promover, por força de sua própria vontade, um
desligamento com esse exterior determinado.
Neste ponto, vamos até Canguilhem, cujo trabalho em epistemologia
permeia o diálogo dos preceitos de Bachelard – trabalhados a partir das
ciências da física e da química – com a Biologia, com enfoque especial na
fisiologia, e seu emprego nas técnicas da medicina.
Sinteticamente, ao apresentar elaborações acerca da organização do
campo da Biologia a partir de um espectro antimecanicista da fisiologia,
Canguilhem (2011) leva em consideração a necessidade de associação entre
diferentes órgãos e sistemas como forma de manutenção de um todo, ou seja,
a relação parte-todo. Tal elaboração não é entendida puramente sob seu
aspecto relacional, como também pelo seu aspecto de sobredeterminação ou,
no exemplo de Pêcheux, o modo como as diferenças na conceituação de uma
determinada noção científica, variam metaforicamente de uma ciência para
outra na medida em que “passam pela relação que essas ciências mantém
com o seu exterior, quer dizer, com seus efeitos extracientíficos” (PÊCHEUX,
1971, p. 48).
Para dar conta de explicar melhor essa relação das ciências com seus
efeitos extracientíficos, apresento a ilustração de um caso clínico citado por
Canguilhem em O normal e o patológico. Nele, o autor fala sobre um jovem que
teve o braço cortado em uma serra circular, um procedimento cirúrgico impediu
que o braço fosse amputado embora a reparação tenha limitado parte das
funcionalidades do braço. Sobre este caso Canguilhem conclui:
Esse doente está contente por saber que vai recuperar grande parte
das possibilidades de uso de seu braço. É claro que, em relação ao
outro braço, o membro lesado e restaurado cirurgicamente não será
normal do ponto de vista tráfico e funcional. Mas o essencial é que
esse homem vai retomar à profissão que havia escolhido ou que as
circunstâncias lhe haviam proposto, ou talvez mesmo imposto, e na
qual, em todo caso, ele encontrava uma razão, mesmo medíocre, de
viver. Mesmo que esse homem obtenha de agora em diante
resultados técnicos equivalentes por processos diferentes de
gesticulação complexa, continuará a ser socialmente apreciado
segundo as normas de outrora; continuará a ser carreteiro ou chofer,
e não ex-carreteiro ou ex-chofer. (CANGUILHEM, 2009, p. 46).

O caso ilustrado permite, de acordo com Canguilhem (2009), demonstrar
como, de imediato, o conceito de doença ou de anormalidade é organizado
diretamente por um entendimento socialmente construído do que é doença e

104

do que é normal. Citando Karl Jaspers14, Canguilhem (2009) ressalta “Mais do
que a opinião dos médicos, é a apreciação dos pacientes e das ideias
dominantes no meio social que determina o que se chama doença.”
(CANGUILHEM, 2009, p. 46).
Dito de outra forma, tem-se a “evidência” de que o normal é aquilo que
se situa em consonância com a norma, com o normativo, com o préestabelecido, ao passo que, aquilo que é considerado anormal funciona em
desacordo com o normativo. O que não parece tão evidente, no entanto, é o
fato de que, na perspectiva que seguimos aqui, a norma é estabelecida a partir
das forças externas a ela. Penso que é nesse sentido que as proposições de
Canguilhem caminham, estabelecendo uma relação onde a articulação do
espaço social é que se encarrega de delimitar as normas e, por consequência,
promover as relações comparativas entre a norma e aquilo que escapa dela.
Ainda de acordo com Canguilhem (2009), o conceito de normal carrega
consigo uma equivocidade quando observado em relação ao seu referente. Na
medicina, por exemplo, o estado normal de um órgão designa, ao mesmo
tempo o seu estado habitual – alheio a qualquer perturbação – e o estado ideal
desse órgão em relação à sua função quando comparada aos outros seres
vivos da mesma espécie.
[...] para um ser vivo, o fato de reagir por uma doença [...], traduz um
fato fundamental: é que a vida não é indiferente às condições nas
quais ela é possível, que a vida é polaridade e, por isso mesmo,
posição inconsciente de valor, em resumo, que a vida é, de fato, uma
atividade normativa. Em filosofia, entende-se por normativo qualquer
julgamento que aprecie ou qualifique um fato em relação a uma
norma, mas essa forma de julgamento está subordinada, no fundo,
àquele que institui as normas. (CANGUILHEM, 2009, p. 48).

Penso então não ser equivocado sintetizar o raciocínio de Canguilhem
afirmando que quanto mais o habitual vai ao encontro – ou identifica-se – com
o ideal – que sempre lhe é externo –, mais normal ele será considerado,
tornando assim as discrepâncias entre o habitual e o ideal mais transparentes.
Ainda que essas reflexões de Canguilhem se mostrem frutíferas e
passíveis de metaforização para o objeto de estudo deste trabalho, me limito
em revisá-las até este ponto, já que seus desdobramentos exigiriam um

14

JASPERS, K. Psychopathologie générale. Trad. fr., nova ed. Paris: Alcan, 1933.

105

aprofundamento na fisiologia, e em seus pormenores em diversas práticas,
para o qual não tenho tempo hábil.
Entretanto, há uma questão latente que merece ser elaborada, ela diz
respeito à possibilidade de trazer novamente à discussão um nome que
poderia ser referenciado na sua relação com as noções de normal ou de
descontinuísmo, trata-se do filósofo Thomas Kuhn. Para tal, adotarei as
colocações de Lecourt (2018) no que tange ao posicionamento às proposições
kuhnnianas.
Segundo Lecourt (2018), havia uma certa distinção entre as escolas
francesa (representada pelo nome de Bachelard) e a escola inglesa
(organizada em torno de Popper) de pensamento epistemológico. De acordo
com o autor essa distinção criou um hiato entre as duas escolas que perdurou
durante décadas. No momento em que as obras de Althusser e Kuhn são
traduzidas, respectivamente para o inglês e para o francês, a comunidade
acadêmica passa então, a reconhecer certas similaridades, tanto entre as
obras quanto entre as proposições de Kuhn e a corrente bachelardiana de
epistemologia.
[...] somos agora chamados a pensar se o dia do longo encontro
adiado não chegou e nos reservou a surpresa final de uma interseção
dessas duas tradições epistemológicas paralelas: elas não
alcançaram, de ambos os lados, resultados que coincidem, pelo
menos em parte, em seus últimos representantes?
Respondendo de maneira clara: acho que isso está completamente
equivocado. (LECOURT, 2018, p. 12-13 tradução minha).

A questão que fundamenta essa distinção entre Bachelard e Kuhn é que,
ainda em Lecourt (2018), a tradição bachelardiana é predominantemente
materialista, enquanto que as proposições que derivam da tradição popperiana
são, à despeito das aparências, idealistas. Quanto a isso, acredito já ter
demonstrado anteriormente, em que sentido a epistemologia de Bachelard se
organiza em torno de uma lógica materialista, falta então, determinar
brevemente o que leva à consideração de um posicionamento idealista por
parte de Thomas Kuhn.
Seguindo lado a lado com Lecourt (2018), retomo as noções de Ciência
Normal e paradigmas em Kuhn:
[...] “ciência normal” significa a pesquisa firmemente baseada em uma
ou mais realizações científicas passadas. Essas realizações são
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reconhecidas durante algum tempo por alguma comunidade científica
específica como proporcionando os fundamentos para a sua prática
posterior. (KUHN, 2006, p. 29).
Com a escolha do termo (paradigmas) pretendo sugerir que alguns
exemplos aceitos na prática científica real [...] proporcionam modelos
dos quais brotam as tradições coerentes e específicas da pesquisa
científica. (KUHN, 2006, p. 30, grifo meu).

Ao agrupar as duas noções, tomando como base as concepções de
Canguilhem sobre “normal” e “norma”, podemos inferir, juntamente com
Lecourt (2018): que norma estabelece a normalidade da ciência? De fato, esse
questionamento já está respondido nos próprios trechos apresentados, a
norma que define a normalidade da ciência é o paradigma. Cabe então propor
outro questionamento: O que define, entre os paradigmas, aquele que servirá
como norma à respectiva ciência normal?
Esta pergunta é respondida por Kuhn (2006), ao explicar que “[...] as
revoluções científicas iniciam-se com um sentimento crescente, também
seguidamente restrito a uma pequena divisão da comunidade científica, de que
o paradigma existente deixou de funcionar adequadamente na exploração de
um aspecto da natureza [...]” (KUHN, 2006, p. 126). Tal sentimento impulsiona
a busca por um novo paradigma e cabe à comunidade de cientistas agregados
a esse campo definir qual o paradigma mais adequado para a exploração do
objeto.
Segundo Lecourt (2018), ciente da fragilidade de sua resposta, Kuhn
exemplifica os mecanismos de escolha de um novo paradigma a partir de duas
experiências oriundas da psicologia experimental dos processos de percepção,
trata-se da experiência de percepção das anomalias de Bruner e Postman e o
experimento dos óculos de Stratton.
Nos dois casos, seu objetivo é mostrar que a inauguração de um
paradigma induz uma nova estruturação da 'visão de mundo' dos
cientistas; e, portanto, que uma mudança de paradigma como é
produzida a cada "revolução científica" implica uma mutação nessa
estrutura. Nisto, ele vê um argumento em apoio ao seu nãocontinuismo. (LECOURT, 2018, p. 28-29, tadução minha).

Entretanto, nenhuma das respostas apresentadas é capaz de explicar
como um determinado paradigma é considerado mais adequado do que outro,
ou ainda, de que ordem é a perturbação que desestabiliza o a ciência normal,
obrigando os seus agregados a uma busca revolucionária. Chegamos então,
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ao ponto em que, ainda conforme Lecourt (2018), as proposições de Kuhn
parecem ignorar a questão da objetividade do conhecimento científico:
Sem dúvida, Kuhn coloca essa questão em termos que parecem
"concretos", atuais e científicos: em seu trabalho não há dúvida ou
mesmo um cogito ou um assunto transcendental, é uma questão de
"grupos científicos", de laboratórios e é nisso que o livro 'fala' com os
cientistas de hoje - melhor do que as obras de Bachelard - mas é
essencial não ser absorvido pelas palavras: o núcleo teórico deste
trabalho é uma velha noção filosófica, uma velha questão idealista
acompanhada pelo cortejo de respostas que ela impõe, no círculo em
que Kuhn - e não apenas ele - se permitiu ficar preso. (LECOURT,
2018, p. 31, tradução minha).

Não obstante, na tentativa de desvincular mais diretamente as
proposições pecheutianas do pensamento kuhnniano, trago uma breve
consideração de Pêcheux sobre o processo histórico de produção dos
conhecimentos: “[...] a produção histórica de um conhecimento científico dado
não poderia ser pensada como uma „inovação nas mentalidades‟, uma „criação
da imaginação humana‟, um „desarranjo dos hábitos do pensamento‟, etc. (cf.
T. S. Kuhn) [...]” (PÊCHEUX, 2014a, p. 172, grifo meu).
Assim, mantendo o posicionamento materialista, voltamos à Althusser
que será tratado a partir de dois tópicos específicos, a proposição de uma
ruptura com o humanismo – fruto de uma leitura de Marx – e a articulação do
conceito de Prática Social e seus desdobramentos.

4.1.1. Althusser e o anti-humanismo

Como

dito

anteriormente,

a

associação

à

teoria

althusseriana

representava, na década de 1960, um posicionamento polêmico dentro do
campo marxista. Nas palavras do próprio Althusser, “se fosse preciso
caracterizar com uma palavra as críticas que me foram dirigidas, diria que,
reconhecendo seu interesse, elas apontam meus estudos como teórica e
politicamente perigosos” (ALTHUSSER, 2015, p. 133).
Um dos aspectos marcantes do trabalho de Althusser é a defesa do
desligamento de Marx com o humanismo, tal defesa é feita a partir do
reconhecimento de uma ruptura epistemológica entre os escritos de Marx
divididos em três etapas.
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De acordo com Althusser (2015), até 1842 o trabalho de Marx era
pautado por um humanismo racionalista-liberal, simpático ao pensamento de
autores como Johann Gottlieb Fichte e Immanuel Kant. Esta etapa do
pensamento marxista era caracterizada pela afirmação de que “A história só é
inteligível por meio da essência do homem, que é liberdade e razão.”
(ALTHUSSER, 2015, p. 185).
Nessa relação dual, a liberdade seria a essência do homem, de modo
que o homem está destinado à liberdade. Ela sempre existiu e se realiza de
duas formas, como privilégio particular e como direito geral. É o modo de
realização da liberdade que esclarece a história inteira. No feudalismo, ela é
um privilégio particular – e, portanto, não-racional – já no estado moderno, ela
se realiza na forma de um direito geral, em sua forma racional. Por
conseguinte, a razão fecha o ciclo como espaço de realização da liberdade
como direito geral. O Estado – de leis e de direito – é o grande organismo no
qual a liberdade racional se realiza. (ALTHUSSER, 2015).
A segunda etapa do pensamento marxista – que vai até 1845 – é
caracterizada pela influência de Ludwig Andreas Feuerbach e apresenta o
humanismo comunitário como novo princípio. Tal mudança de perspectiva está
relacionada com o reconhecimento de que o Estado não se reformara
concebendo a realização da liberdade
[...] os abusos do Estado não são mais concebidos como distrações
do Estado perante sua essência, mas como contradição real entre
sua essência (razão) e sua existência (desrazão). [...]
[...] o homem não é então liberdade-razão senão porque ele é
inicialmente [...] “ser comunitário”, um ser que só se realiza
teoricamente (ciência) e praticamente (política) em relações humanas
universais, tanto com os homens quanto com seus objetos (a
natureza exterior “humanizada” pelo trabalho). Ainda aqui, a essência
do homem funda a história e a política. (ALTHUSSER, 2015, p. 187).

A ruptura de Marx com o humanismo se situa, de acordo com a leitura
althusseriana, a partir de 1845. Para o autor, tal ruptura acontece sob três
aspectos teóricos indissociáveis:
(1) formação de uma teoria da história e da política fundada em
conceitos radicalmente novos: conceito de formação social, forças
produtivas, relações de produção [...];
(2) crítica radical das pretensões teóricas de todo humanismo
filosófico;
(3) definição do humanismo como ideologia. (ALTHUSSER, 2015, p.
188).
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Na medida em que rejeita o homem como fundamento teórico, Marx
propõe uma nova posição frente à filosofia, promovendo um abalo significativo
no idealismo e no empirismo. Categorias como sujeito, essência e empirismo
são rejeitadas em diversos domínios, como por exemplo, da economia política
– com a rejeição do indivíduo com necessidades definidas, sujeito da economia
clássica – ou da moral – com a rejeição da ideia de moral proposta por Kant –
(ALTHUSSER, 2015).
Portanto, na leitura de Althusser (2015), Marx substitui conceitos
presentes no idealismo, no empirismo e até no materialismo pré-marxista, por
um materialismo histórico da práxis, que permite situar cada prática em suas
distinções específicas na estrutura social.
Veremos mais adiante como Althusser desdobra o complexo das
práticas. Neste momento, no entanto, chamo a atenção para o fato de que o
reconhecimento da ruptura com o humanismo em Marx não é o único
movimento teórico que contribui para que o pensamento althusseriano seja
direcionado ao anti-humanismo. Nesse contexto, cabe assinalar a importância
do campo da Psicanálise, mais especificamente, a leitura de Freud feita por
Lacan e sua ruptura com a psicologia do eu.
A ruptura com o psicologismo inaugurada com Lacan decorre da sua
teoria do sujeito, cuja evolução é didaticamente sintetizada por Rudinesco
(2011). De acordo com a autora, em 1936, Lacan escreve além do “princípio de
realidade”, onde anuncia uma nova geração freudiana, implicada em ler Freud
a partir de uma perspectiva distinta da psicologia do eu. Nesse primeiro
momento, as três instâncias – id, ego e superego – apresentadas por Freud em
sua

segunda

tópica,

são

designadas

como

postos

imaginários

da

personalidade, a fim de inserir uma quarta instância, o eu, cuja função era “ser
o lugar por onde o sujeito pode se reconhecer, de forma imaginária, como
sujeito.” (RUDINESCO, 2011, p. 31).
O posicionamento lacaniano, no entanto, muda significativamente no
final da década de 1940. Ainda de acordo com Rudinesco (2011), em 1949
Lacan passa referenciar autores como Melanie Klein, Claude Lévi-Strauss e
Ferdinand de Saussure, “[...] passando, assim, de uma representação
existencial do sujeito fundada na fenomenologia a uma concepção estrutural da
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subjetividade, segundo a qual o sujeito está, antes de tudo, imerso na
linguagem, ou seja, numa função simbólica que o determina à sua revelia.”
(RUDINESCO, 2011, p. 32).
O posicionamento lacaniano do pós-guerra também é influenciado pela
posição – contrária à dos cientificistas, que reduziam o homem a uma máquina
– de que a psicanálise dava um contorno humano à psiquiatria. Esta etapa
também é marcada por um retorno a Descartes como uma tentativa de
demonstrar como o pensamento moderno não excluía a loucura enquanto um
fenômeno. É só em um terceiro momento que Lacan empreende sua ruptura
com o psicologismo, ao inaugurar sua teoria do sujeito que recusa a tradição
cartesiana da psicologia do eu (RUDINESCO, 2011).
A ruptura de Lacan com o psicologismo impacta diretamente o
pensamento althusseriano. De acordo com Gillot (2018), na primeira metade da
década de 1960, Althusser coordena, em meio ao seu programa de estudos
marxistas, um seminário sobre Lacan e a psicanálise, assinalando assim um
desvio necessário. As referências de Althusser aos conceitos psicanalíticos
estão espalhadas por toda sua obra15, nesse sentido,
Louis Althusser cumpriu um papel decisivo em um contexto intelectual
marcado por essa corrente de pensamento oposta tanto às “filosofias
da consciência” quanto à tradição hermenêutica e existencialista, que
nos acostumamos a designar pelo termo genérico de “estruturalismo”.
Ele não apenas promove a reatualização do marxismo sob o primas
do anti-humanismo teórico, mas contribui ainda, mais amplamente,
para a renovação do interesse concedido no campo da filosofia à
psicanálise, considerada enquanto teoria, cuja hipótese principal, a do
inconsciente, elaborada por Freud, rompe com o mito do homo
psychologicus. (GILLOT, 2018, p. 14).

Vê-se então o estabelecimento de um paralelo – que de acordo com
Gillot (2018) é estabelecido por Althusser, mas não claramente mencionado por
Lacan – de um lado, o posicionamento anti-humanista de Althusser, fruto de
sua leitura de Marx e, de outro, a ruptura de Lacan com o psicologismo, fruto
das ressignificações da teoria freudiana.
Desde Marx, sabemos que o sujeito humano, o ego econômico,
político ou filosófico, não é o “centro” da História – sabemos até
mesmo, contra o que pensavam os filósofos iluministas e contra
Hegel, que a História não tem “centro”, mas possui uma estrutura que
15

Como por exemplo a aproximação entre ideologia e inconsciente em Ideologia e Aparelhos
Ideológicos de Estado, a noção de prática psicanalítica em Iniciação à filosofia para os não
filósofos, ou no texto Freud e Lacan, Marx e Freud.
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tem um “centro” necessário apenas no desconhecimento ideológico.
Freud nos revela, por sua vez, que o sujeito real, o indivíduo em sua
essência singular, não tem a figura de um ego centrado no “eu”
(“moi”), na consciência ou na existência [...] que o sujeito humano é
descentrado, constituído por uma estrutura que também tem um
“centro” apenas no desconhecimento imaginário do “eu”, ou seja, nas
formações ideológicas em que ele se “reconhece”. (ALTHUSSER,
1985, p. 70-71).

Assim, o posicionamento materialista em Althusser e seu projeto de
constituição de uma teoria da ideologia é duplamente afetado por um tenso
entrecruzamento entre marxismo e psicanálise. “Se a teoria da ideologia tende
a preencher uma falta na própria filosofia de Marx, ela se articula
expressamente a uma teoria do inconsciente [...]” (GILLOT, 2018, p.24).
As rupturas com o psicologismo e o humanismo incidem diretamente na
concepção epistemológica da Análise de Discurso. Pêcheux (2016), delimita
claramente essa ruptura ao situar sua teoria em um posicionamento contrário à
historiografia documental e aos tratamentos comportamentalistas da psicologia,
mais do que isso, o autor reintroduz a linguística nesse espaço de tensão.
Assim, o conceito de sujeito que permeia a Disciplina é duplamente constituído
– pela ideologia e pelo inconsciente – e a linguagem é articulada como o
domínio de expressão desse assujeitamento.
Ao sustentar a afirmação de que a caracterização do turismo enquanto
fenômeno implica na adoção de uma postura idealista, pretendi demonstrar
também como o sujeito implicado nessa postura ocupava uma posição central
no processo de construção do conhecimento turístico. Agora, em consonância
com o posicionamento materialista até então descrito, pretendo romper
também com essa centralidade a partir da definição do turismo como prática.
Para tanto, apresento a seguir o conceito de prática com o qual
trabalham Althusser e Pêcheux, em um novo esforço de delineamento teórico.

4.2. A PRÁTICA EM ALTHUSSER E PÊCHEUX

Althusser (2019) retoma inicialmente dois sentidos para a palavra prática
observados em Aristóteles, a poíeses, relativa ao processo de fabricação de
um objeto onde o ser humano com sua inteligência e utilizando ferramentas de
trabalho transforma uma matéria-prima em um produto e práxis, relativo a um
processo de transformação do sujeito a partir de sua própria prática em sua
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própria ação. “Esses dois sentidos são encontrados em Marx: transformação
de uma matéria-prima no „processo de trabalho‟ e transformação de si mesmo
no „processo revolucionário‟ (Teses sobre Feuerbach)” (ALTHUSSER, 2019, p.
110).
A diferença atribuída a esses dois sentidos, como é possível observar,
não se refere exatamente ao processo de transformação, mas sim ao objeto
transformado. Enquanto na poíeses o objeto é externo, na práxis o objeto é o
próprio sujeito. Para Althusser, portanto, a prática “[...] indica uma relação ativa
com o real” (ALTHUSSER, 2019, p. 110).
Por conseguinte, em um sentido geral, a prática será tomada como “[...]
todo processo de transformação de uma matéria-prima determinada em um
produto determinado, transformação efetuada por um trabalho humano
determinado, utilizando meios (de produção) determinados.” (ALTHUSSER,
2015, p. 136)16. O autor ainda deixa claro que o que é determinante nesse
conceito de prática não é, nem a matéria-prima, nem o momento decisivo do
processo ou o produto final, mas a prática em si, enquanto trabalho de
transformação, que põe em jogo os atores envolvidos.
É importante ressaltar que a tomada do conceito de prática mobilizado é
exclusivamente entendido pela perspectiva da prática humana, uma vez que o
ser humano, “ao contrário de outros animais, é um ser capaz de „elaborar
mentalmente o plano de sua ação‟ [...]. Assim, não se falará da „prática das
abelhas‟ [...], mas sim da prática do marceneiro, do mecânico [...]”
(ALTHUSSER, 2019, p. 110).
Ao falar da prática do mecânico, do médico, do cientista, do agricultor,
etc., está subentendida ideia que, nas palavras do próprio Althusser (2019), é o
eco invertido da prática. Trata-se da ideia de teoria.
Note-se que a referência à teoria não está situada nos níveis mais altos
da abstração do raciocínio – como a “teoria da relatividade de Einstein” – mas
de níveis muito mais empíricos como, por exemplo, a teoria relacionada à
prática do agricultor.

16

Uma observação: seria possível aqui identificar um eco da concepção de Bachelard de que o
cientista, enquanto sujeito, seria mais um “ator” envolvido na prática de produção do
conhecimento? Ao que tudo indica, sim.
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A origem da palavra “teoria” origina-se de um termo grego que
significa “ver, contemplar” – subentende-se “sem pôr as mãos”,
portanto, deixando as coisas como estão. Assim, à mão que
“maneja”, que “manipula”, que trabalha, se opõe ao olho que vê à
distância, sem tocar nem modificar seu objeto. Portanto, a palavra
“teoria” contém em si uma noção de distância tomada e mantida ante
o real imediato. Em seu princípio, ela expressa o que se costuma
chamar de consciência, ou seja, essa capacidade de coletar e
conservar as percepções do real e, igualmente [...] relacioná-las e
mesmo antecipá-las. Nesse sentido, todos os homens são teóricos.
(ALTHUSSER, 2019, p. 111).

Colocamos aqui uma questão fundamental no que tange à tomada de
posição materialista. Enquanto no idealismo o que se observa é o primado da
teoria sobre a prática, ou seja, “[...] considera-se que é a contemplação ou a
atividade da razão que determina, em última instância, toda prática”
(ALTHUSSER, 2019, p. 112). Na tomada de posição materialista, vamos optar
pelo primado da prática sobre a teoria, o que nos leva a afirmar “[...] que é a
prática que determina, em última instância, todo conhecimento.” (ALTHUSSER,
2019, p. 112).
O primado materialista da prática sobre a teoria vai nos levar então à
questão das condições materiais de existência de uma determinada prática,
entretanto, falaremos sobre isso mais adiante, utilizando o turismo como
referência. Por ora, vale ainda retomar mais uma especificidade geral da
prática definida na teoria althusseriana, a sua propriedade social.
Althusser (2019) dirá que toda prática é social. Pensemos, por exemplo,
na prática de uma camareira cuja única função é arrumar as camas dos
apartamentos do hotel. Seria correto dizer que, em certa medida, a sua prática
é estritamente individual, afinal ela é a única pessoa responsável pelo
processo. Entretanto, mesmo sozinha em seu ofício, essa camareira reproduziu
“[...] uma prática social geral: [na medida em que] aplicava certos processos
socialmente reconhecidos, herdados de um passado coletivo, para uma
demanda social definida” (ALTHUSSER, 2019, p. 112). Assim, toda a prática
individual é social, pois está submetida a uma norma social que se impõe como
demanda.
Por conseguinte, falaremos deste ponto em diante, da Prática Social
como uma unidade heterogênea, constituída por diversas outras práticas
interdependentes. As práticas que se articulam no complexo da Prática Social
deixam então de ser pensadas como atividades e passam a ser vistas como
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processos “ou seja, como um conjunto de elementos materiais, ideológicos,
teóricos e humanos [...] suficientemente adaptados uns aos outros para que
sua ação recíproca produza um resultado que modifique os dados iniciais”
(ALTHUSSER, 2019, p. 113).
Para representar a heterogeneidade articulada na Prática Social,
Althusser (2015) apresenta alguns exemplos de práticas assinaláveis nesse
complexo. Com o intuito de síntese, trago na figura 2, os exemplos distintos de
prática apresentados pelo autor e seu processo de vinculação.

Figura 2 - Esquema de práticas

Prática Política – Transforma as
relações sociais existentes em
novas relações sociais por meio de
instrumentos políticos.
Prática Social:
Conjunto indeterminado de
práticas no interior de uma
sociedade

Prática Ideológica – Transforma a
“consciência” dos homens
(ideologia religiosa, moral, jurídica,
artística...).
Prática Teórica – Transforma
representações, conceitos, fatos
fornecidos por outras práticas em
conhecimento teórico.

Fonte: Adaptado de Althusser (2015).

Sobre este esquema, algumas explicações. A Prática Social representa
um nível empírico, um modo de funcionamento a partir do qual se pode
observar a condição de existência de uma determinada sociedade. As práticas
distinguíveis funcionam dentro da heterogeneidade da Prática Social e é a sua
articulação tensa – a relação entre as práticas nunca é pacífica – que
possibilita o efeito de realidade da Prática Social.
A Prática Política relaciona-se ao processo mais ou menos espontâneo
de transformação das relações sociais (de produção). Utilizando o exemplo dos
partidos marxistas (onde a prática política não é estritamente espontânea, mas
organizada a partir de um corpo teórico-científico), em especial a partir dos
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escritos de Lênin, Althusser (2015), demonstra como, enquanto prática, a
política se constitui em um processo de transformação das relações sociais que
se dão num momento histórico determinado. É nesse sentido que a matériaprima da prática política são as relações sociais de produção em uma
conjuntura social específica (e não em outra).
No que tange à Prática Ideológica, vale lembrar o que foi dito acerca dos
conceitos fundamentais. Na base da teoria discursiva está o entendimento de
que a ideologia é algo que está situado para além de um sistema de ideias,
mas funciona como prática, ou mais simplificadamente, está expressa em
rituais cotidianos que todo o sujeito executa como algo natural e evidente.
Nesse sentido, “[...] uma ideologia só se constitui como um sistema de ideias
[...] na medida em que é um sistema de relações sociais” (ALTHUSSER, 2019,
p. 148)
Ainda para Althusser (2019), o modo de funcionamento da prática
ideológica é desconcertante, porque não é possível identificar de imediato o
agente e matéria-prima e o produto de tal prática, já que a ideologia funciona
ocultando a sua própria existência. A esse problema, o autor propõe a seguinte
elaboração “Nessas condições, pode-se então conceber a prática ideológica
como uma transformação da ideologia existente sob o efeito da ação direta de
outra ideologia, distinta da primeira [...]” (ALTHUSSER, 2019, p. 148).
O conceito de prática ideológica levará em conta a existência de uma
ideologia regional como matéria-prima que é transformada, a partir da dinâmica
das lutas de classe, em outra ideologia. “Portanto, a prática ideológica se reduz
a essa transferência de dominação [...]. Exemplo: onde dominava uma
concepção religiosa do mundo, a prática (luta) ideológica consegue impor a
dominação de uma nova ideologia; digamos uma ideologia racionalista
burguesa” (ALHUSSER, 2019, p. 149).
Sobre o processo da Prática Ideológica, vale ainda lembrar o aforismo
althusseriano “a ideologia interpela indivíduos em sujeitos”, enunciado que
reforça o efeito de reconhecimento que se estabelece entre o sujeito e a
ideologia.
Por fim, a Prática Teórica resume o trabalho de transformação dos
produtos disponibilizados por outras práticas, tomados agora como matériasprimas. “[...] a prática teórica não abrange somente a prática teórica científica,
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mas igualmente a pré-científica, ou seja, „ideológica‟ (as formas de
„conhecimento‟ constituindo a pré-história de uma ciência e suas „filosofias‟)”.
(ALTHUSSER, 2015, p. 136-137). O efeito de corte epistemológico acontece,
de acordo com Althusser (2015), no momento em que a prática científica rompe
com a prática teórica ideológica de sua pré-história, promovendo uma
descontinuidade qualitativa.
Ponto importante no entendimento do funcionamento da prática teórica
é, portanto, o modo como ela funciona transformando matérias-primas
(produtos de outras práticas) já existentes e circulantes numa formação social
dada. Isso permite o distanciamento de uma concepção fenomenológica que
visa a extração de propriedades essenciais do objeto de estudo.
A partir destas reflexões – e depois um longo raciocínio que conduz o
leitor a examinar as relações diretas entre a prática política marxista,
materializada na ação dos partidos revolucionários, e a prática teórica
marxista17 – Althusser (2015) propõe observar o processo inerente à prática
científica. De acordo com o autor, o emprego de conceitos gerais como
trabalho, produção, etc., é indispensável à prática científica, entretanto, tais
conceitos (gerais), não condizem com o produto do trabalho científico.
Encontramos aqui o aspecto fundamental da discussão deste capítulo,
que é a tomada de uma posição materialista acerca do modo de produção do
conhecimento científico. Nos aprofundemos mais nesta questão.

4.2.1. Prática científica

Tomando como norte o entendimento de que toda a prática é o trabalho
de transformação de uma matéria-prima em um produto, Altusser (2015) vai
desenvolver o entendimento de que o trabalho da prática teórica (científica) é
transformar uma Generalidade(I) – entendida aqui como qualquer conceito
existente em estado empírico sob a forma de fatos, representações, etc. – em
outra Generalidade(III) – tida como conceitos específicos ou, em outras
palavras, uma generalidade “concreta”, um conhecimento.

17

Tais pontos não serão aprofundadas aqui, tendo em vista o recorte teórico e o tempo
disponível da pesquisa, mas podem ser consultados no texto Sobre a dialética materialista (da
desigualdade das origens) disponível em Por Marx, referenciado neste trabalho.
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O trabalho de transformação da Generalidade I para a Generalidade III é
feito efetivamente a partir de uma Generalidade II, que é “[...] constituída pelo
corpus dos conceitos cuja unidade mais ou menos contraditória constitui a
„teoria‟ da ciência no momento (histórico) considerado, „teoria‟ que define o
campo no qual está necessariamente colocado todo problema da ciência [...].”
(ALTHUSSER, 2015, p. 150).
O funcionamento desenhado em Althusser (2015) deve ainda ser
pensado como um processo de transformação, de modo que entre a matériaprima e o produto da prática (Generalidades I e III, respectivamente) não haja
“identidade de essência”. Este trabalho de transformação consiste então, em
“[...] partir do abstrato para produzir o concreto no pensamento.” (p.150).
Novamente, numa tentativa de síntese, apresento o quadro 3 como um
resumo esquemático desse funcionamento de prática.

Quadro 3 - Resumo esquemático da prática teórica


Generalidade I
Matéria-prima da
prática teórica
(científica);



Generalidade II
Força produtora na
prática teórica
(científica);



Pré-existente na
formação social;



Corpus teóricoconceitual considerado;



Concreto-realidade
(não deixa de existir
após ser transformado)



Transforma a
Generalidade I em
Generalidade III



Generalidade III
Produto da prática teórica
(científica);



Não guarda relações
essenciais de identidade
com a Generalidade I;



Concreto-do-pensamento
(abstração que só existe
pelo trabalho da prática
teórica)

Fonte: Adaptado de Althusser (2015).

Em outro empenho explicativo, cabe refletir brevemente sobre essa
distinção entre os concretos “o concreto-do-pensamento, que é um
conhecimento, e o concreto-realidade, que é seu objeto.” ALTHUSSER, 2015,
p. 151). Trata-se, portanto, de descrever uma relação paradoxal entre duas
formas que são, ao mesmo tempo, concretas e abstratas.
De um lado, o concreto-realidade, que é tido como tal por ser verificável
na formação social. Note-se, que essa explicação é apenas uma forma mais
pormenorizada de descrever o primeiro aspecto da tese materialista enunciada
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por Pêcheux (2014a), que apresentei no capítulo anterior e que é sintetizada
pelo reconhecimento de que o mundo material existe.
Nesse sentido, poderíamos retomar novamente o deslocamento – e
ainda não o turismo – como algo que acontece no mundo exterior e que existe
materialmente, mas limitado ao seu entendimento enquanto senso comum,
cuja “[...] vaguidade da linguagem utilizada conduz a um baixo poder de
discriminação entre os confirmadores e os falseadores potenciais de seus
enunciados.” (KÖCHE, 2015, p. 27).
O concreto-do-pensamento, por sua vez, é caracterizado por um
processo descritivo próprio do conhecimento científico. Quero dizer, não
exclusivamente

descritivo,

mas

normativo,

ou

ainda,

sintático.

Os

conhecimentos científicos têm sua “gramática” própria e é essa organização
que possibilita uma leitura sobre o concreto-realidade. Leitura concreta,
possível em uma estrutura determinada, organizada por um corpus conceitual
determinado. Em sua própria prática teórica, portanto, o concreto-dopensamento se coloca efetivamente como concreto – na medida em que é o
resultado dessa articulação sintática/normativa – entretanto, quando visto pelo
prisma do senso comum, esse concreto-do-pensamento se coloca como uma
abstração, ou como “leitura” possível para uma realidade verificada.
Este aspecto é fundamental, segundo Althusser, para que se
compreenda a distinção entre as modalidades da dialética em Hegel e Marx.
Na medida em que se olha para dentro da prática teórica a partir do
entendimento de que a abstração (Generalidade I) e seu resultado concreto
(Generalidade III) são essencialmente distintas, afastamo-nos da ideia
hegeliana de autogênese, a partir do qual o objeto abstrato se produziria, por
meio de um movimento dialético, em um objeto concreto.
Assim, quando Hegel “concebe”, como diz Marx, “o real como
resultado do pensamento que se concentra em si mesmo, que se
aprofunda em si mesmo, que se move por si mesmo”, faz uma dupla
confusão:
1)
ele toma inicialmente o trabalho de produção de um
conhecimento científico pelo “próprio processo de gênese do concreto
(real)”. Mas Hegel não pode cair nessa “ilusão” senão por meio de
uma segunda confusão;
2)
ele toma o conceito universal que figura no início do processo
de conhecimento [...] por essência e motor desse processo, pelo
“conceito que engendraria a si mesmo”, ele toma a Generalidade I,
[...], por essência e motor do próprio processo de transformação!
(ALTHUSSER, 2015, p. 153).
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O ponto diferencial entre a dialética de Hegel e a dialética de Marx
reside, portanto, no processo de transformação da Generalidade I. Enquanto
em Hegel o processo é autogerido – a Generalidade I se movimenta sobre si
mesma, transformando-se em Generalidade III –, em Marx temos uma prática a
partir da qual o objeto pré-existente é transformado pela ação de uma força
produtora – Generalidade II – em um conhecimento teórico.
Cabe assinalar que, embora Althusser demonstre efetivamente os
pontos diferenciais entre os dois raciocínios dialéticos (hegeliano e marxista), o
autor se concentra em examinar a prática teórica (científica) a partir de seu
funcionamento interno – enquanto prática teórica marxista – sendo que suas
reflexões sobre a dinâmica que envolve as relações entre as práticas
assinaláveis no complexo da Prática Social organizam-se, predominantemente,
no sentido de contextualização.
Entretanto, dentro do recorte teórico utilizando neste trabalho, é possível
afirmar que quem se propõe a aprofundar tais questões relativas ao complexo
da Prática Social é o próprio Pêcheux, especialmente nos trabalhos – já citados
– escritos sob o pseudônimo de Thomas Herbert. A partir desses textos, é
possível identificar outras modalidades de prática assinaláveis dentro da
Prática Social, que apresentam desdobramentos conceituais e reforçam o
posicionamento teórico da Análise de Discurso. Na figura 3 reproduzo
esquematicamente os desdobramentos do complexo da prática social
observados pro Pêcheux/Herbert.
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Figura 3 - Desdobramentos do complexo da Prática Social

Fonte: Adaptado de Herbert ([1966] 2011).

Algumas definições sobre este esquema:
Prática Técnica e Prática Política se articulam dentro do nível da Prática
Empírica, pois tratam da relação “concreta” – no sentido de concreto-realidade
enunciado acima – entre os homens. Do lado da Prática Técnica, temos a
transformação de matérias-primas em produtos técnicos que visam responder
a uma demanda social de produção. Herbert ([1966] 2011) apresenta as
técnicas de metalurgia como exemplo de produto da prática técnica, uma vez
que elas respondem à demanda da sociedade industrial.
Note-se então, que o autor refere-se a uma demanda da Prática Social e
situa essa demanda no domínio empírico, isso significa dizer que, para que
responda à necessidade imposta, não é necessário que uma Prática Técnica
teorize ou problematize, mas sim que responda à demanda da forma mais
adequada possível.
No outro extremo da Prática Empírica temos a Prática Política, que
transforma as relações sociais dadas em novas relações sociais. Esta noção já
foi apresentada mais acima, na concepção de Althusser, onde se ressalta a
mobilização de instrumentos políticos como força produtora.
Quando vistas num prisma de complementaridade – enquanto práticas
que se relacionam no interior da Prática Empírica – Prática Técnica e Prática
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Política representam os processos de produção e transformação das forças e
das relações de produção. Ou seja, uma prática contribui para a produção de
técnicas que impulsionam as forças de produção enquanto outra prática
transforma as relações sociais de tal maneira que a estrutura da Prática Social
não se modifique (HERBERT, [1966] 2011).
“Distinguimos espacialmente prática empírica e prática ideológica: é
claro, todavia, que essas duas formas de prática estão em continuidade, e não
existe ruptura assinalável entre elas.” (HERBERT, [1966] 2011, p. 26), e é
tendo em vista essa continuidade que se pode ir além do processo empírico.
Em continuidade com a Prática Técnica, estão as Ideologias Précientíficas – ou ideologias de tipo A – que são articuladas a partir dos produtos
da prática que a precede. “A ideologia, enquanto referida ao processo de
produção, aparece como processo original pelo qual conceitos operatórios
técnicos, tendo sua função primeira no processo de trabalho, são destacados
de sua sequência operatória e recombinados em um discurso original [...].”
(HERBERT, [1968] 1995, p. 67).
Na medida em que busca a resposta para uma demanda da prática
social, a prática técnica coloca suas próprias questões ao concreto-realidade.
O processo produtivo da prática, então, além de oferecer instrumentos técnicos
que respondem adequadamente à demanda, também cria para si, uma
interpretação sobre esse concreto, basta então que a demanda seja recalcada,
para que os procedimentos técnicos da prática sejam articulados sob a forma
de uma prática ideológica de fundo pré-científico.
O exemplo da ideologia alquímica é particularmente bom para
esclarecer este último ponto: a prática técnica de transformação dos
elementos naturais, tinha por função responder a demandas reais
como a destilação [...], as misturas e as decantações [...], e a fusão
dos metais.
A realização técnica do “real” químico foi efetivamente operadas
pelos técnicos: em torno das operações técnicas de transformação
constitui-se espontaneamente um corpus de regras operatórias
transmitidas de uma geração a outra, cujo conteúdo ideológico se
organizou. Ora, acontece que as condições estabelecidas pela prática
social para esta transmissão, a ela autorizando e exigindo o sigilo,
desenvolveram dois tipos de discursos superpostos [...], o primeiro
tinha por objetivo a transmissão [...] dos procedimentos correntes da
tintura, da destilação, etc., o segundo se “deslocava” da demanda
articulando as mesmas operações anteriormente enumeradas em
uma História Genética dos Elementos e de seus compostos,
resultando em uma ciência secreta do Real químico, expressa em
símbolos criptográficos (HERBERT, [1966] 2011, p. 32 - 33).

122

Esta “ciência” chamada alquimia, portanto, utilizava das mesmas
técnicas que davam conta de responder à demanda social, entretanto,
aplicando-as com objetivos diferentes daqueles demandados. Enquanto
ideologia técnica (pré-científica) em estado livre, a alquimia se constituía como
algo não-essencial à prática social, apresentando-se “[...] como uma nuvem por
cima do real e das transformações que o afetavam; [...] a Alquimia se colocava
na realidade, no ponto de vista interpretativo que „dita o real‟, o ponto que
„sempre-já‟ fala para dizer aquilo que é, como se o próprio real falasse.”
(HERBERT, [1966] 2011, p. 33).
Na mesma esteira dessa relação entre técnicas de transformações de
materiais e a alquimia, pode-se colocar, por exemplo, os instrumentos
derivados das técnicas de observação do céu – calendários – e a ideologia précientífica que, na ocasião do corte epistemológico galileano, inaugura os
estudos científicos da astronomia. De modo sintético, portanto, diremos que a
força produtora que transforma matérias-primas em objetos técnicos é, na
continuidade da prática empírica para a prática ideológica, a matéria-prima das
ideologias pré-científicas.
No mesmo sentido, mas em outro polo, veremos as ideologias que se
encontram em continuidade com a Prática Política, ou ideologias de tipo B. Tal
relação permite “[...] atribuir à ideologia a função de um mecanismo que produz
e conserva as diferenças necessárias ao funcionamento das relações sociais
de produção nas sociedades de classe, e antes de tudo a „diferença‟
fundamental: trabalhador/não trabalhador.” (HERBERT, [1968] 1995, p. 67).
Diferentemente das demandas impostas à prática técnica, na prática
política a demanda não é temporalmente assinalável, isso se dá porque a
“matéria-prima” da prática política – as relações de produção – está sempre-jálá, de modo que não há como definir historicamente em que momento as forças
inerentes às relações sociais de produção se estabelecem como tal
(HERBERT, [1966] 2011). Isso significa dizer que, fatos como a passagem de
uma sociedade feudal para uma sociedade burguesa, ou a força revolucionária
que atuou na Rússia transformando a estrutura imperialista em comunista,
embora assinalem temporalmente a mudança de uma formação social para
outra, não alteram a essência do social. Na prática política, as relações sociais
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de produção não são zeradas, mas se operam sempre a partir de uma
construção prévia com a qual mantém relações mais ou menos problemáticas.
Se a prática política transforma relações sociais em outras relações
sociais, resta saber qual a força transformadora atua nessa prática,
constituindo a matéria-prima da prática das ideologias em seu prolongamento.
“[...] o instrumento de transformação da prática política é o discurso, como
sistema articulado que remete à prática social [...] compreende-se finalmente
que a prática política tem por função transformar as relações sociais
reformulando a demanda social [...], por meio de um discurso.” HERBERT,
[1966] 2011, p. 35).
Portanto, nessas ideologias de tipo B, o que se propõe é o trabalho
sobre sentidos, no esforço de recobrir contradições inerentes à prática política,
efetuando a manutenção das relações de produção. Em dado momento,
Herbert ([1966] 2011) enfatiza que, “na prática política, a ideologia é o poder
que

trabalha”

(p.37),

nos

remetendo

a

outra

características

desse

desdobramento da prática ideológica, a institucionalização.
Ao adjetivar essa ideologia com exemplos como ideologia jurídica,
ideologia moral, ideologia religiosa, etc., Herbert ([1966] 2011), assinala para a
articulação e disputa de sentidos e remete ao duplo funcionamento das práticas
ideológicas de tipo B.
Tomando, por exemplo, o Direito enquanto prática (ideológica) jurídica
atuante no interior do campo político, diremos que, como tal, o Direito não pode
existir em outra base que não seja a do direito estabelecido, das regras e dos
costumes de uma época que tem seu estatuto sempre-já-lá. “a transformação
efetuada pelo Direito é a de fazer com que o que já existia por natureza exista
agora pela razão, e daí extraindo todas as consequências.” (HERBERT, [1966]
2011, p. 36). Do mesmo modo, pode-se observar esse duplo funcionamento
em outras práticas assinaladas no esquema – a prática moral que, como
discurso mítico, corrige o comportamento „empírico‟ dos homens, tornando real
o mundo dos sujeitos morais, ou a prática religiosa que, ao mesmo tempo em
que corrige a superstição e as formas “desviantes” de religiosidade, torna real o
“povo dos filhos de Deus” (HERBERT, [1966] 2011).
Assim, se na definição de Herbert ([1966] 2011) a prática ideológica
caracteriza-se pela “transformação de uma „consciência‟, dada em uma nova

124

„consciência‟ produzida por meio de uma reflexão da consciência sobre si
própria.” (p. 24 - 25), podemos dizer que essas ideologias de tipo B, ao
trabalharem produzindo discursos que são constantemente modificados,
fornecem os suportes sintáticos para que a prática política transforme as
relações de produção. Os produtos dessas práticas se apresentam sobre a
forma de sentidos circulantes evidentes, que todo sujeito vivente precisa
aprender para se inserir em determinada sociedade.
Portanto, se a prática ideológica da ideologia pré-científica (tipo A) se
caracteriza como uma nuvem que paira sobre o real, as práticas ideológicas de
tipo B incidem no real como blocos de cimento que estruturam e mantém tudo
no lugar. (HERBERT, [1966] 2011). Esta não é a única diferença entre as
ideologias de tipo A e tipo B, entretanto, antes de aprofundar essas diferenças
e seus desdobramentos na prática teórica, é necessário explicar rapidamente a
relação entre esses dois tipos e a prática filosófica, que ocupa o centro da
coluna das práticas ideológicas. Tal explicação acerca da filosofia como prática
ideológica tem fundamento em outra diferença específica situada nas
ideologias A e B.
Nas ideologias de tipo A, o homem é tido como um “animal ecológico”,
outra parte do ecossistema, o detentor da força de trabalho. Em outras
palavras, nas ideologias de tipo A, o homem é aquele que irá operar o produto
– instrumento técnico – da prática técnica. Já nas ideologias de tipo B, o
homem é tido como “animal social”, o foco das ideologias de tipo B é operar
sobre as relações de produção desses homens sociais, a partir de lógicas
coercitivas e administrativas – a religião, a política, a justiça...
A filosofia, enquanto prática ideológica se organiza na tentativa de
promover essa unificação entre a natureza e a razão, entre o homem ecológico
e o homem social e o faz suprimindo o sempre-já da prática social.
[...] o sujeito concreto torna-se expressão subjetiva da comanda. Os
sujeitos tornam-se, assim, centros de perspectiva reciprocamente
situados na prática social, e coletivamente responsáveis por esta, na
medida em que todos contribuem para lhe dar forma. [...] o sujeito
como origem e fim absolutos em si-mesmo, é sempre livre para
reorganizar a comanda, mas a co-existência de outros libertados
absolutos prende a comanda em uma inércia quase infinita.
(HERBERT, [1966] 2011, p. 39).
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Isso significa dizer, para Herbert ([1966] 2011), que todas as filosofias da
consciência e do sujeito – com exceção de autores como Spinoza, Marx,
Nietzsche e Freud – “[...] encontram aqui sua função ideológica, que é de
recalcar no sujeito a realização-irrealizável da demanda.” (p. 37).
Retornando assim às relações entre ideologias de tipo A e de tipo B, é
possível sintetizar alguns pontos já discutidos: ambas as formas descritas por
Herbert ([1968] 1995) remetem a um subproduto da prática empírica que as
antecede, mas apresentam aspectos diferenciais. Enquanto as ideologias de
tipo A, consideram o homem um animal ecológico e se apresentam como não
essenciais à prática social (são nuvens que pairam sobre a formação social),
as ideologias de tipo B, consideram o homem um animal social, e se organizam
como mecanismos fundantes e normativos na formação social (os blocos de
cimento que mantém a estrutura no lugar).
Acredito que seja necessário ainda mais um esforço explicativo que dê
conta de facilitar o percurso por este complicado raciocínio proposto por
Herbert/Pêcheux. Portanto, de modo simplificado, direi que a característica
principal das ideologias de tipo A é a de se apresentarem como práticas
reorganizadoras de elementos, enquanto as ideologias de tipo B configuram-se
como mecanismos (HERBERT, [1968] 1995). Mas esta explicação simplificada
coloca um novo problema: se é correto que nos desvinculamos de uma
autotransformação dos objetos ao concordar com as reflexões althusserianas,
então devemos pressupor que, quando elementos são reorganizados em A,
esse processo é feito a partir de um mecanismo, do mesmo modo que, se um
mecanismo funciona em B, seu funcionamento garante, em algum nível, a
reorganização de determinados elementos.
O problema colocado assinala então para o fato de que não é possível
encontrar, no concreto-realidade, uma manifestação pura dessas formas
ideológicas, mas sim a sua existência mista18. O que importa, então, é o modo
como esses tipos são agenciados ou, nas palavras de Herbert ([1968] 1995, p.
68-69) quais “[...] as condições estruturalmente diferenciadas que produzem as
duas variedades.”, nesse sentido o autor nos leva a refletir sobre aquilo que

18

Seria possível aqui pontuar as práticas ritualísticas do discurso religioso ou a incidência de
sentidos morais e políticos sobre produtos técnicos, como a foice e o martelo que simbolizam o
Comunismo, por exemplo.
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chama de “efeito de conhecimento ideológico” de cada um dos tipos definidos
anteriormente, propondo as seguintes definições:
O efeito de conhecimento ideológico “A”, remete à forma empirista da
ideologia, cujo ponto central é a produção de um ajuste entre uma
“significação” e a “realidade” que lhe “corresponde”. [...]
O efeito de conhecimento ideológico “B”, remete à forma
especulativa-fraseológica, cujo ponto central é a coerência das
relações sociais de produção no modelo de um discurso articulado
que detém em transparência a lei de ajuste dos sujeitos entre si.
(HERBERT, [1968] 1995, p. 69)

Na esteira desse raciocínio teremos então, as ideologias de tipo A como
próprias de um efeito técnico e apresentadas em forma empírica e as
ideologias de tipo B, como relativas a um efeito político, organizadas em uma
forma especulativa19. Entretanto, a propriedade estrutural mais significativa que
diferencia os tipos ideológicos está relacionada à sua forma de funcionamento.
À “[...] forma empírica concerne a articulação de uma significação e de uma
realidade, enquanto que a forma especulativa concerne a articulação de
significações entre si, sob a forma geral do discurso.” (HERBERT, [1968] 1995,
p. 71), ou ainda, utilizando os conceitos do campo da linguística, as formas
empíricas correspondem a uma articulação semântica – a relação de
coincidência entre o significante e o seu significado – enquanto as formas
especulativas se organizam em uma estrutura sintática – articulando
significantes entre si.
Dessa organização é que decorre a distinção entre o homem enquanto
“animal ecológico” e “animal social” designada mais acima. Na forma empírica,
o homem é tido como aquele que organiza o seu meio a partir da observação
do real. Sua função é a de catalogar, atribuir sentido. Assim, a relação entre as
palavras e as coisas é vista como algo natural e direto. O homem é tido como o
lugar de gênese da simbolização, como se os significados elaborados fossem
fruto de sua imaginação, de modo que se pressupõe uma correspondência
homogênea entre o significante e o significado. Segundo Rodríguez-Alcalá
(2005), esse modo de funcionamento ideológico implica que o homem seja
capaz de interpretar o real tal e qual ele se apresenta, “[...] pressupondo-se
uma passagem contínua e homogênea entre a ordem natural e a ordem
19

As formas mistas de ideologia corresponderiam também a uma recombinação, sendo
possível encontrar formas técnico/especulativas ou político/empíricas, esses aspectos serão
retomados oportunamente.
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humana” (RODRÍGUEZ-ALCALÁ, 2005, p. 17). Este efeito ideológico do
homem como origem das significações é contestada por Herbert a partir das
leituras do campo da psicanálise:
Os trabalhos epistemológicos recentes da pesquisa freudiana
manifestam, ao contrário, que não há gênese do significante [...]: a
relação significante-significado resulta de uma propriedade da cadeia
significante que produz, pelo jogo de uma necessária polissemia, os
“pontos de ancoragem” pelos quais ela se fixa no significado.
(HERBERT, [1968] 1995, p. 73).

A interlocução com a teoria psicanalítica permite considerar então que
as ideologias de tipo A, funcionam promovendo desdobramentos metafóricos
que conferem diversos significados ao significante, de modo que algo significa
não

por

sua

característica

elementar,

mas

por

aproximações

com

similaridades.
Já na forma especulativa da ideologia (tipo B), teremos o homem como
“animal social” e “[...] o que está em jogo é a articulação das significações entre
si, a relação significante-significante, sob a forma geral do discurso.”
(RODRÍGUEZ-ALCALÁ, 2005, p. 18). Tem-se então a ideia de que o homem é
o que é, por se comunicar com os outros da sua espécie, por meio de um
conjunto de códigos, uma linguagem comum.
Existe, neste tipo de funcionamento ideológico, a pressuposição de uma
correspondência direta entre a ordem natural e a ordem social – na medida em
que apreende os códigos, o sujeito atribuiria a si mesmo o seu lugar social –
logo, o efeito de sociedade seria redutível à comunicação intersubjetiva,
mediada por códigos e, portanto, toda sociedade seria um sistema em
funcionamento onde cada parte refletiria, em sua especificidade, o conjunto do
sistema. Assim, a política, seria apenas mais um aspecto representante (e
representável) desse todo articulado (HERBERT, [1968] 1995).
Entretanto, ao trazer a elaboração lacaniana “o significante representa o
sujeito para outro significante” Herbert ([1968] 1995) propõe observar a
centralidade ocultada do aspecto político nesse tipo de funcionamento
ideológico.
[...] a cadeia sintática dos significantes determina para o sujeito o seu
lugar, identificando-o a um certo ponto da cadeia (o significante no
qual ele se representa) [...] esse mecanismo de identificação
diferencial não é outro se não o “efeito de sociedade”, cujas
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dissimetrias encontram aqui sua causa. (HERBERT, [1968] 1995, p.
75).

Dito de outra forma, os lugares sociais não poderiam ser atribuídos por
uma pretensa autonomia dos sujeitos, uma vez que sua inserção no social está
condicionada a um sentido que lhe é atribuído independentemente de sua
identificação. O que se opera nesse eixo sintático é um efeito de metonímia
que organiza normativamente os lugares dos sujeitos (com seus direitos e
deveres). “Vemos que o processo metonímico pode dar conta ao mesmo tempo
da inscrição dos sujeitos na estrutura sintática e do esquecimento dessa
inscrição pelo mecanismo de identificação do sujeito ao conjunto da estrutura,
permitindo a reprodução desta.” (HERBERT, [1968] 1995, p. 75).
Em síntese, apresento no quadro 3 os aspectos diferenciais demarcados
por Herbert (1995) sobre esses funcionamentos da ideologia.

Quadro 4 - Aspectos diferenciais dentre as práticas ideológicas de tipo A e tipo
B.
Tipo
Conceitos ideológicos
nos quais a ideologia se
reflete

Processo específico

Dominância de efeito
Indicação dos conceitos
teóricos destinados a
um papel determinante

Forma empírica
Tipo A
Função do Real

Forma especulativa
Tipo B
Função de
Reconhecimento

Metafórico

Comunicação-controle
Social
Metonímico

Substituição significante significante

Conexão do significante ao
significante

Semântica

Sintática

Prova da realidade

Identificação

Relação de Objeto

Fonte: Adaptado de Herbert ([1968] 1995).

Destaco também dois princípios fundamentais para que se entenda essa
abordagem em Herbert/Pêcheux. O princípio da dualidade e o princípio da
desigualdade.
O princípio da dualidade implica em reconhecer que a prática ideológica
é uma só, entretanto, seu funcionamento se dá em dois tipos (A e B). Numa
forma ideológica dada, apenas um desses tipos é dominante. Num contexto de
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dominância metafórica semântica, o elemento diferencial é o mais relevante – a
ideologia se apresenta como um sistema de sinais que permitem identificar e
selecionar os valores – já no contexto metonímico sintático, o foco é o operador
de conexão – a ideologia assume a forma de um sistema simbólico de
operações sobre os elementos, sob a forma geral do teórico. (HERBERT,
[1968] 1995).
O princípio da desigualdade, refere-se à impossibilidade de colocar a
existência das formas de funcionamento A, fora da existência das formas B.
Logo:
I) Não existe a ideologia “A” em estado puro.
II) Toda ideologia “A” deve passar em seu desenvolvimento por uma
forma “B”: nível teórico especulativo, que tem um efeito de
dominância sintática secundária.
III) Uma ideologia “A” opõe em sua forma “B” uma resistência sintática
que a “transformação produtora do objeto” tem por efeito vencer. [...].
IV) Uma ideologia “B” pode aparecer na estrutura social sob a forma
“A” (dominância semântica secundária) sem deixar de funcionar sob a
forma “B”.
V) As ideologias “B” funcionam segundo uma dominância sintática
primária, que opõe uma resistência específica (estruturalmente
diferente da resistência derivada de tipo “A”) à transformaçãoprodução de seu objeto. (HERBERT, [1968] 1995, p. 77).

Chegamos assim, à última coluna do esquema das práticas apresentado
na figura 3, a Prática Teórica. Como isso foi possível? Explico.
No momento em que a Prática Social demanda da Prática Técnica
instrumentos que contribuam de alguma forma com o incremento das forças de
produção, ocorre um movimento de dupla face, caracterizado de um lado pela
mobilização de matérias-primas que, transformadas respondem à demanda, e
do outro por uma interpretação sobre essa matéria-prima, atribuindo a ela, e a
seu processo de transformação, sentidos possíveis.
Pêcheux (1971), ilustra essa dupla formulação com o exemplo do
eletromagnetismo. No texto, o autor fornece uma explicação sobre como a
observação da lei “natural” de atração entre os corpos passa pela elaboração
de instrumentos técnicos – como a bússola – ao mesmo tempo em que permite
a articulação de um discurso mítico sobre esse real percebido – como em
Aristóteles, onde a atração que o íman efetua sobre os metais está relacionada
com um tipo de “simpatia secreta” que certas substâncias têm para com outras.
Logo, temos então um processo de formulação de uma prática ideológica pré-
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científica de tipo A. (onde os conceitos ideológicos são produzidos pela sua
função de realidade e relação com o objeto – ver quadro 3).
A partir daí, Pêcheux (1971), fornece pelo menos três exemplos que
permitem observar uma série de ideologias especulativas que se organizam em
torno da percepção da atração natural (real) entre os corpos determinados20
ainda sob uma lógica mítica/aristotélica. Segundo o autor, ao se basear na
separação entre corpo e espírito, a lógica mecanicista cartesiana questionava o
pensamento aristotélico, propondo que a atração magnética punha em
funcionamento mecanismos internos aos corpos. Pêcheux cita Descartes:
“Sempre que o ferro está na esfera de virtude do íman, esta virtude lhe é
comunicada pelas partes caneladas que expulsam o ar entre os dois corpos,
obrigando por este meio a aproximarem-se.” (PÊCHEUX, 1971, p. 25-26).
A

explicação

cartesiana,

no

entanto,

se

mantem

num

nível

ideológico/especulativo, ela ignora aquilo que não pode explicar – como por
exemplo como um íman continua atraindo o ferro mesmo com uma folha de
papel entre os dois objetos (não haveria ar a ser expulso)? – “o que está em
causa é pois um deslocamento intra-ideológico” (PÊCHEUX, 1971, p. 34).
Dito de outra forma, a concepção cartesiana se articula em nível
ideológico/especulativo porque mobiliza noções sobre o funcionamento dos
mecanismos (da mecânica de Galileu) e os metaforiza, aplicando-os como
estruturas essenciais à todas as matérias na natureza. Os mecanicistas
cartesianos, ao perceberem o mundo pelo viés das engrenagens, buscam
“explicar, como for possível, os mecanismos do maravilhoso e do terrível, para
libertar o homem do medo[...]” (PÊCHEUX, 1971, p. 34), e assim se encontram
aos atomistas21.
É somente na segunda metade do século XIX, que James Clerk Maxwell
propõe observar a relação entre os fenômenos elétrico e magnético,

20

Cito apenas como exemplo dos efeitos do eletromagnetismo na sociedade, em especial na
sua conotação moral, a experiência que o autor chama de “experiência do beijo elétrico” que
consistia em colocar marido em mulher ligados (sem que saibam) a uma máquina eletrostática
de tal modo que, quando se beijam, ocorre um choque elétrico. Quando outra pessoa
(desligada da máquina) beija um dos integrantes do casal, nada acontece. (Outros exemplos
são citados nas páginas 32 e 33 do texto referenciado).
21

Nesse sentido, basta ver como Empédocles (483 a.C.) se refere à “pedra de Heracleia”: “O
ferro é atraído para a pedra por eflúvios que saem de um e de outro, e pelo fato dos poros da
pedra estarem adaptados ao eflúvios do ferro” (PÊCHEUX, 1971, p. 35).
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formulando assim a teoria do eletromagnetismo, cujas adaptações são
aplicadas em diversos instrumentos da vida prática contemporânea - cartões
magnéticos, motores elétricos, antenas de transmissão de dados, forno microondas, etc.
Se a articulação entre a teoria exposta e o exemplo do eletromagnetismo
permitem dizer algo, é que, do ponto de vista em que proponho neste trabalho,
o eletromagnetismo se constitui de uma prática teórica derivada de uma prática
ideológica de tipo A, cujo processo de produção deu origem primeiro a
discursos morais, políticos, religiosos e filosóficos (aqui o já citado
mecanicismo cartesiano) para, em outro momento, romper com esses
discursos, fundando-se como uma disciplina no interior da ciência da Física. E
ainda, que a reprodução sistemática dos princípios do eletromagnetismo de
Maxwell, permitiu a elaboração de outros instrumentos técnicos derivados
dessa prática teórica.
Essa exemplificação sobre a Física pode ser estendida à Biologia, por
exemplo, onde o conceito empírico de eletricidade ganha, em dado momento
histórico, o status de força vital, que mantém a máquina humana (ainda na
separação mecanicista corpo-espírito) (PÊCHEUX, 1971), ou na Química, cuja
ideologia especulativa de fundo, de acordo com Herbert ([1966] 2011),
encontra-se no discurso mítico da alquimia. Assim, concordamos com Herbert
(2011), que vai situar como lugar das Ciências da Natureza, o espaço relativo
aos conhecimentos científicos A, apresentados na figura 3. Por conseguinte o
campo relativo aos conhecimentos científicos B, será ocupado pelas Ciências
Sociais. Ocupado de fato e não por direito, diz Herbert ([1966] 2011).
Para tornar a explicação dessa afirmação de Herbert de que as Ciências
Sociais ocupariam um lugar de fato e não de direito de modo mais
esquemático, reapresento a figura 4 agora com a adaptação promovida pelo
raciocínio feito até aqui, situando as Ciências dentro do complexo.
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Figura 4 - O lugar das ciências no complexo da Prática Social.

Fonte: Adaptado de Herbert ([1966] 2011).

Além da reapresentação do esquema, proponho o seguinte esforço de
síntese, concordamos com Herbert/Pêcheux que:
- A Prática Social corresponde a um complexo onde outras práticas
funcionam, transformando matérias-primas em objetos.
- O objetivo da prática empírica é responder às demandas da prática
social nos níveis técnico e político. O subproduto dessas práticas é articulado
em discursos que se organizam a partir do recalque da demanda inicial e
correspondem à matéria-prima das práticas ideológicas.
- As ideologias de tipo A, são duplamente afetadas – pela prática
ideológica filosófica e pelas ideologias tipo B – e partem da concepção de que
é possível um acesso direto à natureza, cujas leis são descobertas e
sistematizadas.
- Na medida em que as ideologias de tipo A rompem qualitativamente
com os limites estabelecidos tanto no nível filosófico quanto no nível das
ideologias Tipo B, se estabelece o ponto sem retorno que caracteriza a
organização de uma disciplina ou de uma ciência. Isso não significa dizer que a
ideologia deixa de existir na ciência, mas que um obstáculo foi definitivamente
superado.
- As ideologias de tipo B se organizam através do entendimento de que
o homem é em sua essência um ser social, que se relaciona por necessidades
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afetivas e biológicas. Nesse tipo de articulação da ideologia, a vida do “homem
social” é normatizada por dizeres articulados na prática política, determinados,
em última instância, pela configuração do modo de produção.
Por conseguinte, se as Ciências da Natureza estão no nível das
ideologias de tipo A, e as Ciências Sociais ocupam, de fato, um lugar na prática
teórica alinhado no nível das ideologias de tipo B, de modo que “A abordagem
que acabamos de fazer constitui um esquema das condições ideológicas
necessárias para o aparecimento das „ciências sociais‟” (HERBERT, [1966]
2011, p. 39).
Tomemos então o homem como o animal social conforme descrito mais
acima. Essa perspectiva, segundo Herbert ([1966] 2011), remete a uma
subjetividade concreta, ou seja, o ser humano é convertido em um sujeito da
consciência, liberto e capaz de modificar a comanda social a partir de sua
vontade. A questão é que, enquanto animal social, um homem encontra com
iguais, libertos e autônomos, logo “o sujeito, como origem e fim absolutos de simesmo, é sempre livre para reorganizar a comanda, mas a co-existência de
outros libertados absolutos prende a comanda em uma inércia quase infinita”
(HERBERT, [1966] 2011, p. 39).
Voltamos ao idealismo, e ainda em Herbert ([1966] 2011), assistimos
agora à ação de técnicos interessados em manipular a inércia da comanda
social por meio de ferramentas e práticas – técnicas e científicas – importadas
de outros domínios, formulando um vasto campo de estudos expresso em
pesquisas de opinião, escalas de necessidades, avaliações de percepção, etc.
A prática filosófica idealista encontra-se então com as práticas empiristas,
trabalhando sobre um objeto em comum, a subjetividade concreta.
Se tentássemos agora uma definição da expressão “ciências sociais”,
seria preciso então dizer que não se trata aí nem de uma simples
técnica, nem de uma pura ideologia, mas da inter-determinação de
uma técnica (importada das técnicas de transformação da matéria,
pelo menos no início), e de uma ideologia concernente às relações
sociais (o objeto da prática política). (HERBERT, [1966] 2011, p. 4041).

A respeito da definição de Herbert, uma ressalva. Acredito não ser
incorreto afirmar que as Ciências Sociais na contemporaneidade já possuem
um caráter independente das técnicas de transformação da matéria,
especialmente a partir do momento em que passamos a adotar um
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posicionamento antipositivista, focado na construção de um método distinto
daquele desenvolvido pelas Ciências da Natureza.
Entretanto, ao reencontramos o idealismo, a relação do Turismo com a
subjetividade concreta reaparece com outra força. Temos agora a ponte que
leva à crítica do sujeito como motor e centro das relações e dos ditos
fenômenos sociais e que vão permitir questionar para onde todo esse processo
reflexivo leva a produção do conhecimento turístico? Falemos sobre essas
questões na sequência.
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5. TURISMO COMO PRÁTICA

Façamos uma recapitulação sintética do que foi construído até então,
tomando este resumo como ponto de partida. Ao articular a retomada de
correntes teóricas sobre epistemologia do Turismo à disciplina Análise de
Discurso – em seus âmbitos de dispositivo analítico/epistemológico – afirmei
que:
- Independentemente da corrente teórica a que estejam filiadas,
construções epistemológicas sobre turismo levam em conta sua existência
enquanto fenômeno.
-

Vista

pelo

prisma

discursivo,

a

articulação

do

binômio

turismo/fenômeno está relacionada ao modo de funcionamento do interdiscurso
como pré-construído e é efeito dos processos de coerção da prática filosófica.
- A tomada do turismo como um fenômeno resulta em um
posicionamento idealista.
- Ao romper com o idealismo, tomamos posição por uma concepção
materialista, que leva em conta a tese central de que o concreto-realidade
existe, e o conhecimento produzido sobre esse concreto-real (o concreto-dopensamento) é determinado por condições históricas/ideológicas específicas,
resultando no fato de que o conhecimento objetivo é independente do sujeito.
- Situei a Formação Social como lugar da dinâmica tensa das práticas
sociais, organizadas nos âmbitos Empírico, Ideológico e Teórico. E ainda
propus uma decomposição de formas ideológicas A e B.
- Por fim, as Ciências Sociais foram situadas no nível B da Prática
Teórica e organizadas, num contexto idealista/empirista, a partir da
manipulação de uma subjetividade concreta que põe o ser humano – animal
social – no centro da dinâmica social.
Vamos agora a uma afirmação menos aprofundada, mas que é
determinante para delimitarmos o lugar do turismo nesse processo. Venho
afirmando, que o deslocamento – e não o turismo – sempre existirá,
independentemente de uma elaboração ao seu respeito. Afirmo agora, que
deslocamento e turismo possuem propriedades distintas entre si.
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No início deste texto, afirmei que o ser humano se desloca, com isso,
preparei o terreno para que pudéssemos articular, agora, algumas questões
específicas acerca das propriedades dessa coisa, o deslocamento.
Reforço a ideia de que poderíamos ver o deslocamento pelo seu âmbito
fisiológico – ou seja, o ser humano se movimenta porque tem condições, como
ser vivo, de desenvolver tal processo – e nesse sentido, estaríamos nos
aproximando do efeito de conhecimento relativo às práticas ideológicas de tipo
A, que, conforme explica Herbert ([1968] 1995), concebem o homem como um
“animal ecológico”. Do mesmo modo, poderíamos observar o deslocamento
em seu âmbito social, aproximando-o assim das práticas ideológicas de tipo B,
sobre as quais retomarei alguns pormenores.
Pensemos então a Formação Social Capitalista, nela, o deslocamento
do ser humano é diretamente afetado por diversas variantes, dentre as quais
poderíamos citar algumas como “aquele que cometeu um crime será privado
da liberdade”, onde o deslocamento do sujeito está restrito aos limites
espaciais de uma prisão. Ou então, no caso das pessoas com mobilidade
reduzida, cujo deslocamento é facilitado por uma série de adaptações físicas,
previstas em normas técnicas e legislações. E até mesmos viajantes, turistas
ou não, submetidos a normas alfandegárias, contratação de seguros
obrigatórios, entre outras coisas.
Pretendo assim chamar a atenção para o fato de que o deslocamento
humano, em um contexto social é objeto, em primeira instância, da Prática
Política que transforma as relações sociais em um dado momento histórico
(ALTUSSER, 2015). Essa prática se apoia em ideologias de tipo B, que
refletem conceitos de comunicação e controle social (HERBERT, [1968] 1995).
Note-se também, que o deslocamento é facilitado por produtos oriundos
das Práticas Técnicas – aqui poderíamos inserir os meios de transporte, e
outros produtos que tornam os deslocamentos menos desgastantes – o que
evidencia a influência parcial de ideologias do tipo A.
No contexto social, portanto, o deslocamento está relacionado ao
funcionamento predominante de determinados mecanismos ideológicos de tipo
B. Nos exemplos citados mais acima – dos sujeitos privados de liberdade, com
mobilidade reduzida ou viajantes – o Direito poderia caracterizar esse
mecanismo protagonista, na medida em que é o lugar de organização das
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diretrizes que estabelecem os limites dos deslocamentos em questão,
fornecendo “[...] a coerência das relações sociais de produção no modelo de
um discurso articulado que detém em transparência a lei de ajuste dos sujeitos
entre si.” [HERBERT, [1968] 1995, p. 69).
De início, poderíamos dizer que, assim como o deslocamento, o turismo
também é objeto da prática política, uma vez que existem diversas formas de
controle e coerção e noções de caráter político que determinam os limites do
turismo. A esse respeito, definições como a do Glossário do Ministério do
Turismo22 podem contribuir com a reflexão.
Na definição do MTur existe uma série de limites, como tempo,
finalidade e localização. Vale lembrar também, que a noção de turismo
organizada no âmbito da política pública do Ministério está sujeita ao conjunto
de leis e regras que lhe são superiores – como, por exemplo, quais países
demandam passaporte e o trâmite legal para obter tal documento.
No entanto, do ponto de vista materialista, trazer a definição do
Glossário para discussão é uma escolha problemática. Isso porque definições
desse tipo desconsideram a demanda implicada no processo e partem do
reconhecimento do sujeito como indivíduo pragmático, reintroduzindo o homem
como “motor” de todos os processos sociais. Logo, não faz sentido, depois de
tanto esforço para demonstrar como o sujeito é descentralizado, voltar a uma
concepção que o reintroduza no centro. A minha proposta é inversa. Ela
implica em colocar a transformação como centro.
Para isso, voltemos a um lugar comum, o Grand Tour. Essa prática, tida
como um marco na história do Turismo, observada entre os séculos XVII e XIX,
consistia em viagens feitas pelos filhos homens dos nobres ingleses a diversos
destinos, a fim de conhecer novas culturas, modos de vida e “[...] manter um
contato existencial com a região mediterrânea que tinha sido o berço da
civilização greco-romana” (BARRETTO, 2006, p. 134).
O exemplo do Grand Tour é interessante, pois permite observar o
aspecto ideológico intrínseco ao turismo ao mesmo tempo em que tira o

22

A definição foi apresentada em outro momento do texto (p. 88): “Conjunto de atividades
realizadas por pessoas durante suas viagens e estadias em lugares distintos do seu habitat
natural por um período de tempo consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer,
negócios e outros.” (BRASIL, 2018, p. 30)

138

indivíduo que viaja do centro do processo, ainda que a interpelação se dê
sobre esse indivíduo. Explico.
Pêcheux possui uma célebre frase, bastante utilizada para introduzir o
conceito de forma-sujeito que é “um soldado francês não recua”. Essa frase é
utilizada para demonstrar como a ideologia mascara e dissimula sua existência.
Na explicação do autor, “„um soldado francês não recua‟, significa, portanto, „se
você é um verdadeiro soldado francês, o que, de fato, você é, então não
pode/deve recuar‟.” (PÊCHEUX, 2014a, p. 146). Por aproximação, o enunciado
de Pêcheux permite propor a seguinte elaboração se o filho homem do nobre
inglês quer se tornar um verdadeiro nobre inglês, ele deve fazer o Grand Tour.
O Grand Tour, no entanto, não faz referência a qualquer viagem, um
passeio a uma casa de campo ou uma visita a propriedades distantes, ele
implica em um itinerário específico, com destinos específicos que vão conferir a
esses filhos homens a condição de serem, no futuro, nobres ingleses.
Portanto, a condição de status conferida a esse jovem não é relativa ao
seu deslocamento, mas para quais destinos esse deslocamento se direciona.
De modo mais direto, chamo a atenção para o processo de atribuição de um
valor simbólico a determinados destinos. Esse valor é conferido, sustentado e
sedimentado na formação social ao longo do tempo, e materializado em
linguagem.
De modo mais explicativo, tomemos novamente o trecho extraído de
Barreto (2006, p. 134) “[...] manter um contato existencial com a região
mediterrânea que tinha sido o berço da civilização greco-romana”. Destaco
aqui a expressão “berço da civilização greco-romana”, que pode, em
determinados contextos, funcionar como uma paráfrase da expressão “berço
da civilização ocidental”.
Essa expressão carrega consigo uma série de implícitos, como, por
exemplo, a tradição filosófica dos gregos, um certo ideal sobre os conceitos de
democracia e política, a organização das hierarquias sociais ocidentais, uma
certa concepção de arte, uma certa concepção de república, etc. São esses
implícitos que conferem um valor específico a essa região do mediterrâneo
como berço de uma civilização, são esses implícitos que tornam a região
atrativa.
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Nesse contexto, é importante lembrar que o Grand Tour se inicia no
século XVII, período em que a sociedade europeia experiencia uma
transformação na formação social feudal, com a atuação da burguesia como
classe revolucionária. De acordo com Althusser (2019) a filosofia idealista
burguesa tem um papel fundamental no processo de transformação da
sociedade da época, ela “[...] garantia que as ciências forneciam o
conhecimento do mundo natural e social, e o poder da verdade científica
garantia que um dia os homens reconheceriam a necessidade das reformas
sociais a serem feitas para livrar o mundo da desigualdade e da servidão.” (p.
ALTHUSSER, 2019, 131).
Se articularmos as modificações do modo de produção da época ao
contexto do Grand Tour, veremos que em meados do século XVIII a prática
desse tipo de viagem deixa de ser uma exclusividade da nobreza e passa a ser
comum entre filhos dos burgueses mais prósperos (URRY, 2001). Isso nos leva
a considerar que o Grand Tour reflete as transformações da formação social
dentro de seus próprios limites, ou seja, seu interior representa materialmente
as exterioridades em que está imerso.
Alguns séculos separam o Grand Tour do turismo contemporâneo.
Nesse espaço temporal, os deslocamentos foram gradualmente facilitados pela
criação de uma infraestrutura específica, meios de transporte mais ágeis,
processos de tecnologia da informação que possibilitam compras de
passagens e agendamentos de hospedagens, etc. e até mesmo o
aparelhamento de uma linguagem própria, expressa em alfabetos fonéticos,
placas de sinalização, e expressões características ao campo turístico.
Falamos agora de uma conjuntura onde as viagens turísticas não são
mais uma exclusividade dos mais abastados, mas permeiam o cotidiano de
pessoas ao redor do mundo. Vendo por essa perspectiva, pode-se dizer então
que o turismo contemporâneo não guarda quase nenhuma semelhança com o
seu “antepassado” Grand Tour. Entretanto, repito, o foco não está centrado no
sujeito que viaja e sim, no processo. Nesse sentido, a concepção althusseriana
de prática emerge novamente.
Durante um longo processo de reflexão, Althusser (2019) adiciona ao
complexo das práticas duas formas distintas que caracteriza como Prática
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Psicanalítica e Prática Artística. É sobre essa segunda que vamos nos deter
brevemente.
A prática artística está relacionada ao processo de produção de artefatos
sem uma utilidade específica, ou seja, esses artefatos não atendem a nenhuma
necessidade vital dos seres humanos em sociedade, mas são dotados de uma
significação social (ALTHUSSER, 2019). Os objetos produzidos pela prática
artística “Eram apreciados pela sua inutilidade, por proporcionarem prazer aos
que os „consumiam‟ com os olhos, o tato, [...]. Esses objetos singulares seriam
os primeiros esboços do que viriam a ser os objetos de arte.” (ALTHUSSER,
2019, p. 203).
Do ponto de vista dos atores engendrados, a prática artística não se
difere substancialmente das outras práticas, ela segue tendo uma matériaprima, que é transformada pela força de trabalho em um produto específico.
Nos exemplos dados por Althusser (2019), no entanto, observa-se uma forma
de abstração diferente daquela relativa a outras práticas, resultado dessa
inutilidade do produto final. Segundo o autor:
[...] a abstração da produção dos objetos de arte apresenta-se na
forma
paradoxal
da
produção
(exibição,
apresentação,
representação) de certa matéria aparentemente bruta (pedra,
madeira, ruído), revestida de uma forma. Assim, a abstração se
apresenta sob a forma de um objeto concreto no qual a matéria, por
assim dizer, é dada totalmente nua, na forma estética que a envolve.
O abstrato necessário existe sob a forma de um concreto inútil.
(ALTHUSSER, 2019, p. 204).

Assim, se o produto concreto da prática artística é um objeto inútil, por
qual motivo ele existe? Para responder a essa pergunta, assim como faz
Althusser, recorro à Freud, cujo trabalho com a relação entre o sujeito e a arte
é intenso:
A arte é uma realidade convencionalmente aceita, na qual, graças à
ilusão artística, os símbolos e os substitutos são capazes de provocar
emoções reais. Assim, a arte constitui um meio caminho entre uma
realidade que frustra os desejos e o mundo de desejos realizados da
imaginação – uma região em que, por assim dizer, os esforços de
onipotência do homem primitivo ainda se acham em pleno vigor".
(FREUD, 1977, p. 222)

Dito de outra forma, se os indivíduos estão suscetíveis à estrutura social
em que se constituem como sujeitos, os produtos da prática artística se
caracterizam como lugares de realização imaginária – momentânea – do
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desejo que lhes é interditado pelo social. O prazer de que essa interação do
sujeito com a arte resulta possibilita então que os sujeitos se mantenham
alinhados ao contrato característico da formação social em que vivem.
Nas palavras de Althusser (2019), a função do “prazer imaginário”
resultante da interação com a arte é o de apoiar as práticas e as ideologias
existentes. Para o autor, jogos, festas, etc. “[...] reforçam a ligação social, ao
reunirem os homens num mesmo lugar e lhes oferecerem para consumo o
mesmo objeto de prazer, que exalta as relações e os ideais, ou „brinca‟ com
suas proibições.” (p. 205). Logo, a arte e as suas manifestações assumem
também um lugar no social e na relação das lutas de classe.
Os desdobramentos das proposições de Althusser (2015; 2019), nos
colocam agora de frente com o turismo. Não mais como fenômeno, mas como
prática. Não se trata de discorrer sobre uma prática efetuada pelos turistas,
mas da prática que transforma o destino em algo que é “consumido” pelos
turistas. Definiremos assim, a Prática Turística como a transformação de
destinos em destinações, buscando, na sequência, explicar quais os fatores
(matéria-prima, força produtora e produto) desse processo.
Conforme elaborei mais acima, se a prática turística é a transformação
do destino em destinação, faz sentido que se comece propondo o destino como
a matéria-prima de tal prática. Nesse caso, me refiro ao destino enquanto lugar,
entendido também como produto de práticas. O lugar – tratado aqui sob a
forma de destino – é uma construção social, um local de permanência, com
características heterogêneas e dialéticas (HERVEY, 1996).
Em outras palavras, o destino funciona tanto como espaço geográfico
quanto como uma “articulação de valores que resultam na consolidação de um
regime de relações sociais, instituições e práticas político-econômicas de
inspiração capitalista” (HARVEY, 1996, p. 314), além de aspectos relativos ao
patrimônio e a “identidade” local.
É possível pensar no destino também sob uma acepção de senso
comum, como o lugar para onde um sujeito ou uma mercadoria vai ou será
enviado, ou seja, como ponto de chegada de determinado deslocamento. Estou
me referindo aqui a um destino independentemente da observação de
“propriedades turísticas”.
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A força produtora da prática turística estaria então situada na imputação
de certo “valor turístico”, ou seja, trata-se da manipulação e atribuição de
valores a determinados aspectos do destino, conferindo a eles o status de
atrativo. Essa atribuição de valores é resultado da interpelação ideológica
intrínseca ao destino e às formas de identificação que se desenvolvem no lugar
em questão. Um exemplo deste processo é demonstrado por Restelatto (2020).
Em sua pesquisa, a autora mostra como o município de Antônio Prado 23
valoriza a produção artístico-cultural “típica” dos imigrantes italianos, enquanto
recalca manifestações artísticas dotadas de certa singularidade presentes no
mesmo espaço político-geográfico.
O exemplo de Antônio Prado também ajuda a esclarecer como a força
transformadora que atua no turismo ressignifica o destino. As casas tombadas
no centro da cidade são destituídas de sua finalidade original – enquanto
moradias/produtos de uma prática técnica – e passam a ser monumentos e
patrimônios que rememoram a constituição do destino. Ou mais explicitamente,
rememoram os aspectos dominantes da constituição do destino.
Portanto, a força transformadora que atua na prática turística está
relacionada a uma construção aparentemente coerente acerca do destino, à
atribuição de características como a tipicidade, a singularidade, a originalidade,
etc. Refiro-me especificamente ao efeito de conhecimento relativo às práticas
ideológicas de tipo B, que engendram, a partir de discursos, a manutenção das
relações de produção em uma formação social dada.
A fim de explicar melhor essa afirmação recorro aos aspectos,
sintetizados no quadro 3, sobre as características específicas das práticas
ideológicas de forma B, propondo algumas atualizações24 e utilizando o caso
do município de Antônio Prado como um exemplo ilustrativo, entretanto, sem
intentar uma análise exaustiva.
Como o foco é a força produtora que atua na prática turística, meu
raciocínio se limita também a examinar os pontos relativos ao funcionamento
23

Antônio Prado é um município brasileiro localizado no estado do Rio Grande do Sul, distante
184km da capital estadual, Porto Alegre. Possui aproximadamente 13mil habitantes e é a
cidade com o maior acervo arquitetônico tombado pelo IPHAN, referente à colonização Italiana
no Brasil. (ANTONIO PRADO, 2021).
24

A necessidade de atualizações em alguns aspectos do texto de Herbert já é enfatizada pelos
tradutores do texto consultado através de notas de rodapé.
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das práticas ideológicas de tipo B, ou seja, o processo metonímico, a conexão
entre os significantes e a dominância de efeito sintático, conforme
desenvolvidos por Herbert ([1968] 1995).
Cabe lembrar que Pêcheux (2014a) aproxima a metonímia do conceito
de discurso-transverso “[...] enquanto relação da parte com o todo, da causa
com o efeito, do sintoma com o que ele designa, etc.” (p. 153). Entretanto,
Rosa (2020), ressalta que, em comparação com o conceito de metáfora, o
conceito de metonímia é menos desenvolvido pelo autor durante sua obra.
Nesse sentido, observemos o processo metonímico a partir de dois outros
campos – a Linguística e a Psicanálise – extraindo daí alguns aspectos que
auxiliem na articulação da metonímia como relativa à força produtora que atua
na prática turística.
Ao tratar da metonímia, a relação entre a Linguística e a Psicanálise é
flagrante. De acordo com Dunker (2019), Lacan empresta os termos metáfora e
metonímia dos estudos linguísticos de Roman Jakobson. Aliás, o processo que
leva Lacan a elaborar a definição do inconsciente estruturado como linguagem
é predominantemente focado nas apropriações que o autor faz da teoria
linguística.
Mantendo-nos no foco da metonímia, retomo o trabalho sobre a afasia
desenvolvido por Jakobson. De modo geral, o autor define dois modos de
funcionamento da linguagem no âmbito da fala, a combinação e a seleção,
sobre os quais elabora:
1) A Combinação. Todo signo é composto de signos constituintes
e/ou aparece em combinação com outros signos, Isso significa que
qualquer unidade lingüística [sic] serve, ao mesmo tempo, de
contexto para unidades mais simples e/ou encontra seu próprio
contexto em uma unidade linguística mais complexa. Segue-se daí
que todo agrupamento efetivo de unidades lingüísticas [sic] liga-as
numa unidade superior: combinação e contextura são as duas faces
de uma mesma operação.
2) A Seleção. Uma seleção entre termos alternativos implica a
possibilidade de substituir um pelo outro, equivalente ao primeiro num
aspecto e diferente em outro. De fato, seleção e substituição são as
duas faces de uma mesma operação. (JAKOBSON, 1993, p. 39-40).

De acordo com Ferreira (2002) dessas duas operações, resultam dois
eixos e dois processos, o sintagmático – que engendra combinação, contextura
e relações de contiguidade – e o paradigmático – que articula seleção,
substituição e relações de similaridade.
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No trabalho de Jakobson, encontraremos ainda o lugar da metonímia
nesse desenvolvimento conceitual:
O desenvolvimento de um discurso pode ocorrer segundo duas linhas
semânticas diferentes: um tema (topic) pode levar a outro quer por
similaridade, quer por contigüidade [sic]. O mais acertado seria talvez
falar de processo metafórico no primeiro caso, e de processo
metonímico no segundo, de vez que eles encontram sua expressão
mais condensada na metáfora e na metonímia respectivamente.
(JAKOBSON, 1993, p. 55).

Assim, Jakobson (1993), define a linguagem – ou outros sistemas
simbólicos – como uma estrutura de dois polos – sintagmático e paradigmático.
A predominância de um desses polos em determinada expressão de linguagem
estaria relacionada a certos estilos, hábitos, correntes, etc. “Como exemplo
marcante, tirado da história da pintura, pode-se notar a orientação
manifestamente metonímica do Cubismo, que transforma o objeto numa série
de sinédoques; os pintores surrealistas reagiram com uma concepção
visivelmente metafórica.” (JAKOBSON, 1993, p. 58).
Ao longo de seu estudo sobre as afasias, o autor ainda traz diversos
exemplos da manifestação bipolar da linguagem, como as tradições literárias
romântica – de predominância metafórica – e realista – de predominância
metonímica – concluindo que a “competição entre os dois procedimentos,
metonímico e metafórico, se torna manifesta em todo o processo simbólico
quer seja subjetivo, quer social.” (JAKOBSON, 1993, p. 61).
É nesse encadeamento de exemplos que Jakobson (1993) aproxima a
dualidade da metáfora e da metonímia às investigações psicanalíticas sobre o
sonho, onde a contiguidade é relacionada às noções de transferência e
condensação freudianos e a similaridade aos conceitos, também propostos por
Freud, de identificação e simbolismo.
A menção à produção freudiana é o ponto de encontro dos estudos
linguísticos de Jakobson com a Psicanálise e é esse o ponto que Lacan toma
para desenvolver seu raciocínio entre a metáfora e a metonímia, formulando
duas inversões importantes. De acordo com DOR (1989), Lacan introduz o
tema da metáfora e da metonímia em seu terceiro seminário “As Psicoses”
(1955-1956) e ainda o desenvolve no seminário seguinte “A relação de objeto”
(1956-1957). Além desses dois seminários, outro texto em que as questões da
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metáfora e da metonímia têm destaque é “A instância da letra no inconsciente
ou a razão desde Freud” (1957), publicado em Escritos.
No seminário três, Lacan cita Jakobson e propõe uma primeira inversão
entre os conceitos trabalhados pelo linguista. “De uma forma geral, o que Freud
chama de condensação, é o que chamam em retórica a metáfora, o que ele
chama o deslocamento é a metonímia.” (LACAN, 1985, p. 252). Ou seja, se em
Jakobson (1993) o conceito de condensação é relacionado à metonímia, em
Lacan (1985), a condensação é tida como metáfora, enquanto o deslocamento
é tido como metonímia.
Além disso, para Lacan (1985), metáfora e metonímia coexistem no
discurso:
Quando se lê os retóricos, percebe-se que jamais eles chegariam a
uma definição completamente satisfatória da metáfora e da
metonímia.
Daí resulta, por exemplo, esta fórmula: a metonímia é uma metáfora
pobre. Poder-se-ia dizer que a coisa deve ser tomada no sentido
exatamente contrário – a metonímia está no ponto de partida, e é ela
que torna possível a metáfora. Mas a metáfora é de outro grau que a
metonímia (LACAN, 1985, p. 259).

Portanto, diferentemente de Jakobson, na perspectiva lacaniana, não
haveria metáfora sem metonímia – ou vice-versa – “Toda metonímia é efeito de
uma operação metafórica interrompida por ação do recalque, assim como toda
metáfora é efeito de uma operação metonímica.” (FERREIRA, 2002, p. 119).
Mas foquemo-nos na metonímia e em seus desdobramentos em Lacan e
na Análise de Discurso pecheutiana. Para isso, o conceito de significante e a
influência da linguística saussuriana são indispensáveis.
De acordo com a teoria do valor de Saussure (1987), o signo é definido
a partir da relação entre o significado (conceito) e o significante (imagem
acústica). Ou, nas palavras do próprio autor “O signo lingüístico [sic] é, pois,
uma entidade psíquica de duas faces [...]” (SAUSSURE, 1987, p. 80). Nesse
sentido, o autor elabora diversos esquemas, que adapto conforme segue:
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Figura 5 – Signo em Saussure

Conceito
(significado)
Imagem acústica
(significante)
Fonte: Adaptado de Saussure (1987)

A respeito do esquema, Saussure (1987) ainda enfatiza dois princípios,
a arbitrariedade do signo – ou seja, “o laço que une significante ao significado é
arbitrário [...]” (SAUSSURE, 1987, p. 81), de modo que não há qualquer relação
entre a sequência de sons que formam o significante e o significado que lhe
corresponde. “[...] como prova, temos as diferenças entre as línguas e a própria
existência de línguas diferentes: o significado da palavra francesa „boeuf‟ (boi)
tem por significante b-ö-f de um lado da fronteira franco-germânica, e o-k-s
(Oks) do outro." (SAUSSURE, 1987, p. 82).
O segundo princípio está relacionado à linearidade do significante.
Segundo o autor, “O significante, sendo de natureza auditiva, desenvolve-se no
tempo, unicamente, e tem as características que toma do tempo: a) representa
uma extensão, e b) essa extensão é mensurável numa só dimensão: é uma
linha.” (SAUSSURE, 1987, p. 84). A perspectiva de organização linear dos
significantes se constitui, portanto, tanto em Saussure quanto em Lacan, em
cadeia.
Entretanto, “Lacan descarta a concepção saussuriana de signo e elabora
uma teoria do significante, que tem como ponto de partida o seguinte algoritmo:
S/s.” (FERREIRA, 2002, p. 115). Algoritmo este, explicado pelo próprio Lacan
como “significante sobre significado, correspondendo o „sobre‟ à barra que
separa as duas etapas” (LACAN, 1998a, p. 500).
Note-se então, que diferentemente das proposições de Saussure (1987),
a proposta lacaniana leva em conta o significante sobre o significado. Estamos
assim, tomando posição pela supremacia do significante.
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De acordo com Dor (1989), um bom ponto de início para esclarecer a
supremacia do significante está n‟O Seminário sobre “A Carta Roubada”,
pronunciado por Lacan em 1955 e também presente na coletânea dos Escritos.
No seminário, Lacan retoma o conto “A carta roubada” de Edgar Alan
Poe, no qual uma rainha recebe uma carta que esconde das vistas do marido –
o rei – e de seu ministro. O ministro percebe a trama da rainha e, sem que o rei
note, troca a carta por um envelope similar. A rainha, mesmo tendo visto a
troca, nada faz, temendo ser descoberta. Mais adiante no conto, o comissário
de polícia pede a outro personagem, chamado Dupin, que vá até o ministro real
e recupere a carta. Dupin encontra a carta e a substitui por outro envelope
semelhante.
Considerando então a carta como algo investido da função significante e
seu conteúdo como significado, é possível observar como a supremacia do
significante sobre o sujeito se desenrola.
[...] cada personagem viu-se enganado pelo jogo das substituições
sucessivas da carta que circula. O rei foi enganado, posto que nada
viu. Em contrapartida a rainha viu, mas nada pôde fazer. Enfim, o
ministro nada viu e nada soube da substituição de Dupin.
Todos os sujeitos, portanto, viram-se mobilizados um a um, pela
circulação da carta. [...] Lacan pode evidenciar [...] o poder do
significante suscetível de mobilizar o sujeito. Esta carta, com efeito,
desempenha muito bem o papel de significante, uma vez que os
personagens que ela move não conhecem seu conteúdo (significado).
Além disso, percebe-se que esse significante único não circula
somente ante o mutismo de uns, mas também face à cegueira de
outros. [...]cada um dos personagens, determinados em seu agir pela
relação com a carta, nos conduz a posição do sujeito, movido a
revelia pelos significantes da linguagem em relação com o
inconsciente. (DOR, 1989, p. 45)

De modo mais simplificado, se pensarmos na carta enquanto significante
e seu conteúdo como significado, veremos que, durante os desdobramentos do
conto os significantes foram substituídos diversas vezes, enquanto o
significado permaneceu, para todos os efeitos, inalterado. A interpretação
lacaniana d‟A Carta Roubada, nos ajuda a compreender também o conceito de
cadeia significante, estruturada como “[...] anéis cujo colar se fecha no anel de
um outro colar feito de anéis.” (LACAN, 1998a, p. 505). “[...] essa cadeia se
desenvolve segundo ligações lógicas cuja influência sobre o que há por
significar, ou seja, o ser do ente, se exerce pelos efeitos de significante
descritos por nós como metáfora e metonímia.” (LACAN, 1998b, p. 582).
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Agora, tendo em vista que, na perspectiva lacaniana a metonímia é
relativa ao deslocamento freudiano e sua articulação se dá na cadeia de
significantes, é possível tratar de seu funcionamento pelo viés do Turismo, com
o exemplo do município de Antônio Prado. Para isso, reproduzo a forma
esquemática da metonímia construída por DOR (1989), na figura 6 que segue.
Figura 6 – Representação da metonímia

Fonte: Adaptado de Dor (1989)

Pela adaptação do esquema do autor, podemos ver que, na metonímia, o
primeiro significante (S1) é substituído pelo segundo (S2), entretanto, essa
substituição não se opera num nível absoluto, mas num nível de contiguidade.
Ou seja, S1 e S2 estão conectados entre si e ambos estabelecem as mesmas
relações com o significado s1, enquanto s2 é provisoriamente suspenso. “Na
construção metonímica, a manutenção da presença de dois significantes
garante contra toda possibilidade de elaboração de um signo novo que
associaria de forma aleatória um significante a um significado.” (DOR, 1989, p.
47).
Vamos então a Antônio Prado. O município utiliza o slogan “A cidade
mais italiana do Brasil” e assim se difere de outras cidades, também
colonizadas por imigrantes italianos, ao se auto intitular a mais italiana do
Brasil, reforçando uma imagem. No site oficial do município, a sessão de
atrativos

apresenta

diversos

espaços

e

manifestações

relacionados

diretamente a uma forma imaginária acerca do imigrante italiano que se
estabeleceu na região. São as fachadas das casas tombadas, o artesanato, as
antigas instalações de um moinho e de uma ferraria, grutas e igrejas católicas e
o próprio pórtico de entrada da cidade, com boas vindas escritas em italiano.
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De acordo com Herédia (2005), as características dos imigrantes
italianos que se estabeleceram na região de Antônio Prado giram em torno do
culto ao trabalho e aos valores cristãos, além de uma flagrante necessidade de
construção identitária.
Diante disso, poderíamos elaborar uma série de combinações
metonímicas distintas que serviriam para ilustrar a cadeia envolvida, por
exemplo:
Figura 7 – Esquema da metonímia de um atrativo:

Fonte: Elaboração própria

O efeito metonímico a que se refere Herbert ([1968] 1995), estaria assim
demonstrado na medida em que, ao mesmo tempo em que o moinho segue
sendo um moinho, ele também se apresenta como uma imagem representativa
do trabalho do imigrante italiano que se estabelece no município. Como efeito
desse arranjo, o significante moinho passa a funcionar em contiguidade com o
significante trabalho, ambos remetendo a um mesmo significado na cadeia em
questão.
Quando observamos os atrativos enunciados em conjunto, veremos que
eles também se articulam uns com os outros, reforçando os valores de fé,
trabalho e italianidade, ou seja, há uma conexão entre os significantes em
questão – mais uma vez Herbert ([1968] 1995) – em prol da organização de um
todo maior e pretensamente coerente.
Toda

essa

produção

material

permite

um

processo

de

reconhecimento/identificação que se articula ao imaginário sobre o imigrante
italiano estabelecido no interior do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, a
prática ideológica que forja a “Antônio Prado turística” também ergue barreiras
a qualquer diversidade que venha a perturbar a ficção construída. Nesse
sentido, o processo metonímico característico desse tipo ideológico emerge
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novamente. Diferentemente do destino, a destinação – produto da prática
turística – não é relativa ao lugar como um todo, mas a um espaço em
específico, situado dentro da coerência daquela imagem construída.
Além de forjar a destinação, a força ideológica intrínseca à prática
turística também demanda certo aparelhamento. Hotéis, restaurantes, mapas
de roteiros, guias turísticos, são exemplos desses aparelhos que vêm a
contribuir com a coerência estabelecida, eles o fazem pela repetição dos
atributos de tipicidade, singularidade, a infraestrutura de transportes, etc. Tais
aparelhos possuem também uma função enquanto produtos de outras práticas,
eles são construídos com finalidade de alojamento, localização e alimentação,
por exemplo, entretanto, ao serem inseridos na dinâmica da destinação,
aderem e replicam o imaginário formulado.
Ressalto a questão do imaginário. Quando observamos o traçado do
roteiro que liga um atrativo a outro dentro de uma mesma destinação, podemos
observar a existência de “áreas cinzentas”, ou seja, espaços que não aderem
ao espectro da destinação, mas que funcionam como pontos de passagem
entre os atrativos. A existência desses pontos ajuda a compreender a
destinação como um espaço imaginário, cujas fronteiras são porosas e
descontinuadas e cuja existência se dá muito mais pela articulação de um
discurso sobre a destinação do que pelas delimitações político-geográficas
existentes.
Assim, se estabelece uma relação diferencial entre o que é o destino –
enquanto espaço “real” de vida cotidiana, com suas limitações, carências e
pluralidades – e o que é destinação – ou o espaço em que o turista circula e
entra em contato com a imagem construída sobre o destino.
A esse respeito, cabe uma ressalva. Ao falar sobre construção
imaginária, estamos nos referindo a um conceito específico de imaginário que
pode ser explicado através da intersecção entre Lacan, Althusser e Pêcheux.
Falemos brevemente.
Há múltiplas possibilidades para se abordar o imaginário a partir da
teoria psicanalítica, afinal discussões sobre o conceito já se fazem presentes
no primeiro seminário lacaniano – Os escritos técnicos de Freud (1953-54) –
onde é apresentada a tópica do imaginário.
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No Seminário, Lacan parte das considerações sobre o estádio do
espelho – conferência proferida no XVI Congresso Internacional de Psicanálise,
em 1949 – retomando o exemplo do bebê que reconhece seu reflexo diante do
espelho e elabora:
[...] o processo da sua maturação fisiológica permite ao sujeito, num
dado momento de sua história, integrar efetivamente suas funções
motoras, e aceder a um domínio real do seu corpo. Só que é antes
desse momento, embora de maneira correlativa, que o sujeito toma
consciência do seu corpo como totalidade. É sobre isso que insisto
na minha teoria do estádio do espelho – a só vista da forma total do
corpo humano dá ao sujeito um domínio imaginário de seu corpo
[...] (LACAN, 1986, p. 96, grifos meus).

Nessa passagem, veremos um aspecto importante para o entendimento
do imaginário ao qual me refiro quando falo da destinação como uma
construção imaginária. Para Lacan, o imaginário é um lugar de identificação de
uma totalidade, do sujeito com o seu “eu”. “[...] a imagem do corpo dá ao sujeito
a primeira forma que lhe permite situar o que é e o que não é do eu” (LACAN,
1986, p. 96). Por conseguinte, estabelece-se aqui também a relação do “eu”
com a alteridade que esse indivíduo enxerga como semelhante – eu e os
outros iguais a mim, ou o eu e o outro enquanto imagem de mim, invertida em
um espelho.
Chemama (1995) ainda vai sintetizar o conceito de imaginário lacaniano:
O imaginário deve ser entendido a partir da imagem. Esse é o registro
do engodo, da identificação. Na relação intersubjetiva, é sempre
introduzida alguma coisa fictícia, que é a projeção imaginária de um
sobre a tela simples em que o outro se transforma. E esse o registro
do eu, com aquilo que comporta de desconhecimento, de
alienação, de amor e de agressividade, na relação dual (CHEMAMA,
1995, p. 104, grifos meus).

Na síntese, destaco também outros pontos fundamentais que fazem
referência ao imaginário como o lugar do desconhecimento e da alienação.
Simplificarei esse aspecto dizendo que se trata do eu que desconhece seu
caráter de sujeito dividido.
Indo de Lacan a Althusser, teremos uma das teses althusserianas
acerca da teoria da ideologia, enunciada pelo autor como “A ideologia
representa a relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de
existência” (ALTHUSSER, 1996, p. 126). Novamente, a relação imaginária é
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articulada à representação, mas agora, não mais na perspectiva do
inconsciente e sim da ideologia.
É comum chamarmos a ideologia religiosa, a ideologia moral [...] de
“concepções de mundo”. A menos que vivamos uma dessas
ideologias como verdade (por exemplo, “acreditemos” em Deus, no
Dever [...]), admitimos que a ideologia que estamos discutindo de um
ponto de vista crítico, [...] essas “concepções de mundo” são em
grande parte imaginárias, ou seja, não “correspondem à realidade”
(ALTHUSSER, 1996, p. 126).

Na perspectiva althusseriana, portanto, a ideologia “é uma estrutura que
se impõe a nós, sem necessariamente ter que passar pela consciência. [...]
como algo no estado indeterminado de não ser verdadeiro, mas que é, no
entanto, necessariamente vital” (TEIXEIRA, 2005, p. 75). Enquanto essa
estrutura que se impõe, a ideologia funciona pela identificação do sujeito a um
conjunto de práticas específicas que correspondem àquilo que Althusser
chama de “concepções de mundo” e que são tomadas pelo sujeito pelo seu
efeito de evidência.
Portanto, se o registro imaginário na Psicanálise fornece ao sujeito a
evidência da unidade do eu, no Materialismo Histórico althusseriano o que é
representado na ideologia é a relação imaginária dos indivíduos com as
relações reais em que vivem (ALTHUSSER, 1996). Ou seja, as condições reais
de existência dos indivíduos se organizam sob o prisma de uma concepção de
mundo específica (religiosa, moral, política, etc.).
Essas duas concepções são postas em relação quando Pêcheux fala
sobre os mecanismos de (des)conhecimento ideológico, retomando a
afirmação althusseriana de que o caráter comum das duas estruturas –
inconsciente e ideologia – é operar ocultando o seu funcionamento (PÊCHEUX,
1996). Dessa afirmação derivam dois efeitos que venho reforçando ao longo do
texto: o efeito do sujeito como causa e origem de si e o efeito de evidência do
sentido.
Como estamos no campo do conceito, focarei no segundo efeito, o da
evidência do sentido, para explicar, por fim, a questão da destinação como
construção imaginária.
Pêcheux (2014c), ao subverter o esquema informacional elementar de
Jakobson, afirma que todo o processo discursivo supõe a existência de
formações imaginárias, que são antecipações que os interlocutores fazem ao
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comunicarem um enunciado. Nessa elaboração veremos uma série de
combinações, como por exemplo:
(A) – Imagem do lugar de A para o sujeito colocado em A – “Quem
sou eu para lhe falar assim?” (PÊCHEUX, 2014c, p. 82).

De modo mais explicativo, Pêcheux (2014c) pretende dizer que, ao
elaborar um enunciado o sujeito que enuncia (A), antecipa a imagem de seu
lugar de enunciador para então articular (o enunciado) a partir desse lugar
imaginado. E as antecipações vão se desdobrando significativamente, de modo
que, tanto o enunciador quanto o receptor da mensagem se questionam –
involuntariamente – sobre seus lugares na dinâmica da comunicação.
Mais do que isso, os interlocutores antecipam também o “seu” ponto de
vista sobre o referente da mensagem, suscitando dois questionamentos “De
que lhe falo assim?” e “De que ele me fala assim?”. É neste ponto que
retornamos à destinação, “[...] o „referente‟ ([...] o „contexto‟, a „situação‟ na qual
aparece o discurso) pertence igualmente às condições de produção.
Sublinhemos mais uma vez de que se trata de um objeto imaginário (a saber, o
ponto de vista do sujeito) e não a realidade física.” (PÊCHEUX, 2014c, p. 83,
grifos do autor).
A destinação funciona também como um referente, ela não representa
uma realidade física, mas funciona a partir de uma contextura de unificação
sustentada ideologicamente. Reforço, a destinação não trata da vida cotidiana,
mas de uma forma coerente. O que está em funcionamento nessa forma são
representações – de um modo de vida, de um perfil de morador local, etc. – e
são as formas metonimizadas dessas representações que aderem à
destinação como atrativos.
Feita esta observação sobre o caráter imaginário da destinação, retomo
o fio para reconhecer que a tomada de posição materialista e a caracterização
do turismo como uma prática que descentraliza o sujeito do processo suscita
uma série de questionamentos, entretanto, me limitarei a pontuar dois que
considero mais relevantes: a demanda latente que leva à organização da
destinação e o lugar do sujeito nesse processo, para isso, voltemos a Herbert:
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Vemos que o processo metonímico pode dar conta ao mesmo tempo
da inscrição dos sujeitos na estrutura sintática e do esquecimento
dessa inscrição pelo mecanismo de identificação do sujeito ao
conjunto da estrutura, permitindo a repetição desta.
Digamos brevemente que essa inscrição remete à instância
econômica das relações de produção, e o esquecimento dessa
inscrição à instância política [...]. (HERBERT, [1968] 1995, p. 75).

O que pretendo esclarecer é que, tanto a demanda quanto o sujeito,
estão implicados em uma mesma dinâmica, a dinâmica da interpelação
ideológica.
De acordo com Althusser (1999, p. 210) “A ideologia interpela os
indivíduos como sujeitos”. É a interpelação fornece efeitos de evidência do
sujeito “[...] como único, insubstituível e idêntico a si mesmo [...] a saber, que é
„evidente‟ que eu sou a única pessoa que poderia dizer „eu‟ ao falar de mim
mesmo [...]” (PÊCHEUX, 2014a, p. 141).
Ainda de acordo com Althusser (1999), somos sempre-já sujeitos,
aspectos como o nosso nome próprio, nosso gênero, nossa etnia, nos colocam
invariavelmente em um lugar específico na formação social e, por conseguinte,
em um lugar específico na dinâmica das classes. O reconhecimento de que
nos constituímos como sujeitos e funcionamos a partir de rituais cotidianos “[...]
dá-nos somente a „consciência‟ de nossa prática incessante (eterna) do
reconhecimento ideológico – sua consciência, isto é, seu reconhecimento –
mas não nos dá [...] o conhecimento (científico) do mecanismo desse
reconhecimento” (ALTHUSSER, 1999, p. 212).
Dito de outra forma, a tese althusseriana parte do posicionamento – do
qual Pêcheux também compartilha – de que a ideologia funciona a partir da sua
ocultação, dando aos sujeitos a ideia de autonomia, “[...] produzindo uma rede
de verdades „subjetivas‟ evidentes, com o „subjetivas‟ significando, aqui, não
„que afetam o sujeito‟, mas „em que o sujeito se constitui‟” (PÊCHEUX, 1996, p.
148).
Portanto, se o caminho feito aqui foi bem compreendido, a demanda
intrínseca à Prática Turística está, como tal, recalcada na dinâmica da
interpelação ideológica. Ao reconstituirmos o raciocínio até então desenhado,
veremos que: se a Prática Turística se situa no nível das práticas de Tipo B e
seu desenvolvimento se dá em continuidade com a Prática Política em geral,
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então

sua

demanda

corresponde

mais

precisamente

à

reprodução/transformação das relações de produção.
Mais precisamente, o que a Prática Turística promove é a circulação do
capital através da produtificação de lugares – e atrativos – de valor simbólico
significativo. Este raciocínio é baseado em uma consideração de Marx acerca
do processo de circulação do capital:
Mas o que a indústria dos transportes vende é o próprio
deslocamento de lugar. O efeito útil obtido é indissoluvelmente
vinculado ao processo de transporte, isto é, ao processo de produção
da indústria dos transportes. Homens e mercadorias viajam num meio
de transporte, e sua viagem, seu movimento espacial, é justamente o
processo de produção efetuado. O efeito útil só pode ser consumido
durante o processo de produção; ele não existe como uma coisa útil
diferente desse processo, como algo que só funciona como artigo
comercial, só circula como mercadoria depois de ter sido produzido.
(MARX, 2014, p. 145).

Com a demanda recalcada, o sujeito encontra-se livre em seu
desconhecimento e pode assim ocupar um lugar na cadeia produtiva da Prática
Turística, seja como turista – interpelado a consumir a destinação – como
comunidade local – identificada com os discursos elaborados sobre a
destinação – ou ainda enquanto integrante do trade turístico – fornecendo
ainda mais instrumentos para a realização da Prática.
Note-se, portanto, que não se trata de desconsiderar o sujeito como
parte fundamental implicada no complexo da Prática Turística, o que proponho
é apenas alterar sua posição, de agente criador para agente operador da
Prática, descentralizando-o na estrutura.
Ressalto ainda que esse modo de pensar a relação do sujeito com a
Prática é ainda um vislumbre, afinal, delimitações mais específicas implicariam
em uma série de desdobramentos pelo próprio processo de construção do
conceito de sujeito na Análise de Discurso. Acredito, no entanto, que o conceito
de lugar discursivo e as modalidades de identificação do sujeito no discurso
podem ser horizontes interessantes para esse aprofundamento.
Dito isso, resta agora um último esforço de síntese que confira a esta
pesquisa seu efeito de balanço teórico final, apontando as implicações que a
tomada de posição teórica engendra com suas limitações e desdobramentos
futuros.
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6. DE VOLTA À CRÍTICA INTERNA

Com vistas a dar o efeito de fechamento deste trabalho, reapresento
agora a principal elaboração conceitual da tese, sintetizada no enunciado o
turismo é uma prática que transforma destinos em destinações.
Ressalto aqui o aspecto conceitual da definição de turismo que
apresento, já que este processo de elaboração leva em conta tanto os
conceitos trazidos da teoria materialista do discurso, quanto conceitos
propostos a partir da articulação de um referencial específico.
Por conseguinte, tomar o turismo como prática é, dentro dos limites
desta tese, mobilizar diversos conceitos teóricos que rompem com uma lógica
idealista, tomando partido por um posicionamento materialista, crítico ao
capitalismo.
Reforço então alguns conceitos importantes neste processo de
raciocínio, para isso, repito a elaboração:

O turismo é uma prática que transforma destinos em destinações.
Conceito
de prática

Força
transformadora

Matéria
prima

Produto

Aqui o conceito de prática é entendido, a partir do diálogo entre
Althusser e Pêcheux, como uma relação ativa com o real, ou seja, um processo
onde há a manipulação de uma materialidade em suas condições reais de
existência. Tal perspectiva difere da tomada de posição idealista – baseada no
primado da teoria sobre a prática – por apoiar-se na afirmação de que é a
prática que determina a teoria.
Dito de outro modo, é a partir da análise das dinâmicas de
transformação presentes em dada sociedade que se possibilita a construção de
conhecimentos teóricos. Por conseguinte, toda a prática é social e foi isso que
nos levou a organizar o complexo relativo à Prática Social e às diversas
práticas assinaláveis dentro desse esquema.
A mobilização do conceito materialista de prática permitiu introduzir uma
matéria-prima e um produto na dinâmica de transformação. A proposição aqui
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é a de que o turismo não acontece pelo espírito desbravador dos turistas ou
porque o homem – animal social – se desloca desde os mais remotos tempos,
mas sim pela presença de condições materiais que embasam o funcionamento
dessa prática.
Na análise em questão, o destino foi qualificado como matéria-prima do
turismo. Aqui ele é entendido como uma espacialidade real, no sentido de ser
efetivamente delimitado em outras práticas. Refiro-me a limites geopolíticos e
administrativos ou a aspectos mais complexos como a estruturação de
estados-nação, limites continentais, barreiras alfandegárias, etc. Grosso modo,
não é necessário que o turismo crie o destino, ele existe antes e
independentemente e congrega, ao mesmo tempo, seus aspectos singulares
(como cultura e história) e seus aspectos generalistas de vida cotidiana.
Reafirmo que é através da ação de uma força transformadora, que
determinadas propriedades do destino são destacadas, criando outra
espacialidade que fundamenta uma identidade específica, elevando ao status
de atrativo determinadas manifestações. Essa outra espacialidade foi o que
nomeei destinação. Trata-se de um lugar dentro do lugar, resultado de um
processo produtivo cuja força transformadora é um discurso construído sob a
aparência de unidade e coerência.
A destinação funciona como uma unidade imaginária cujas fronteiras são
delimitadas a partir da articulação de monumentos como pontos de referência,
de manifestações culturais como expressões típicas de um modo de vida e de
souvenires como totens representativos de uma singularidade.
Assim temos a destinação como uma metonímia do destino, forjada a
partir de um discurso e composta por atrativos que representam e fortalecem a
unidade da destinação. A proposição do conceito de destinação, por
conseguinte, implica em evidenciar a dinâmica capitalista intrínseca ao turismo,
a destinação é uma unidade imaginária que é consumida pelo turista.
Novamente, o turismo não acontece independentemente de sua
contextura social e, portanto, não está alheio à lógica da Formação Social
Capitalista. Logo, o processo de transformação que se opera aqui não funciona
apenas pela disponibilidade da matéria-prima, mas também em função de uma
demanda. Pontuei então a circulação do capital como a demanda intrínseca à
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prática turística, isso significa que a viagem figura aqui como o próprio
processo de produção.
Na

dinâmica

da

prática

turística,

monumentos,

paisagens

e

manifestações culturais são produtificados com vistas ao lucro, enquanto que
aos turistas são oferecidas representações de um mundo pitoresco e
absolutamente distinto de seu cotidiano. Assim, a prática turística vai se
estabelecer como a possibilidade de “fuga” para um espaço de fruição de todo
o prazer interdito na vida habitual, de trabalho e de produção.
No que tange à demanda, não propus nada de tão novo a não ser a
demonstração de que ela funciona ideologicamente, interpelando sujeitos
através da ocultação de sua própria existência. Entretanto, é isso que me levou
a considerar o discurso como força produtora da prática turística.
A partir do momento em que assumimos que o discurso é o objeto que
nos permite observar as relações entre a ideologia e a língua e que a produção
da destinação se dá através de um processo de metonimização, somos
conduzidos a observar quais os sentidos são mobilizados na construção da
coerência imaginária da destinação. A isso, o exemplo de Antônio Prado – RS
foi significativo, pois permitiu demonstrar como aspectos metonímicos relativos
ao mito do imigrante italiano são reproduzidos como atrativos na destinação.
É, portanto, a partir da mobilização de determinados sentidos que a
multiplicidade ordinária do destino é convertida na singularidade da destinação.
A esse processo, o chamado marketing turístico tem uma função central, uma
vez que é a partir da mobilização de enunciados promocionais que até mesmo
os destinos mais fragmentados ganham contornos de coerência.
Agora, posso reforçar mais uma vez o conceito central desta tese a partir
de um enunciado mais completo: o turismo é uma prática que transforma, por
meio do discurso, destinos em destinações.
Note-se que essa proposição vai além de apresentar algumas bases
conceituais, ela também descentraliza o deslocamento humano desse
processo de formulação, colocando-o como o objetivo da prática. Ou seja, o
discurso produz a destinação ao mesmo tempo em que interpela os sujeitos a
se deslocarem para usufruir daquele imaginário. Nesse caso, poderíamos falar
em deslocamento turístico, entretanto tal possibilidade fica aqui em aberto, já
que depende de outros aprofundamentos.
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Por ora admitamos que, enquanto prática, o turismo não guarda
nenhuma relação essencial com o deslocamento humano – o deslocamento
não é o motor do turismo, mas seu objetivo – o que poderia conduzir-nos a
uma ruptura teórica. Voltemos à brevemente à Figura 4 (O lugar das ciências
no complexo da Prática Social, ver p. 130).
Durante o raciocínio de tese fui reforçando que o turismo não funciona
da mesma forma que outros deslocamentos humanos observáveis ao longo da
história, isso implica em situar o deslocamento (em geral) como uma prática
empírica, ou seja, um processo realizado pelo ser humano independente de
uma conceituação a seu respeito.
O deslocamento humano, manipulado pela prática política e facilitado
pela prática técnica ganha uma multiplicidade no campo da prática ideológica,
revestido por noções como migração, peregrinação, intercâmbio, exílio,
turismo, etc. Nesse nível, as formas de deslocamento são tratadas como
objetos de práticas ideológicas distintas, como por exemplo, a peregrinação na
ideologia religiosa, o intercâmbio na ideologia escolar ou o turismo enquanto
uma atividade econômica do setor de serviços, uma “indústria sem chaminés”.
É nesse ponto que a academia intervém.
A partir da teorização do turismo como um fenômeno, o que se observa
é um processo de continuidade com a lógica econômica. Nessa perspectiva,
articula-se uma prática teórica que critica a apreensão exclusivamente
econômica do turismo, mas a inclui como uma dimensão de um fenômeno
múltiplo e interdisciplinar. O resultado dessa tomada de posição é que o sujeito
da formação social capitalista é replicado pelo viés da subjetividade concreta e
posto no centro da dinâmica, como o motor do turismo. Grosso modo, na
perspectiva

idealista,

é

porque

ser

humano

se

desloca

–

livre

e

conscientemente – pelo mundo que o fenômeno turístico emerge.
No mesmo nível da prática teórica, mas com um posicionamento
sensivelmente distinto, encontra-se esta tese. Procurei elaborar aqui uma
proposição materialista para o turismo que implica em reconhecer o processo,
do ponto de vista ideológico, como atividade econômica. Diferentemente da
tomada idealista, onde o aspecto econômico é tido como uma dimensão do
turismo, proponho pensar o turismo como algo que funciona nos limites de uma
formação social capitalista.
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Há, no entanto, uma ruptura. O turismo deixa de ser uma forma de
deslocamento e passa a ser uma prática que, mesmo atravessada por um
discurso de sustentabilidade e valorização da destinação, continua funcionando
dentro da lógica de consumo capitalista. Por conseguinte, a relação com o
deslocamento muda significativamente. Enquanto na tomada de posição
idealista, o deslocamento promove o turismo, aqui, é o resultado do processo
de transformação relativo à prática turística que conduz (interpela) os sujeitos
ao deslocamento.
Como consequência dessa formulação, o turista deixa de ser o centro da
dinâmica e a destinação entra em foco. Isso não significa, no entanto, que a
abordagem proposta seja despossuída da subjetividade ao converter o turista
em uma espécie de consumidor da destinação.
Ao contrário, na proposição conceitual aqui trabalhada, existem sujeitos
ocupando diversos lugares na dinâmica de consumo e produção da destinação.
De um lado, sujeitos ocupam o lugar de turista e são diretamente interpelados
a visitar e usufruir dos atrativos que compõe a destinação, de outro, sujeitos
ocupam o lugar de comunidade local e/ou são inseridos no complexo dos
“prestadores de serviço turístico”. O estabelecimento desses lugares expressa
também o processo de reprodução e transformação das relações sociais de
produção, evidenciando mais uma vez o funcionamento do turismo à serviço da
lógica capitalista.
Tendo em vista todos esses desdobramentos, acredito que ao articular a
Análise de Discurso pecheutiana aos processos de produção em epistemologia
do Turismo, pude tocar em pontos ainda pouco trabalhados. Esse movimento
foi o que caracterizei desde o início como a crítica interna, entendida aqui como
uma tomada de posição articulada sobre um corpo conceitual já estruturado,
com vistas a expor criticamente suas especificidades e, consequentemente,
elaborar proposições distintas.
Levando em conta o modo como esta crítica interna foi desenvolvida e
considerando os limites teóricos desta tese, faço ainda um alerta àqueles que
se sintam inclinados a tomar este estudo como exemplar de posicionamento
dogmático ou ultrapassado em relação aos códigos da dita ciência moderna.
Distante disso acredito ter trazido um estudo de caráter dialético e crítico,
permeado por formulações conceituais que, mesmo rigorosas, admitem e
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valorizam a existência de outras posições teóricas, sejam elas divergentes ou
não.
A proposição teórica intrínseca aos conceitos de turismo e destinação
aqui trabalhados implicam na descentralização do sujeito como a força
propulsora do turismo. De modo ainda mais claro, em consonância com as
bases teóricas aqui adotadas, focadas em promover uma ruptura com o
humanismo e o psicologismo teórico, o que está em destaque é o modo como
as condições de produção proporcionam o estabelecimento do turismo
enquanto prática fundada na demanda de circulação do capital.
Ao encerrar o ciclo desta crítica interna, apresento também uma
apreensão que é, ao mesmo tempo, ponto final e ponto de partida. Ao
reconhecer a demanda de consumo mobilizada na lógica capitalista, somos
obrigados a encarar o posicionamento pretensamente fatalista de que o turismo
jamais se desvinculará de seu caráter capitalista. A esse respeito, outro ponto
de partida.
Se for plausível que as destinações são produzidas a partir de discursos,
então, assim como demonstrei durante a análise dos fragmentos de textos em
epistemologia do Turismo, esses discursos estão submetidos a relações
interdiscursivas que, por sua vez, pressupõem contradição.
O trabalho com a contradição é, portanto, o novo ponto de partida.
Acredito que na medida em que passarmos a observar a constituição da
destinação como espacialidade imaginária, forjada no discurso, abrimos a
possibilidade

para

explorar

essa

dinâmica

de

construção,

revelando

contradições e trabalhando-as como espaços de ruptura.
Acredito que o exame da contradição terá como resultado a reprodução
metódica do conceito de destinação, que pode ser potencialmente alçado a
objeto de estudo do Turismo. Assumo a hipótese de que, assim que passarmos
a expor o processo contraditório e desigual que se opera na organização e no
funcionamento da destinação, teremos condições de intervir estrategicamente,
pensando em formas de problematizar o turismo que se convertam em bem
estar social ao invés de concentrarem recursos financeiros nas mãos de
poucos.
Por fim, resta enfatizar a relação deste trabalho com outras elaborações
relativas à reflexão epistemológica no Turismo. Faço questão de ressaltar que
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o raciocínio aqui desenvolvido não objetiva invalidar os estudos que o
antecedem, tampouco se constitui em um obstáculo teórico àqueles que
pretendem seguir nos estudos focados no protagonismo do turista. Pelo
contrário, este trabalho é uma tomada de posição, construída através das
relações deste autor com o coletivo de pesquisadores interessados na interface
entre a Análise de Discurso pecheutiana e o Turismo, como bem demonstram
as articulações feitas ao longo da pesquisa.
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